
                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLSKÝ PORIADOK   
 

 

 

 
 

AUGUST 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŠKOLSKÝ PORIADOK 

 
 

 2 

Obsah 
 

 

Preambula 

I. Prevádzka  a vnútorný režim školy ............................................................................... 4 

II. Práva a povinnosti žiakov ............................................................................................... 5 

1. Práva žiakov 

2. Povinnosti žiakov 

3. Priestupky voči školskému poriadku 

III.  Pravidlá hodnotenia a klasifikácie ............................................................................... 9 

IV. Pravidlá pre ospravedlňovanie vymeškaných hodín žiakov ..................................... 10 

V. Podmienky na zaistenie  bezpečnosti a ochrany zdravia detí  a ich ochrany pred 

diskrimináciou, násilím a šikanovaním ....................................................................... 11 

A. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí 

B. Opatrenia na zamedzenie šírenia legálnych a nelegálnych drog 

C. Podmienky na zaistenie ochrany pred diskrimináciou, násilím a šikanovaním 

VI. Podmienky nakladania so školským majetkom a majetkom v osobnom vlastníctve 

žiaka ............................................................................................................................... 17 

VII. Práva a povinnosti zákonného zástupcu ..................................................................... 17 

VIII. Pravidlá vzájomných vzťahov - postavenie, práva a povinnosti .............................. 18 

IX. Spôsob riešenia problémov a konfliktov zamestnancov školy .................................. 23 

X. Záverečné ustanovenia .................................................................................................. 23  

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

Príloha 1 Opatrenia vo výchove 

Príloha 2        Smernica o hodnotení a klasifikácii žiakov  

Príloha 3        Opatrenia na zlepšenie dochádzky žiakov do školy (aktualizácia september 

2013, 2018) 

 



ŠKOLSKÝ PORIADOK 

 
 

 3 

 

 

 

 

 

 

Preambula 

 
 

Gymnázium v Bytči je výberovou strednou školou, ktorú si žiak zvolil dobrovoľne, a 

preto je povinný podriadiť sa jej pravidlám, vnútorným normám a školskému poriadku.  

V záujme naplnenia práva na vzdelanie má škola snahu zabezpečiť vnútorný chod školy, 

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

strávený v škole bol maximálne efektívne využitý z hľadiska vzdelávania, a aby bol aj časom 

príjemne stráveným rovnako žiakmi ako aj učiteľmi. 

 Za týmto účelom je vypracovaný  školský poriadok, ktorý vychádza zo zásad zákona 

NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), zákona NR SR č.188/2015 

Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a z metodického 

pokynu č. 21/2011  zo dňa 1. mája 2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl. 

Žiaci majú zaručené všetky práva a slobody obsiahnuté v Deklarácii ľudských práv a 

v Dohovore o právach dieťaťa. Sú povinní dodržiavať platné zákony spoločnosti i osobitné 

požiadavky školy a správať sa podľa nich v škole a na akciách organizovaných školou. 
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Čl. I. 
Prevádzka a vnútorný režim školy 

 
1. Žiak Gymnázia v Bytči svojím správaním a vystupovaním v škole aj na verejnosti 

reprezentuje seba aj školu. V škole a mimo nej sa správa v súlade s právnymi a etickými 

normami spoločnosti.  

2. Všetci žiaci sú povinní poznať a zachovávať pravidlá, ktoré sú uvedené v školskom 

poriadku, ktorý je zverejnený na viditeľnom mieste v každej triede, na nástenke vedenia 

školy, v zborovni, u výchovného poradcu, na vrátnici školy a na webovej stránke školy. 

3. Rozpis vyučovacích hodín: 

 

1. 7,05 - 7,50 

2. 7,50 - 8,35 

3. 8,45 - 9,30 

4. 9,40 - 10,25 

5. 10,45 - 11,30 

6. 11,40 - 12,25 

7. 12,30 - 13,15 

8. 13,45 - 14,30 

9. 14,35 - 15,20 

10. 15,20        - 16,00 

 

4. Budova školy sa každý vyučovací deň otvára ráno o 6.00 hod. a zatvára sa o 7.50 hod. Od 

7.50 hod. do 12.20 hod. je budova uzavretá počas vyučovacích hodín aj prestávok.  

5. Žiak môže opustiť budovu školy v čase od 7.50 hod. do konca vyučovania (podľa svojho 

rozvrhu) len na základe triednym učiteľom podpísanej priepustky. Triedny učiteľ 

svojím podpisom na priepustke potvrdí uvoľnenie žiaka z vyučovania, pričom podkladom 

pre uvoľnenie je písomná žiadosť o uvoľnenie od zákonného zástupcu. Ak žiak potrebuje 

odísť z vyučovania pre vopred známe dôvody, požiada zákonný zástupca písomne o jeho 

uvoľnenie deň vopred.  

6. Každý žiak má pridelenú šatňovú skrinku a zodpovedá za jej uzamykanie a udržiavanie 

čistoty  a poriadku.  

7. Triedy majú pridelené kmeňové učebne, v ktorých majú väčšinu vyučovacích hodín a 

zodpovedajú za ich zariadenie a čistotu.  

8. Vyučovací proces sa riadi rozvrhom hodín, ktorý schválila riaditeľka školy. Rozvrh hodín 

je povinný rešpektovať každý žiak, pedagogický i nepedagogický pracovník školy.  

9. Ak majú žiaci v rozvrhu voľnú hodinu, zdržiavajú sa vo vyhradenej voľnej triede podľa 

rozvrhu hodín, alebo na hlavnej školskej chodbe, vo vestibule školy a v tichosti sa 

pripravujú na ďalšie vyučovacie hodiny, pričom nerušia chod vyučovania. 

10. Na voliteľné predmety sa žiaci prihlasujú dobrovoľne v určenom termíne (zvyčajne do 

konca mája predchádzajúceho školského roku). Zmenu voliteľného predmetu povoľuje 

riaditeľka školy v odôvodnených prípadoch,  a to len na základe písomnej žiadosti 

zákonného zástupcu žiaka, najneskôr však do konca predchádzajúceho školského roka.  

11. Na voliteľné maturitné predmety sa žiaci posledného ročníka prihlasujú písomne triednemu 

učiteľovi do 30. septembra príslušného školského roka.  

12. Riaditeľka školy môže na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka:  
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a) oslobodiť žiaka úplne alebo čiastočne z vyučovania povinného predmetu telesnej 

výchovy, ak zákonný zástupca žiaka predloží potvrdenie  od odborného lekára o 

zdravotnom stave žiaka; 

b) umožniť žiakovi štúdium podľa individuálneho študijného plánu;  

c) povoliť absolvovanie časti štúdia v škole obdobného typu v zahraničí; 

d)  rozhodnúť o preradení žiaka na základnú školu počas plnenia povinnej školskej 

dochádzky; 

e) rozhodnúť o individuálnej forme plnenia školskej dochádzky; 

f) povoliť opakovať ročník; 

g) povoliť vykonať komisionálnu skúšku; 

h) rozhodnúť o poberaní štipendia; 

i) povoliť prerušenie štúdia. 

 
Čl. II. 

Práva a povinnosti žiakov 
 

1. Žiak má právo:  
a) využívať všetky príležitosti a možnosti poskytované školou na rozvíjanie svojich 

schopností a rozširovanie vedomostí (škola garantuje žiakovi slobodu myslenia, viery 

a názoru), 

b) na komunikáciu s učiteľom v duchu zásad humanity, demokracie a tolerancie, na 

ohľaduplné a taktné správanie zo strany pedagógov aj spolužiakov, teda pre všetkých 

žiakov platia rovnaké práva bez ohľadu na ich rasu, pohlavie, etnický alebo sociálny 

pôvod; nikoho nemožno zosmiešňovať kvôli jeho duševnej či fyzickej nespôsobilosti, 

c) na zrozumiteľný výklad učiva,  

d) položiť otázku k preberanému učivu a dostať na ňu odpoveď, 

e) na omyl,  

f) na objektívne skúšanie a hodnotenie,  

g) poznať kritériá hodnotenia, klasifikácie vedomostí a zručností vo všetkých predmetoch, 

h) na bezprostredné oznámenie známky z ústnej odpovede a na zdôvodnenie klasifikácie a 

zdôvodnenie chýb v písomných prácach a testoch v lehote 14  dní, 

i) voliť a byť volený do triednej samosprávy a do žiackej školskej rady a aktívne sa zapojiť 

do jej činnosti, prostredníctvom zástupcu triedy v tejto rade uplatňovať svoje požiadavky 

a zúčastňovať sa na organizácii spoločensko-pracovného života školy, 

j) v rámci vyučovacieho procesu využívať školské zariadenie, pomôcky, materiály a 

priestory (telocvičňa, posilňovňa, vonkajšie školské ihrisko odborné učebne, šatňa, 

výdajná školská jedáleň) v súlade s podmienkami prevádzky školy, 

k) zúčastňovať sa na súťažiach a na všetkých akciách organizovaných školou (kultúrne, 

športové a spoločenské podujatia, jazykovo-poznávacie pobyty, exkurzie, kurzy, 

prednášky a pod.)  

l) využiť prestávku v jej plnom časovom rozsahu,  

m) na ochranu svojho zdravia, teda dodržiavania vhodného pitného režimu a správnych 

stravovacích návykov, 

n) obracať sa písomne na riaditeľku školy so svojimi pripomienkami, návrhmi alebo 

sťažnosťami, alebo ak sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práv, 

o) na zachovanie ľudskej dôstojnosti, cti a dobrej povesti, teda nikto nesmie iného urážať, 

šikanovať, či iným spôsobom ponižovať jeho dôstojnosť,  

p) využiť hodinu konzultácie ktoréhokoľvek učiteľa po predchádzajúcom dohovore s ním,  

q) využiť pomoc výchovnej poradkyne so zárukou diskrétnosti,  
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r) na ochranu a pomoc zo strany všetkých pedagogických zamestnancov, 

s) využiť prostredníctvom výchovnej poradkyne pomoc CPPaP v Bytči, 

t) právo na ochranu súkromia, cti a povesti, to znamená, že vyjadrenia učiteľa týkajúce sa 

hodnotenia vedomostí, zručností a postojov žiakov a ich zverejňovanie nemôžu žiaka 

urážať a ponižovať, negatívne ovplyvňovať jeho sebahodnotenie, či postavenie v skupine 

spolužiakov, 

u) má právo na spravodlivý proces, teda aby mohol byť vypočutý, keď mu hrozia sankcie 

z porušenia školského poriadku, aby sa mohol k veci slobodne vyjadriť a obhájiť sa, 

v) na vyjadrenie vlastného názoru a postoja vo všetkých záležitostiach, ktoré sa ho týkajú 

(Tento názor môže vyjadriť vhodným a slušným spôsobom v rámci vyučovacích hodín, 

triednických hodín a v rámci žiackej školskej  rady.),  

w) na ochranu pred fyzickým a psychickým násilím, čiže voči žiakovi nemôžu byť použité 

také disciplinárne opatrenia, ktoré by ponižovali jeho ľudskú dôstojnosť (fyzické tresty, 

nadávky, vyhrážanie sa, šikanovanie a zadržiavanie žiaka po škole proti jeho vôli), 

x) na zabezpečenie adekvátnych personálnych, materiálno – technických,  priestorových 

podmienok a na individuálny prístup, pokiaľ patrí medzi žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami. 

 

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo:  
a) na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú 

jeho potrebám,  

b) na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré takúto výchovu a vzdelávanie umožňujú, 

c) používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne učebnice a špeciálne didaktické a 

kompenzačné pomôcky. 

 

2. Žiak je povinný:  
a) osvojovať si vedomosti, zručnosti, pripravovať sa na vysokoškolské, či iné formy štúdia a 

pre život,  

b) prichádzať do školy a na školské podujatia včas, podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa 

všetkých povinných, voliteľných a nepovinných predmetov, ktoré si zvolil a dodržiavať 

rozsah prestávok, 

c) nosiť so sebou študentský preukaz, u žiakov osemročného štúdia ISCED 2 žiacku knižku,   

d) zabezpečiť pri strate učebnice jej plnohodnotnú náhradu,  

e) správať sa počas vyučovania disciplinovane, sústredene sledovať výklad vyučujúceho a 

ostatnú prácu na vyučovacej hodine a aktívne sa do nej zapájať, plniť prikázané povinnosti, 

nevyrušovať spolužiakov (cez vyučovanie nie je dovolené zaoberať sa aktivitami, ktoré 

nesúvisia s vyučovacou hodinou), 

f) prinášať do školy učebnice a ostatné školské potreby podľa rozvrhu hodín a pokynov 

vyučujúcich,  

g) riadne ospravedlniť každú svoju neprítomnosť na vyučovaní u triedneho učiteľa, 

neprítomnosť na voliteľných predmetoch u príslušného vyučujúceho, 

h) prezuť sa po príchode do školy  do prezúvok; t. j. do  vhodnej, dostatočne pevnej a vzdušnej 

obuvi nepoškodzujúcej zdravie a podlahu; veci si odložia do šatňovej skrinky, pričom žiak 

je  primerane a čisto oblečený a vhodne upravený, 

i) využívať prestávky na presun do rozvrhom určenej príslušnej triedy, 

j) byť po zazvonení na začiatok vyučovacej hodiny v príslušnej učebni, na svojom mieste (v 

súlade so zasadacím poriadkom), ktoré určuje a mení triedny učiteľ po dohode so žiakmi, 

k) ospravedlniť sa vyučujúcemu na začiatku vyučovacej hodiny, ak sa nemohol zo závažných 

dôvodov na vyučovanie pripraviť,  
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l) udržiavať svoje miesto v poriadku a čistote, chrániť majetok školy, hospodárne 

zaobchádzať s učebnicami, 

m) v odborných učebniach a v telocvični žiak plní pokyny učiteľa a osobitné predpisy, základy 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, protipožiarne predpisy, 

n) správať sa tolerantne a slušne, rešpektovať spolužiakov, učiteľov a zamestnancov školy, 

o) osobne dozerať na svoje veci (peniaze a iné cenné predmety nosí žiak do školy len na 

vlastnú zodpovednosť) 

p) hlásiť zmenu bydliska a iné zmeny osobných údajov triednemu učiteľovi,  

q) dodržiavať všeobecne platné zákony a predpisy. 

 

Povinnosti týždenníkov: 

1. Na každý týždeň určuje triedny učiteľ dvoch týždenníkov. 

2. Pred vyučovaním skontrolujú, či je v učebni krieda, špongia a či je čistá tabuľa. 

3. Počas vyučovania (aj pri presunoch do iných tried) sa starajú o čistotu tabule a špongie, 

vetrajú triedu. Pomáhajú učiteľom pri donášaní učebných pomôcok. 

4. Po príchode učiteľa do triedy na vyučovaciu hodinu hlásia mená neprítomných žiakov.  

5. Ak sa vyučujúci nedostaví na vyučovaciu hodinu do 5 minút od začiatku hodiny, hlásia 

to riaditeľovi školy alebo jeho zástupcovi.  

 

Povinnosti a správanie žiakov v laboratóriách a odborných učebniach: 

1. Do laboratória vstupujú žiaci až na pokyn vyučujúceho.  

2. Na cvičenia z chémie, biológie , fyziky a informatiky sa trieda spravidla delí na  skupiny.  

3. Pre každú skupinu môže vyučujúci predmetu určiť žiaka, ako asistenta skupiny, ktorý 

bude zabezpečovať organizačné úlohy spojené s cvičeniami.  

4. Žiaci sú povinní v laboratóriách počas cvičení používať biele bavlnené plášte a iné 

ochranné prostriedky, ktoré z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov určí 

vyučujúci.  

5. Pracovné plášte sú žiaci povinní udržiavať v čistote.  

6. V každom laboratóriu musia byť na viditeľnom mieste vyvesené základné upozornenia 

a pokyny v oblasti bezpečnosti práce v laboratóriu.  

7. V laboratóriách môžu žiaci vykonávať len pokusy, ktoré sú vyučujúcim predpísané.  

8. V priebehu prác si žiaci píšu podrobný protokol. Štruktúru protokolu určí vyučujúci.  

9. Laboratórne práce a praktické cvičenia sú spravidla dvojhodinové. V čase prestávky 

žiaci pokusy neprerušujú, ak je to z hľadiska kontinuity práce nevyhnutné.  

 

Povinnosti a správanie žiakov na hodinách telesnej výchovy: 

1. Na hodinách telesnej výchovy sa trieda delí spravidla na dve skupiny.  

2. Žiaci používajú úbor podľa pokynov vyučujúceho.  

3. Žiaci používajú inú športovú obuv na ihrisko a inú do telocvične.  

4. Žiak sa stará o to, aby jeho úbor zodpovedal hygienickým normám. Po každej hodine 

TV si ho zoberú domov, neskladujú ho v školskej šatni, alebo v skrinkách či v triede. 

5. Do telocvičných zariadení vstupuje iba spolu s vyučujúcim.  

6. Žiaci sa pridržiavajú pokynov vyučujúceho, dodržujú pokyny bezpečnosti a ochrany 

zdravia, aby nespôsobili ujmu na zdraví sebe alebo inej osobe.  

7. Každé zranenie oznámia neodkladne vyučujúcemu TV, ktorý zapíše zranenie žiaka do  

evidencie školských úrazov a oznámi túto skutočnosť vedeniu školy. 

 

Povinnosti a správanie žiakov v školskej jedálni: 

1. Jedáleň je stravujúcim sa k dispozícii v čase od 11.30 do 13.45.  
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2. Obedy sa vydávajú na základe  priloženého stravovacieho čipu. 

3. Do jedálne vstupuje žiak prezutý a bez školskej tašky.  

4. V deň, kedy sa žiak nebude stravovať, sa nemožno odhlásiť. Žiak sa z obeda môže 

odhlásiť najneskôr do 14,00 hod. predošlého dňa. 

5. Žiak sa správa slušne a zdvorilo i voči pracovníkom školskej jedálne, nevyrušuje svojich 

prísediacich a rešpektuje upozornenia pedagogického dozoru.   

6. Znehodnotenie jedla môže byť po prerokovaní v stravovacej komisii dôvodom 

k vylúčeniu žiaka zo stravovania. 

7. Platí prísny zákaz presúvania stoličiek, po skončení obeda odnesie každý stravník 

použité jedálenské potreby a stôl nechá čistý. 

8. V priestoroch školskej jedálne sa nezdržiavajú žiaci, ktorí sa tam nestravujú. 

 
 

3. Priestupky voči školskému poriadku 

V škole a na akciách organizovaných školou je prísne zakázané: 
  

1. Akékoľvek slovné zastrašovanie, psychické a fyzické násilie, prejavy šikanovania a 

jeho propagácia.  

2. Prechovávanie zbraní a predmetov ohrozujúcich zdravie a život.  

3. Prejavy násilia, rasovej, náboženskej či inej intolerancie a ich propagácia.  

4. Fajčenie. 

5. Nosenie, prechovávanie, užívanie, predávanie, poskytovanie a propagácia 

návykových látok (alkohol, tabakové výrobky, organické rozpúšťadlá, nelegálne 

drogy). Rovnako príchod do školy alebo na akciu organizovanú školou pod vplyvom 

týchto látok.  

6. Manipulovanie a zasahovanie do elektrického, vodovodného a iných zariadení.  

7. Opúšťanie budovy školy v priebehu vyučovania bez povolenia príslušného učiteľa, 

triedneho učiteľa, zastupujúceho triedneho učiteľa, v prípade jeho neprítomnosti 

riaditeľky školy alebo jej zástupcov. / Žiak predloží na vrátnici školy priepustku, 

podpísanú zodpovednou osobou /.  

8. Našepkávanie pri skúšaní, odpisovanie pri písomných skúškach alebo používanie 

nedovolených pomôcok a informačných zdrojov.  

9. Súkromné návštevy v škole môže žiak prijímať v odôvodnených prípadoch iba počas 

prestávok. Návštevu vrátnička zaeviduje v knihe návštev a návšteva zotrvá vo vestibule 

školy do príchodu žiaka.  

10. Narušovať vyučovanie mobilným telefónom (akoukoľvek manipuláciou, zvonením a 

pod.) a ostatnými elektronickými zariadeniami. Všetky tieto zariadenia musia byť 

počas vyučovacej hodiny vypnuté. 

11. Zhotovovať  a  zverejňovať audionahrávky, vizuálne nahrávky a fotografie bez 

súhlasu dotknutých osôb. 

12. Nie je v súlade so školským poriadkom školy navštevovať zariadenia a verejné miesta, 

kde sa podáva alkohol a vyskytujú sa návykové látky, za účelom ich požívania. 

Pozn.: Žiaci osemročného štúdia ISCED 2 sa na školských večierkoch zdržiavajú len do  

          19,15 hod. 
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Čl. III.  

Pravidlá hodnotenia a klasifikácie1 
 

1. Každý učiteľ je povinný poskytnúť žiakovi a tiež jeho zákonnému zástupcovi plnohodnotnú 

informáciu o prospechu a správaní žiaka. O priebežnej klasifikácii a hodnotení žiaka sa 

vedie evidencia v žiackej knižke (príma-kvarta), v klasifikačnom zázname, v internetovej 

žiackej knižke. 

2. Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu je systematické hodnotenie žiaka. Predmetom 

hodnotenia je úroveň dosiahnutých vedomostí a zručností žiaka podľa platných učebných 

osnov a vzdelávacích štandardov a správanie žiaka v škole a podujatiach organizovaných 

školou. 

3. Hodnotenie prospechu žiakov sa vykonáva známkou, percentuálnym, alebo slovným 

hodnotením.  

4. Pri hodnotení a  klasifikácii prospechu a správania žiaka sa zohľadňuje plnenie ustanovení 

školského poriadku a dodržiavanie Metodického pokynu č. 21/2011 na hodnotenie 

a klasifikáciu žiakov stredných škôl, stanovených pravidiel správania, ľudských práv a práv 

dieťaťa, dodržiavanie mravných zásad správania v škole a na verejnosti. 

5. Opatrenia vo výchove navrhuje na pedagogickej rade školy spravidla triedny učiteľ po 

predchádzajúcom informovaní zákonného zástupcu žiaka, po konzultácii s jednotlivými 

vyučujúcimi v triede, riaditeľom školy a po vyjadrení samotného žiaka v zmysle jeho práva 

na spravodlivý proces . 

6. Opatrenia vo výchove môže navrhnúť aj iný vyučujúci ako triedny učiteľ po 

predchádzajúcej konzultácii s triednym učiteľom a riaditeľkou školy.  

7. Klasifikáciu správania navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s riaditeľkou školy dodržiac 

ustanovenia školského poriadku a je výsledkom uložených opatrení vo výchove v danom 

klasifikačnom období. 

8. Pravidlá udeľovania výchovných opatrení sú rozpracované v  prílohe č. 1 – Opatrenia vo 

výchove. 

9. Žiak, ktorý mal na konci druhého polroku najviac z dvoch predmetov prospech 

"nedostatočný", môže so súhlasom riaditeľky školy vykonať opravnú skúšku. 

10.  Žiak, ktorý sa nezúčastní na komisionálnej skúške bez predchádzajúceho oznámenia 

(najneskôr do začiatku komisionálnej skúšky) a dokladovania závažného dôvodu 

neprítomnosti, je klasifikovaný stupňom prospechu ,,nedostatočný". 

11.  Žiak sa klasifikuje na základe výsledkov komisionálnej skúšky v týchto prípadoch: 

 keď koná rozdielovú skúšku, 

 keď je skúšaný v náhradnom termíne, 

 keď žiak alebo jeho zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka a riaditeľka školy 

po preskúmaní žiadosti súhlasí s preskúšaním, 

 komisionálne preskúšanie žiaka nariadi riaditeľka, 

 pri skúškach v štúdiu podľa individuálneho študijného plánu, 

 keď koná opravnú skúšku, 

 v prípade uvoľnenia žiaka od dochádzky na vyučovanie,  

 keď školská inšpekcia zistí nedostatky pri klasifikácii a nariadi komisionálne 

preskúšanie. 

12. Ak žiak na konci školského roku dosiahol celkový prospech ,,neprospel“, môže mu na jeho 

žiadosť alebo na žiadosť jeho zákonného zástupcu riaditeľka školy povoliť opakovanie 

ročníka. 

                                                 
1  Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl  
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13. Hodnotenie a klasifikácia jednotlivých predmetov je rozpracovaná v Organizačnej smernici  

o hodnotení a klasifikácii žiakov – príloha č. 2 

 

Čl. IV.  

Pravidlá  pre ospravedlňovanie zameškaných hodín 
1. Ak sa  žiak nemôže zúčastniť na vzdelávaní v škole alebo na školskej akcii, je jeho zákonný 

zástupca povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za 

dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka 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.2  

Mimo uvedeného sa absencia žiaka za ospravedlnenú označí max. 5x  za šk. polrok. 

2. Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, 

ospravedlňuje jeho zákonný zástupca. Vo výnimočných a osobitne odôvodnených 

prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný doklad 

potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia 

trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak alebo jeho zákonný 

zástupca potvrdenie od lekára.3 

3. Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám spôsobom uvedeným v odsekoch 1 a 2. 

4. Ak je vopred známa príčina neúčasti žiaka na vyučovaní zákonný zástupca požiada 

písomne o uvoľnenie z vyučovania:  

a) na jednu hodinu, na viac hodín alebo na jeden deň triedneho učiteľa  požiada 

zákonný zástupca, najneskôr deň pred neprítomnosťou žiaka písomne.  

b) na viac ako jeden deň o uvoľnenie písomne požiada zákonný zástupca žiaka 

riaditeľku školy, najneskôr tri pracovné dni pred neprítomnosťou žiaka (k 

žiadosti sa vyjadrí aj triedny učiteľ). 
c) pokiaľ riaditeľka školy nedá súhlas k uvoľneniu žiaka, bude sa prípadná neúčasť na 

vyučovaní posudzovať ako závažne porušenie školského poriadku.  

5. V prípade, že zákonný zástupca nedodrží bod 1, triedny učiteľ sa skontaktuje telefonicky 

so zákonným zástupcom žiaka, alebo mu pošle písomné oznámenie o neprítomnosti žiaka. 

V prípade, že zákonný zástupca žiaka nereaguje na oznámenie triedneho učiteľa do 5 dní 

od doručenia oznámenia, triedny učiteľ požiada riaditeľku školy, aby vyzvala zákonného 

zástupcu na predloženie dôvodu žiakovej neprítomnosti.  

6. Ak do 10 dní od doručenia výzvy žiak do školy nenastúpi, alebo nie je doložený dôvod jeho 

neprítomnosti, žiak, ktorý ukončil povinnú školskú dochádzku, sa posudzuje tak, akoby 

zanechal štúdium prvým dňom po uplynutí lehoty určenej riaditeľkou školy na 

ospravedlnenie a týmto dňom prestáva byť žiakom školy.  

7. U žiaka, ktorý plní povinnú školskú dochádzku, a ktorý neospravedlnene vymešká viac ako 

15 hodín v mesiaci, pošle riaditeľka školy oznámenie príslušnému orgánu štátnej správy 

a obci  zanedbávaní povinnej školskej dochádzky4.  

8. Neprítomnosť žiačky pre tehotenstvo sa ospravedlňuje rovnako ako neprítomnosť pre 

chorobu. 

                                                 
2  §144 ods. 9 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
3  §144 ods. 10 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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9. Ak žiak ochorie na infekčnú chorobu, oznámi to ihneď jeho zákonný zástupca triednemu 

učiteľovi. 

10. Riaditeľka školy môže uvoľniť žiakov na rôzne súťaže, olympiády a inú reprezentáciu 

školy. Zoznam uvoľnených žiakov umiestni príslušný vyučujúci na nástenke v zborovni 

školy. Na prípravu na krajské kolo súťaže môže byť (so súhlasom zákonného zástupcu) žiak 

uvoľnený z vyučovania spravidla na jeden deň, na celoslovenské kolo na 2 dni.  

11. Spätné ospravedlnenie neočakávanej neúčasti žiaka na vyučovaní od zákonného 

zástupcu predloží  žiak triednemu učiteľovi, príp. vyučujúcemu voliteľného seminára, 

bezodkladne po nastúpení do školy, najneskôr však do troch pracovných dní od 

opätovného nastúpenia na vyučovanie.  

 

Čl. V.  
 

Podmienky na zaistenie  bezpečnosti a ochrany zdravia detí  a ich 

ochrany pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou, násilím a 

šikanovaním 
 

Škola vytvára potrebné podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a ich 

ochrany pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím. Všetci pedagogickí 

zamestnanci sú povinní sústavne dbať o bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov, sledovať 

správanie žiakov a primeraným spôsobom ich upozorňovať na prípadné nedostatky.  

 

A.  Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí 

1. Žiaci sú povinní dodržiavať všetky predpisy školy pre zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia, s ktorými boli oboznámení, a o plnení ktorých boli primeraným spôsobom poučení.  

2. Na začiatku školského roka sú žiaci poučení o podmienkach pre zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia a zásadami poskytovania prvej pomoci. Triedny učiteľ urobí o poučení 

zápis do triednej knihy a vyhotoví prezenčnú listinu poučených žiakov. 

3. Poučenie o dodržiavaní podmienok pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia vykonajú 

so žiakmi aj všetci vyučujúci, ktorí využívajú priestory telocvične a špecializovaných 

odborných učební.  

4. Pred každou mimoškolskou akciou poučí poverený vyučujúci žiakov o dodržiavaní 

podmienok pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia. Dokladom o uskutočnenom 

poučení je záznam o poučení s osnovou poučenia a prezenčnou listinou poučených žiakov. 

Žiaci, ktorí neboli prítomní v škole v čase vykonania poučenia, musia byť poučení v 

náhradnom termíne  pred začiatkom konania akcie, o čom sa vyhotoví písomný záznam.  

5. Zákonní zástupcovia žiaka, alebo plnoletý žiak, sú povinní informovať triedneho učiteľa o 

zmene zdravotnej spôsobilosti a zdravotných problémoch alebo o závažných 

skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na jeho vzdelávanie. 

_________________________ 
4 § 5 ods. 11 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

6. Z bezpečnostných dôvodov sa žiaci nesmú šmýkať po zábradlí v budove školy, vykláňať sa 

z okien, vyhadzovať predmety z okna a sadať na okenné parapety, či výhrevné telesá. 

7. Škola zabezpečuje podmienky pre skoré poskytnutie prvej pomoci. Rovnako zaistí, aby sa 

so zásadami poskytovania prvej pomoci oboznámili žiaci a všetci zamestnanci školy. Podľa 

závažnosti úrazu a s ohľadom na vek zraneného žiaka, zaistí škola jeho doprovod do 
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zdravotníckeho zariadenia alebo ošetrenie odborným lekárom. O udalosti a opatreniach 

informuje zákonného zástupcu žiaka. 

8. Škola zodpovedá v rozsahu stanovenom osobitnými právnymi predpismi žiakovi za škodu, 

ktorá mu vznikla v dôsledku úrazu. Spôsob a náhradu škody prerokuje škola so zákonným 

zástupcom žiaka alebo s plnoletým žiakom.  

9. Za úraz žiaka sa nepovažuje ten úraz, ktorý sa mu stane na ceste do školy a späť alebo na 

ceste tam a späť na miesto aktivity, ktoré bolo určené ako priestor na mimoškolskú aktivitu 

organizovanú mimo školy. O úraze neplnoletého žiaka informuje škola zákonného zástupcu 

neplnoletého žiaka a poisťovňu, v ktorej sú žiaci školy poistení pre prípad svojej 

zodpovednosti za škodu vzniknutú na zdraví žiaka. Škola zodpovedá v rozsahu stanovenom 

osobitnými predpismi za škodu, ktorá mu vznikla v dôsledku úrazu. Spôsob a náhradu 

škody prerokuje škola so zákonnými zástupcami žiaka alebo s plnoletým žiakom. 

10. Škola zaistí, aby boli žiaci poučení o možnom ohrození bezpečnosti a zdravia pri všetkých 

činnostiach, ktoré sú súčasťou vzdelávania.  

11. Prerušenie vzdelávania z dôvodu tehotenstva – riaditeľ školy je povinný prerušiť 

vzdelávanie žiačky z dôvodu tehotenstva a materstva, ak vyučovanie podľa lekárskeho 

posudku ohrozuje tehotenstvo žiačky. 

12. Riaditeľ školy zabezpečí rozvrh dozorov nad žiakmi. Dozor  v škole vykonávajú 

pedagogickí pracovníci pred vyučovaním a počas prestávok v obidvoch budovách školy i v 

jedálni. Dozor sa začína 10 minút pred začiatkom vyučovania. 

13. Pedagogickí pracovníci vykonávajú podľa pokynov riaditeľa školy dozor aj mimo školy, 

napr. na kurzoch ochrany života a zdravia, na exkurziách a výletoch, pri účasti na súťažiach 

a iných akciách organizovaných školou. Pri aktivitách konaných mimo školy ich účastníci 

v ubytovacích priestoroch dodržujú všetky predpisy slúžiace na bezpečnosť a ochranu 

zdravia predpisy o požiarnej ochrane platné v týchto objektoch. Žiaci dodržiavajú režim 

dňa a pokyny vydané do doby nočného pokoja. Pedagogickí pracovníci sú povinní 

oboznámiť žiakov s potrebnými pokynmi a kontrolujú ich dodržiavanie. Vedúci akcie 

rozhodne o spôsobe kontroly žiakov v dobe nočného pokoja. 

14. Na zahraničné exkurzie škola po súhlase riaditeľa školy zaradí medzi účastníkov len  žiakov 

školy, ktorí predložia písomný súhlas zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka a 

majú uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu na území príslušného štátu a poistenie 

liečebných nákladov zahraničí. V prípade exkurzie do štátov Európskej únie majú Európsky 

preukaz zdravotného poistenia alebo potvrdenie nahradzujúce tento doklad.  

15. Pri mimoškolských akciách dodržiavajú ich účastníci všetky požadované zásady 

bezpečnosti a ochrany zdravia, ako i predpisy o požiarnej ochrane platné v priestoroch, v 

ktorých sa akcie konajú. Žiaci sú povinní v prípade ubytovania mimo sídlo školy (kurzy, 

exkurzie, výlety a pod.) dodržiavať predpísaný režim dňa a všetky pokyny, s ktorými boli 

preukázateľne oboznámení.  

16. Bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov na hodinách telesnej výchovy zabezpečuje vyučujúci 

telesnej výchovy, ktorý kontroluje bezpečnosť a funkčnosť náradia v telocvični Vydáva 

jasné, presné a zrozumiteľné povely a pokyny. Prihliada na fyzickú vyspelosť žiakov, na 

ich vek a predchádzajúce skúsenosti. Počas kurzu na ochranu života a zdravia, 

telovýchovných kurzov a iných športových aktivít dodržiavajú žiaci interné školské 

predpisy a riadia sa pokynmi vyučujúcich. 

17.  Žiak môže požiadať triedneho učiteľa, výchovného poradcu alebo riaditeľa školy o pomoc, 

ak sa cíti byť ohrozený šikanovaním, slovným alebo fyzickým násilím zo strany 

spolužiakov alebo zamestnancov školy.  

18. Na začiatku školského roka oboznámi triedny učiteľ žiakov prvého ročníka s možnosťou 

využiť pomoc výchovného poradcu a koordinátora protidrogovej prevencie. Výchovný 
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poradca a koordinátor protidrogovej prevencie oboznámia žiakov s náplňou svojej práce, s 

obsahom a realizáciou minimálneho preventívneho programu v škole, s umiestnením 

propagačných panelov s tematikou prevencie a s informáciou, kde sa nachádza miestnosť 

výchovného poradcu a kabinet koordinátora protidrogovej prevencie.  

 

B. Ochrana žiakov pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou, násilím a  

    šikanovaním 

V škole pracuje koordinátor prevencie drogových závislostí a výchovný poradca, ktorí 

koordinujú činnosť pedagógov v oblasti boja proti drogám, diskriminácií, násilia a iným 

negatívnym sociálno-patologickým javom. Postupujú podľa plánu činnosti na daný školský  

rok.  

Pre vzťah, ktorý označujeme ako šikanovanie, je typická nerovnováha síl, kedy silnejší 

pošliapava práva slabšieho, ubližuje cielene a opakovane niekomu, kto sa nedokáže brániť. 

 V škole pod šikanovaním rozumieme akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov  

(agresor), ktorých zámerom je ublíženie žiakovi alebo žiakom (obeť), 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. Podstatnými znakmi 

šikanovania sú: úmysel bezprostredne smerujúci k fyzickému alebo psychickému ublíženiu 

druhému, útoky agresora sú opakované, pomer síl medzi agresorom a obeťou je nevyrovnaný.  
 

 

Prejavy šikanovania  
Šikanovanie sa prejavuje v priamej podobe – fyzickými útokmi, urážlivými prezývkami, 

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

odcudzenie veci a pod.  

 

Nepriame prejavy šikanovania 

 šikanovaný žiak nechce chodiť do školy, chodí poza školu, domov prichádza neskoro,  

 nemá priateľov, cez prestávky sa zdržiava v blízkosti učiteľov,  

 znižuje sa mu koncentrácia a výkon na vyučovaní,  

 má zničené osobné veci a školské pomôcky,  

 opakovane sa mu „ strácajú“ veci a peniaze,  

 prejavuje sa apaticky, nezúčastnene, smutne a bez nálady,  

 má problémy s verbálnym prejavom, kokce,  

 je konfliktný a náladový, tajnostkársky  

 má modriny, škrabance a tržné rany,  

 odmieta povedať, čo sa mu stalo,  

 uvádza nepravdepodobné vysvetlenie svojho správania.  

 

 

 

Prevencia šikanovania  

 vytvorenie pozitívnej klímy v škole,  

 navodenie úzkej spolupráce medzi školou a rodinou,  

 riešenie problému šikanovania vnútorným poriadkom školy,  

 zabezpečenie dôsledného vykonávania dozoru pedagogických zamestnancov,  

 oboznámenie učiteľov s postupom školy pri zistení šikanovania,  
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 realizovanie vzdelávania v oblasti prevencie šikanovania,  

 spolupráca s odborníkmi centra vých. a psychologickej prevencie a pedag.- psych. 

Poradňou, 

 vymedzenie oznamovacej povinnosti, pre pedagogických i nepedagogických 

zamestnancov, v pracovnom poriadku  

 
Postup pri riešení šikanovania 

 obeť napíše, prípadne nakreslí, čo sa stalo – treba si s ňou sadnúť osamote 

 agresor, prípadne agresori napíšu tiež, čo sa stalo 

 diskusia s každým členom partie/útočníkom, čo očakávame a vysvetlenie, ako porušil 

zásady správania 

 organizácia stretnutia s vrstovníckou skupinou agresora 

 prízvukovať agresorovi, že pri šikanovaní kohokoľvek leží zodpovednosť na všetkých, 

neexistujú nevinní diváci 

 zorganizovať stretnutie s rodičmi agresora i obete 

 viesť o šikanovaní záznamy 

 neuznávať falošné výhovorky 

 kontaktovať odborníka 

 využiť možnosť účasti na odborných seminároch 

 
1. Ak je žiak ohrozovaný, fyzicky, alebo slovne napádaný inou osobou musí danú skutočnosť 

oznámiť pedagógovi alebo na vedení školy čo najskôr. Ak o takejto skutočnosti vie zákonný 

zástupca musí postupovať podobne. 

2. V prípade zistenia alebo podozrenia užitia omamných látok pedagóg okamžite kontaktuje 

zákonného zástupcu žiaka. 

3. V prípade podozrenia zo záškoláctva pedagóg kontaktuje zákonného zástupcu žiaka a 

prostredníctvom riaditeľstva školy informuje Sociálne oddelenie OÚ v  Bytči. 

4. Pri riešení týchto javov škola spolupracuje s CPPPaP v Bytči, alebo s inými inštitúciami 

tohto zamerania. 

5. Žiakovi je zakázané počas vyučovania používať mobilné telefóny, mp3, mp4 prehrávače, 

iPhony, iPady, herné konzoly a iné zariadenia prehrávajúce zvuk a obraz, ako aj ostatné 

elektrické zariadenia. 

6. Žiak bez vyžiadania alebo súhlasu nesmie vytvárať a zverejňovať zvukový ani obrazový 

záznam o spolužiakoch alebo zamestnancoch školy. 

7. Vypočúvanie žiakov políciou v priestoroch školy sa uskutočňuje len za prítomnosti 

riaditeľa školy alebo ním poverenej osoby z radov pedagogických pracovníkov. Rodičia 

žiaka budú o vypočúvaní bezodkladne informovaní. Hranica právnej zodpovednosti žiaka 

je podľa zákona 14 rokov. 

 

C.    Opatrenia na zamedzenie šírenia legálnych a nelegálnych drog 

 

Školskú drogovú prevenciu definujeme ako súhrn iniciatív, aktivít a stratégií, ktoré majú 

predchádzať negatívnym následkom spojeným s legálnym a nelegálnym užívaním drog.  

Cieľom týchto opatrení, ako neoddeliteľnej súčasti  Školského poriadku, je prevencia 

prvého užitia drogy  a zamedzenie dlhodobejšieho užívania a šírenia drog a ostatných 

návykových látok v škole. 

 V súlade s článkom 33 Dohovoru o právach dieťaťa priebežne vykonávať opatrenia na 

ochranu pred nezákonným požívaním narkotík a psychotronických látok a redukovanie 
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problémov, ktoré môžu nastať pre užívateľa drog v jeho sociálnom prostredí  a tiež redukcia 

rizika u konzumenta dostať sa do konfliktu so zákonom.  

 

Preventívne opatrenia 

1. Žiaci majú právo: 

 na štúdium, pobyt a pohyb v zdravom prostredí počas dochádzky do školy 

 na ochranu pred zneužívaním návykových látok 

 na získavanie informácií o zdravom životnom štýle a negatívnych dopadoch 

zneužívania návykových látok 

 na vyjadrenie sa a vlastnú obhajobu v prípade podozrenia zo zneužívania návykových 

látok 

2. Žiaci sú povinní 

 dodržiavať školský poriadok 

 oznámiť ktorémukoľvek pedagógovi skutočnosť, ak žiak prinesie do školy a na školskú 

akciu cigarety, alkohol, iné drogy a omamné látky 

 oznámiť ktorémukoľvek pedagógovi skutočnosť, ak žiak poruší zákaz fajčenia, 

požívania alkoholických nápojov, drog a iných omamných látok v škole, v areáli školy 

a počas školských akcií 

3. Žiakom je zakázané: 

 fajčiť v priestoroch školy, v areáli školy a počas činností organizovaných školou 

 prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje, cigarety, 

drogy a iné zdraviu škodlivé látky, požívať ich v škole alebo pri činnostiach 

organizovaných školou, byť pod ich vplyvom v škole alebo pri činnostiach 

organizovaných školou 

 prechovávať cigarety, alkoholické nápoje, drogy a omamné látky v škole, areáli školy a 

na akciách organizovaných školou 

 distribuovať (dávať, predávať) alkohol a iné návykové látky (drogy) ďalším, 

 vedome nabádať alebo nútiť žiakov k fajčeniu, požívaniu alkoholických nápojov, drog 

a iných zdraviu škodlivých látok; tiež nabádať alebo nútiť k prechovávaniu a 

distribuovaniu týchto látok. 

4. Škola v záujme prevencie drogových závislostí zabezpečí: 

 evidenciu a registráciu každého človeka /na vrátnici školy/, ktorý vstúpi do budovy 

školy  . Žiaci  sa  na vyzvanie  preukážu študentským preukazom. 

 školského koordinátora primárnej prevencie, ktorý 

 vypracuje ročný plán primárnej prevencie, ktorým sa riadia všetci 

pedagogickí zamestnanci školy 

 poskytuje informácie pedagógom z oblasti primárnej prevencie – metódy, 

formy práce, 

 koordinuje plnenie drogovej prevencie v škole 

 monitoring prevencie drogových závislostí v jednotlivých triedach prostredníctvom 

triednych učiteľov, ktorí  sa  pravidelne venujú preventívnym aktivitám zameraným 

proti šíreniu drog v školskom prostredí 

 nepretržitý priebežný monitoring zo strany všetkých učiteľov  - učitelia sú povinní 

registrovať zmeny v správaní žiaka a v prípade  oprávneného podozrenia z užitia 

alebo prechovávania  nelegálnej návykovej látky  (drogy) informovať vedenie školy 

a zákonného zástupcu žiaka.  

 spoluprácu všetkých pedagogických pracovníkov s výchovným poradcom 

a koordinátorom drogovej prevencie 
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 kontrolu sociálnych zariadení, skrytých priestorov školy a areálu školy v čase prestávok  

 organizovanie zaujímavých mimoškolských aktivít a krúžkovej činnosti s cieľom 

odpútať žiakov od myšlienok na užívanie, prechovávanie a distribuovanie drog 

 oboznámenie rodičov s opatreniami, ktoré škola vymedzila v školskom poriadku proti 

šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí a ich zapájanie do aktivít 

školy v oblasti drogovej prevencie 

 využívanie odbornej pomoci pri príprave a realizácii preventívnych aktivít a  projektov 

a spoluprácu s centrami výchovnej a psychologickej prevencie.  

 

5. Ak sa preukáže v škole alebo na akciách, ktoré škola organizuje užitie, prechovávanie, 

alebo distribúcia legálnych alebo nelegálnych drog, nasleduje postup: 

 učiteľ žiakovi pred svedkami drogu odoberie, uschová ju, kontaktuje rodičov a vedenie 

školy, 

 riaditeľka školy privolá  záchrannú  zdravotnú službu v prípade ohrozenia života 

žiaka, ktorý je podozrivý, že užil legálnu alebo nelegálnu  drogu 

 riaditeľka školy kontaktuje zákonných zástupcov žiaka a  oznámi im  opatrenia, ktoré 

urobí škola 

 riaditeľka školy privolá políciu, ak žiak, v prípade podozrenia z prechovávania 

návykovej látky (drogy) v škole odmietne kontrolu svojich osobných vecí  a ďalšie 

dokazovanie prevezme polícia 

 riaditeľka školy kontaktuje políciu, pri podozrení u žiaka z distribúcie drog 

 škola umožní, po prerokovaní v pedagogickej rade, po zvážení konkrétnej situácie, 

prerušenie štúdia žiakom, liečeným zo závislosti 

 

6. Sankcie za porušenie opatrení 

 uskutoční sa pohovor žiaka s triednym učiteľom, výchovným poradcom a riaditeľkou 

školy za prítomnosti zákonných zástupcov 

 pri prvom preukázanom užití legálnej a nelegálnej drogy, po prerokovaní 

v pedagogickej rade školy -  znížená známka zo správania na stupeň 2 

 pri opakovanom  preukázanom užití legálnej a nelegálnej drogy, po prerokovaní 

v pedagogickej rade školy -  znížená známka zo správania na stupeň 3 

 pri preukázanej distribúcii a šírení nelegálnych drog nasleduje znížená známka zo 

správania na 4. stupeň (neuspokojivé) 

 pri treťom, preukázanom, užití legálnej a nelegálnej drogy nasleduje, po posúdení 

individuálnych okolností,  vylúčenie zo školy 

 podľa závažnosti  vo vyššie uvedených prípadoch spolupracuje škola s  príslušným 

odborom sociálnych vecí, lekárom,  príslušným oddelením policajného zboru 

a v spolupráci so zákonnými zástupcami žiaka zvažuje aj zaradenie žiaka do 

preventívneho programu centra výchovnej a psychologickej prevencie alebo 

pedagogicko-psychologickej poradne. 

 

 

Čl. VI.  

 

Podmienky nakladania so školským majetkom a s majetkom v osobnom 

vlastníctve žiaka 
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Podmienky nakladania so školským majetkom 
 

1. Žiak je povinný ohľaduplne a šetrne nakladať s učebnicami, učebnými pomôckami, s 

didaktickou a IK technikou, so školským nábytkom a s ostatným zariadením vo vlastníctve 

školy.  

2. Všetky spôsobené alebo zistené škody na majetku školy je žiak povinný okamžite nahlásiť 

vyučujúcemu, triednemu učiteľovi alebo vedúcej technicko-hospodárskeho úseku.  

3. Každý žiak je zodpovedný za škody na majetku školy, ktoré spôsobil svojou nepozornosťou 

alebo úmyselne, preto od plnoletého žiaka alebo od zákonného zástupcu neplnoletého žiaka 

bude škola požadovať náhradu za škodu v súlade s platnými právnymi predpismi.  

 

Podmienky nakladania s majetkom v osobnom vlastníctve žiaka  

1. Žiak je osobne zodpovedný za peniaze a cenné predmety (mobilný telefón, hodinky, 

retiazka a prsteň z drahých kovov, kalkulačka, PC, oblečenie, topánky a pod.), ktoré si so 

sebou prinesie do školy. V prípade nutnosti si môže žiak vyššiu sumu peňazí alebo cenné 

predmety uložiť v trezore na sekretariáte školy alebo u triedneho učiteľa.  

2. Žiak je povinný bezodkladne hlásiť každú stratu veci, ktorá je jeho osobným vlastníctvom 

triednemu učiteľovi alebo riaditeľovi školy. Škola zodpovedá za stratu vecí v jej priestoroch 

len v rozsahu, ktorý stanovujú platné právne predpisy.  

3. Každú krádež je škola povinná riešiť alebo nahlásiť orgánom činným v trestnom konaní. 

Ak sa dôkazným konaním zistí, že páchateľom krádeže bol žiak školy, bude sa voči nemu 

postupovať v súlade s týmto školským poriadkom.  

4. Nájdené veci môže žiak odovzdať v kancelárii zástupcov riaditeľky školy.  

5. Žiak si môže prostredníctvom školy poistiť svoje osobné veci. Poškodené alebo odcudzené 

veci uhradí žiakovi v takom prípade poisťovňa, s ktorou bolo dojednané zmluvné poistenie.  

 

Čl. VII.  

Práva a povinnosti zákonných zástupcov 

 
1. Zákonný zástupca má právo: 

b) voliť a byť volený do Rady školy a orgánov rodičovského združenia, 

c) byť pravidelne informovaný o študijných výsledkoch a správaní žiaka na triednych 

schôdzkach rodičovského združenia, alebo prostredníctvom vopred dohovorenej 

konzultácie s triednym, či iným učiteľom a v  internetovej žiackej knižke, 

d) byť informovaný o mimoškolských aktivitách, ktorých sa zúčastní jeho dieťa, formou 

písomného informovaného súhlasu, 

e) zúčastniť sa na výučbe jednotlivých vyučovacích predmetov s predchádzajúcim 

súhlasom riaditeľa školy, 

f) podávať podnety, pripomienky a sťažnosti na zlepšenie výchovno-vzdelávacieho 

procesu, 

g) požiadať učiteľa o konzultácie, 

h) požiadať o odbornú radu pedagóga,  

i) vybavovať úradné záležitosti každý pracovný deň v čase úradných hodín. 

 

2. Zákonný zástupca žiaka 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, 



ŠKOLSKÝ PORIADOK 

 
 

 18 

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

vzdelávacie potreby, 

d) informovať školu alebo školské zariadenie 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 dokázateľne zavinil, 

f) dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, 

g) doložiť dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní dokladmi, ktoré sú v 

súlade so školským poriadkom,  

h) chrániť žiaka pred akýmikoľvek prejavmi sociálno-patologického správania, ak 

o takýchto skutočnostiach dozvie, bezodkladne to hlásiť triednemu učiteľovi, prípadne 

vedeniu školy,  

i) v prípade zverenia žiaka súdom do starostlivosti len jednému z rodičov, škola všetky 

náležitosti týkajúce sa žiaka rieši výhradne s rodičom, ktorému je žiak zverený. 

 
Čl. VIII.  

Pravidlá vzájomných vzťahov - postavenie, práva a povinnosti  

 
a) Pravidlá vzájomných vzťahov žiakov medzi sebou, so zamestnancami školy, či 

návštevami  určujú v škole i mimo nej základné spoločenské a etické normy a hodnotový 

systém školy.  

b) Vo vzájomných vzťahoch sa dodržujú zásady slušnosti a dobrých mravov, správanie sa 

k sebe tolerantne a taktne, vzájomné rešpektovanie sa a pomáhanie si, vyhýbanie sa 

povýšeneckému správaniu a sarkastickým poznámkam; netoleruje sa správanie, ktorého 

cieľom je ublížiť, ponížiť, ohroziť, zastrašiť iného, odcudziť jeho vec. 

c) Vzájomné vzťahy medzi žiakmi školy a pedagogickými zamestnancami a ďalšími 

zamestnancami školy sú založené na obojstrannej úcte, porozumení a tolerancii. 

Vyučujúci sa správajú k žiakom slušne, snažia sa ich pochopiť, sú čestní a spravodliví. 

Rešpektujú osobnosť žiakov a ich špecifické výchovno-vzdelávacie potreby, vytvárajú 

čo najlepšie podmienky pre rozvoj každého žiaka, dohliadajú na bezpečnosť a zdravý 

vývoj žiakov, nezneužívajú dôveru žiakov akýmkoľvek spôsobom, nepoužívajú metódy 

a formy správania smerujúce k ponižovaniu žiakov, k znižovaniu ich sebadôvery a 

sebaúcty.  

d) Vzťahy medzi zamestnancami školy a rodičmi (zákonnými zástupcami) sú založené na 

vzájomnej úcte, pochopení, tolerancii, ústretovosti a korektnom správaní. Pedagogickí 

zamestnanci priebežne informujú zákonných zástupcov žiakov o výsledkoch ich 

výchovno-vzdelávacej činnosti a konzultujú s nimi prípadné problémy, ťažkosti a 

riziká, ktoré môžu nastať v jej súvislosti. 

 

 

 

1. Riaditeľ  školy 

Školu  riadi riaditeľ. Ten zodpovedá za :  

a) dodržiavanie učebných plánov, 

b) dodržiavanie učebných osnov, 

c) dodržiavanie vzdelávacích štandardov, 

d) ďalšie vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov, 
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e) odbornú a pedagogickú úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy alebo školského 

zariadenia, 

f) rozpočet, financovanie  a efektívne využívanie finančných prostriedkov určených 

zabezpečenie činnosti školy alebo školského zariadenia, 

g) riadne hospodárenie s majetkom v správe alebo vo vlastníctve školy alebo šk. zariadenia. 

 

 Vykonáva štátnu správu v prvom stupni. Rozhoduje o: 

a) prijatí žiaka na štúdium na školu,  

b) oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy, 

c) oslobodení žiaka od štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo ich častí, 

d) umožnení štúdia žiaka podľa individuálneho učebného plánu, 

e) povolení absolvovať časť štúdia v škole obdobného typu v zahraničí, 

f) prerušení štúdia, 

g) povolení zmeny študijného alebo učebného odboru, 

h) preradení žiaka na základnú školu počas plnenia povinnej školskej dochádzky, 

i) povolení opakovať ročník, 

j) uložení výchovných opatrení, 

k) povolení vykonať komisionálnu skúšku, 

l) povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie 

je žiakom školy, 

m) priznaní štipendia, 

n) určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť 

poskytovanú žiakovi v škole. 

  

Predkladá zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na vyjadrenie: 

a) návrhy na počty prijímaných žiakov, 

b) návrh na zavedenie študijných alebo učebných odborov a ich zameranie, 

c) návrh na úpravy v učebných plánoch a v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných 

predmetov a predpokladané počty žiakov v týchto predmetoch, 

d) návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy, 

e) správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa § 14 ods. 5 

písm. e), 

f) správu o výsledkoch hospodárenia školy, 

g) koncepčný zámer rozvoja školy rozpracovaný najmenej na dva roky a každoročne jeho 

vyhodnotenie, 

h) informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-

vzdelávacieho procesu. 

 

Riaditeľ  je  povinný  oznámiť príslušnému orgánu štátnej správy a obci,  ak zákonný zástupca 

dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa. 

 

 

 

 

 

 Riaditeľ školy: 

 konzultuje so svojimi spolupracovníkmi všetky problémy, ktoré sa týkajú ich práce 

alebo práce školy, rád si vypočuje nové nápady na skvalitnenie činnosti školy 

a rešpektuje odlišné názory 
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 adekvátne reaguje, rovnako ako ostatní zamestnanci školy,  v krízových situáciách a vie 

ovládať svoje správanie, nepoužíva krik či sarkazmus a dodržiava všeobecne platné 

normy správania 

 má kladný vzťah k ľuďom a vie správne a dobre s nimi komunikovať 

 informuje svojich podriadených o cieľoch a plánoch organizácie, podporuje ďalšie 

vzdelávanie a tvorivosť učiteľov, súhlasí s ich iniciatívou a podnetmi na skvalitnenie 

práce 

 umožňuje voľnosť myslenia a vyjadrovania, podporuje na pracovisku spoluprácu 

 má dôveru u žiakov, rodičov a pracovníkov školy, je tvorivý vo svojej práci 

a k tvorivosti a rozvíjaniu schopností podnecuje i svojich podriadených 

 vie kriticky uznať svoje chyby, ale vie sa kriticky, ale taktne postaviť k práci svojich 

spolupracovníkov 

 má zmysel pre zodpovednosť a dokáže sa rýchlo rozhodovať 

 dokáže primerane delegovať právomoci a zodpovednosť a spoločne rieši problémy 

 rieši sťažnosti a konflikty kolegov a sťažnosti rodičov s profesionálnou dôslednosťou 

a spravodlivo hodnotí prácu svojich podriadených 

 pri hodnotení spolupracovníkov prevažujú pozitívne stimuly nad negatívnymi 

 podporuje a oceňuje tvorivých a aktívnych pracovníkov 

 snaží sa poznať čo najviac žiakov školy a zúčastňuje sa na všetkých významnejších 

akciách, organizovaných pracovníkmi a žiakmi školy 

 dokáže vytvoriť v škole atmosféru, v ktorej pracovníci radi chodia do práce, ale i rodičia 

sa prídu poradiť, či a ako pomôcť škole 

 

2. Učiteľ: 

Učitelia, teda pedagogickí pracovníci, sú členmi pedagogickej rady školy, ktorá je 

poradným orgánom riaditeľa školy. Učitelia majú právo podieľať sa na riadení školy 

prednášaním svojich názorov, argumentovaním a formulovaním svojich myšlienok, avšak 

rozhodnutia a závery sú iba v právomoci riaditeľa školy, taktiež: 

 

 konzultuje so svojimi spolupracovníkmi všetky problémy, ktoré sa týkajú  práce, rád si 

vypočuje nové nápady na skvalitnenie činnosti školy a rešpektuje odlišné názory 

 adekvátne reaguje, rovnako ako ostatní zamestnanci školy,  v krízových situáciách a vie 

ovládať svoje správanie, nepoužíva krik či sarkazmus a dodržiava všeobecne platné 

normy správania 

 má kladný vzťah k ľuďom a vie správne a dobre s nimi komunikovať 

 informuje svojich podriadených o cieľoch a plánoch organizácie, podporuje ďalšie 

vzdelávanie a tvorivosť učiteľov, súhlasí s ich iniciatívou a podnetmi na skvalitnenie 

práce 

 umožňuje voľnosť myslenia a vyjadrovania, podporuje na pracovisku spoluprácu 

 má dôveru u žiakov, rodičov a pracovníkov školy, je tvorivý vo svojej práci a podnecuje 

k tvorivosti a rozvíjaniu schopností. 

 vie kriticky uznať svoje chyby, ale vie sa kriticky, ale taktne postaviť k práci svojich 

spolupracovníkov 

 má zmysel pre zodpovednosť a spoločné riešenie problémov 

 pri hodnotení spolupracovníkov prevažujú pozitívne stimuly nad negatívnymi 

 snaží sa poznať čo najviac žiakov školy a zúčastňuje sa na všetkých významnejších 

akciách, organizovaných pracovníkmi a žiakmi školy 
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 spoluvytvára v škole atmosféru, v ktorej pracovníci radi chodia do práce, ale i rodičia 

sa prídu poradiť, či a ako pomôcť škole. 

 

Postavenie učiteľa definuje Charta učiteľa /1966/ takto: 

Postavenie učiteľa by malo zodpovedať potrebám vzdelávania určeným jeho cieľmi 

a úlohami. Treba uznať, že pre úplnú realizáciu týchto cieľov a úloh má veľký význam to, aby 

učitelia mali príslušné postavenie, a aby sa ich profesionalita tešila všeobecnej úcte. Všetky 

stránky prípravy a zamestnávania učiteľov musia byť zbavené akejkoľvek formy diskriminácie 

založenej na rase, farbe pleti, pohlaví, náboženstve, politickom názore, národnostnom, čo 

sociálnom pôvode, alebo ekonomických podmienkach. 

Pracovné podmienky učiteľov musia byť maximálne priaznivé pre čo najefektívnejšiu 

výučbu a učiteľovi musia umožňovať plne sa sústrediť na plnenie svojich profesijných úloh. 

 

Učitelia by mali mať možnosť a mali by byť podnecovaní zúčastniť sa na kurzoch 

a iných vzdelávacích podujatiach a mať z nich plný osoh. 

 

Riaditeľ školy garantuje učiteľovi tieto práva: 

 právo na pedagogickú slobodu pri vykonávaní jeho povolania, pedagógovi má byť 

umožnená sloboda v tom smere, aby mohol do svojej výchovnej a pedagogickej práce 

zavádzať i nové netradičné formy a metódy vzdelávania z novších koncepcií 

a projektov, 

 právo sám rozhodnúť, aké vyučovacie metódy a učebné pomôcky použije, ktoré sú pre 

jeho žiakov najvhodnejšie, 

 právo podieľať sa na tvorbe učebných osnov a učebníc, 

 právo byť oboznámený s akýmkoľvek hodnotením svojej práce,  má právo odvolať sa 

proti hodnoteniu, s ktorým nesúhlasí, 

 právo na slobodu myslenia, svedomia, náboženstva, názoru a prejavu patrí medzi 

základné ľudské práva. 

 

Povinnosti učiteľov vo vzťahu k rodičom: 
 

 počas rodičovských združení a konzultačných hodín určených rodičom objektívne 

informovať rodičov a zákonných zástupcov žiaka o jeho výchovno-vyučovacích 

výsledkoch 

 neodkladne informovať rodičov a zákonných zástupcov žiaka v prípade, ak dôjde 

k úrazu dieťaťa počas vyučovacieho procesu alebo akcie organizovanej školou 

 neodkladne informovať rodičov a zákonných zástupcov žiaka v prípade, ak dieťa 

nahlási TU, vyučujúcemu, dozorkonajúcemu učiteľovi či vedeniu školy zdravotné 

problémy, pre ktoré nemôže pokračovať vo vyučovacom procese 

 pozývať rodičov dieťaťa do školy alebo s nimi vzniknutý problém konzultovať aj mimo 

rodičovských združení a konzultačných hodín v prípade, ak sa výrazne zhorší prospech 

žiaka alebo sa žiak dopustí závažnejšieho porušenia školského poriadku školy 

 

  

3. Rada školy 
     Rada školy: 

 

a) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa, 

b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa, 
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c) predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa; 

návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením, 

d) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy. 

 

Úlohy rady školy: 

Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje 

verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov ostatných 

zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. 

Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej 

problematiky. 

 

Práva rady školy: 

Pracovníci školy, rodičia, a obecná samospráva prostredníctvom svojich zástupcov, 

ktorých si zvolili za členov rady školy, majú právo aktívne zasahovať do činnosti školy – 

pripomienkovať jej činnosť a tiež  vyjadrovať súhlas alebo nesúhlas s riadením inštitúcie. Vo 

svojej činnosti plnia predovšetkým kontrolnú úlohu. 

 

4. Žiacka  školská rada  
     

 Žiacka školská rada: 

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

vzdelávania, 

b) sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku a vnútorného poriadku školy, 

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

návrhy, zastupuje žiakov aj navonok, 

d) volí a odvoláva zástupcu žiakov do rady školy. 

  

Žiacka rada je schopná sa uznášať, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina 

všetkých členov. Na platné uznesenie žiackej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny 

prítomných členov žiackej rady. Na platné uznesenie žiackej rady vo veci voľby a odvolania 

zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov 

žiackej rady. 

Náklady na činnosť žiackej rady sa po dohode s riaditeľom školy uhrádzajú z rozpočtu 

školy. 

Podrobnosti o zložení žiackej rady, o spôsobe jej ustanovenia vrátane výmeny jej členov, o 

voľbe člena rady školy a o spôsobe rokovania určí štatút žiackej školskej rady. 

 

Úlohy žiackej školskej rady 

Žiacka školská rada reprezentuje žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu 

k riaditeľovi a vedeniu školy. 

Žiacka rada je ustanovená vtedy, ak počet jej členov zvolí v tajnom hlasovaní nadpolovičná 

väčšina žiakov strednej školy. O voľbách vyhotovia žiaci zápisnicu, ktorú predložia riaditeľovi. 

školy. 

  Žiacka rada má 5 až 11 členov a tvoria ju tí žiaci, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet 

hlasov žiakov zúčastnených na voľbách. 

 

Práva členov žiackej školskej rady: 

 vyjadrovať sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy 

a vzdelávania, 
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 podieľať sa na tvorbe a dodržiavaní  školského poriadku a vnútorného poriadku školy, 

 majú právo zastupovať žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, predkladať im 

svoje stanoviská a návrhy, zastupovať žiakov navonok, 

 právo voliť a odvolávať zástupcu žiakov do rady školy. 

 
Čl. IX.  

Spôsob riešenia problémov a konfliktov zamestnancov školy 

 
 

 Konflikty sú prirodzenou súčasťou nášho života, a keďže každý človek má odlišné 

potreby, vychádzajúce z jeho osobnosti a životnej situácie, je normálne, že z času načas narazí 

na ľudí, ktorí majú potreby a záujmy, ktoré sú s jeho potrebami a záujmami v konflikte. 

 Mnohé povinnosti riaditeľa školy obsahujú v sebe potenciálny vznik problémov 

a konfliktov:   

 riadenie a kontrolovanie práce učiteľov a iných zamestnancov školy 

 zabezpečovanie plnenia organizačných, pracovnoprávnych a iných predpisov 

 vyvodzovanie dôsledkov z porušenia pracovných povinností 

 priznávanie odmeny zamestnancom 

 nariaďovanie práce nadčas ... 

 

Spôsob riešenia  problémov a konfliktov: 

1. vypočuť si pozorne a s porozumením druhú stranu a jej vnímanie konfliktu, 

2. otvorene pomenovať svoje záujmy vecným a neútočným spôsobom, 

3. pokúsiť sa definovať zdroje konfliktu, 

4. snažiť sa pomôcť pomenovať záujmy druhej strany – preformulovať pozície 

a sťažnosti na záujmy, teda prejsť od toho, čo chce, na to prečo to chce, 

5. ujasniť si, ktoré záujmy sú pre obidve strany spoločné, protichodné a úplne 

mimobežné. 

Konflikty a problémy sa riešia v súlade s platnou legislatívou /Zákonník práce,.../ 

a vnútornými predpismi organizácie / Pracovný poriadok, Školský poriadok/. 

 

Čl. X.  

Záverečné ustanovenia 
 

  

 Tento vnútorný poriadok školy nadobúda účinnosť dňom 3. septembrom 2018. 

 

 

  V Bytči dňa 31. augusta 2018             Mgr. Slavka Sitarčíková 

       riaditeľka školy 


