
  

Vnútorný školský poriadok SŠG Trenčianske Teplice   

v školskom roku 2018/2019  

Vnútorný školský poriadok SŠG Trenčianske Teplice je súhrn noriem, zásad a pravidiel, jeho 

dodržiavanie je predpokladom pre zabezpečenie riadneho chodu školy. Je vypracovaný v 

zmysle platnej legislatívy s aplikáciou na podmienky školy.   

Tento školský poriadok sú povinní dodržiavať žiaci i pedagógovia SŠG Trenčianske Teplice.   

A. Práva žiakov  

Žiak má právo:  

1. Na rovnoprávny prístup k vzdelávaniu, získavanie vedomostí v rozsahu platných 

učebných osnov, na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a zdravom prostredí.  

2. Na úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti, má 

právo na vzdelávanie v štátnom jazyku.  

3. Žiak so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a 

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

4. Na zrozumiteľný výklad učiva.  

5. Slušným spôsobom a vo vhodnom čase vyjadriť svoj názor k témam preberaným na 

vyučovacej hodine.  

6. K preberanému učivu položiť otázku a dostať na ňu odpoveď.  

7. Na objektívne skúšanie a hodnotenie.   

8. Poznať kritéria hodnotenia, klasifikácie vedomostí a zručností vo všetkých predmetoch  

9. Na informácie týkajúce sa jeho osoby a výchovno-vzdelávacích výsledkov, na 

požiadanie mu zdôvodniť klasifikáciu pri písomných prácach, testoch či ústnych 

odpovediach, bezprostredne mu oznámiť známky z ústnej odpovede.  



10. Právo na omyl, zmenu názoru. Má právo na individuálny prístup vo výchove a 

vzdelávaní rešpektujúci jeho schopnosti a zdravotný stav.  

11. V odôvodnených prípadoch požiadať prostredníctvom svojich rodičov o komisionálne 

preskúšanie.  

12. Má právo na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so 

svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím 

programom.  

13. Zúčastňovať sa a zapájať sa do školských a mimoškolských športových, kultúrnych a 

iných aktivít, so súhlasom riaditeľa reprezentovať školu vo vyšších súťažiach.  

14. Na rovnosť bez rozdielu rasy, pôvodu, náboženstva a spoločenského postavenia.  

15. Obrátiť sa na triedneho učiteľa a následne na riaditeľa školy, ak sa domnieva, že došlo 

k porušeniu jeho práv.  

16. Voliť a byť volený do triednej samosprávy a do študentskej rady školy.  

17. Na aktívnu účasť a prezentáciu svojich názorov a pripomienok na triednických 

hodinách v záujme skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu a budovania 

pozitívnej atmosféry v triede.  

18. Na konzultácie s výchovným poradcom, špeciálnym pedagógom.  

19. Na poučenie o zásadách bezpečnosti pri práci a ochrane zdravia.  

20. Na prestávky podľa rozvrhu hodín.  

21. Na náhradu nákladov na cestu, ubytovanie a stravu pri reprezentácii školy na rôznych 

súťažiach.  

22. Na stravovanie v školskej jedálni.  

23. Na vydanie vysvedčenia na konci školského roku a jeho prevzatie od triedneho 

učiteľa.  

24. Vykonať opravnú skúšku so súhlasom riaditeľa školy.  

25. Opakovať ročník, ak neprospel a nevykonal úspešne opravnú skúšku.  

26. Zanechať štúdium, ak skončil povinnú školskú dochádzku. Oznámi to písomne 

riaditeľovi školy. Ak je žiak neplnoletý, oznámi to jeho zákonný zástupca.  

27. Ak žiak alebo jeho zákonný zástupca má pochybnosti o správnosti klasifikácie na 

konci 1. a 2. polroka, môže do 3 dní odo dňa vydania vysvedčenia požiadať riaditeľa 

školy o komisionálne skúšanie.  



28. Na slušné zaobchádzanie zo strany vyučujúcich a pracovníkov školy.  

29. Predložiť návrhy na zlepšenie organizácie práce školy alebo iných činností, ktoré 

súvisia so životom školy.  

B. Povinnosti žiakov  

Každý žiak si buduje vzťah ku našej športovej škole a jej ŠkVVP, získava a udržuje si 

STATUS žiaka so ŠVVP v oblasti športu. STATUS žiaka sa posudzuje na základe 

stanovených kritérií (ZDRAVIE, TELOVÝCHOVA, SPRÁVANIE ŽIAKA, ŠPORT,  

VZDELÁVANIE). Ak žiak stratí STATUS žiaka so ŠVVP v oblasti športu, musí ho športová 

škola preradiť na inú školu.  

1. Žiak sa v škole správa slušne, dbá na pokyny pedagogických aj nepedagogických 

zamestnancov. Nikoho nesmie slovne napádať, urážať, zosmiešňovať, používať hrubé,     

vulgárne a nepatričné výrazy.  

2. V škole žiaci používajú pozdravy: Dobrý deň! Dobré ráno!  Dovidenia! ...  

3. Pracovníkov školy žiaci oslovujú: pán učiteľ, pani učiteľka, pán tréner, pani trénerka, 

pani upratovačka,...  

4. Učiteľa alebo inú dospelú osobu žiaci v triede zdravia postavením sa zo stoličiek.  

5. K spolužiakom v škole sa žiak správa zdvorilo, je povinný dodržiavať pravidlá 

slušného správania. Nesmie ich šikanovať, slovne napádať, urážať, biť, zosmiešňovať 

a používať vulgárne a hrubé výrazy. Ak bude zistené šikanovanie, bude sa pri riešení 

tohto problému postupovať podľa Metodického usmernenia č. 7/2006-R k prevencii a 

riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach.  

Žiak je tolerantný voči iným politickým názorom, vierovyznaniam, rasám a 

národnostiam.  

6. Žiak sa správa slušne aj mimo vyučovania, a to aj počas voľných dní a prázdnin tak, 

aby neporušoval spoločenské normy správania a robil česť svojej škole aj sebe ako 

športovcovi.  

7. Žiak  sa aktívne  zúčastňuje na vyučovaní podľa rozvrhu hodín. Je povinný dochádzať 

na vyučovanie a ostatné podujatia školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín alebo 

pokynov vyučujúcich. Dodržiava časový rozsah prestávok. Povinne sa tiež zúčastňuje 



na činnostiach, ktoré organizuje škola v čase riadneho vyučovania, napr. na športových 

podujatiach, exkurziách a pod.  

8. Žiak je povinný prichádzať na vyučovanie najneskôr 10 minút pred jeho začiatkom, 

teda na 1. vyučovaciu hodinu 7:50 hod.  

9. Žiak môže vymeškať vyučovanie len pre chorobu alebo vážnu udalosť. Ak žiak 

vymešká vyučovanie pre vopred známy dôvod, vyžiada si povolenie:  

a) uvoľnenie žiaka z jednej vyučovacej hodiny môže povoliť príslušný vyučujúci 

alebo tréner  

b) uvoľnenie žiaka z jedného vyučovacieho dňa môže povoliť triedny učiteľ   

c) uvoľnenie z dvoch a viac dní povoľuje riaditeľ školy na odporučenie triedneho 

učiteľa a na základe písomnej žiadosti žiaka alebo jeho zákonného zástupcu.  

Ak sa žiak nezúčastní vyučovania z nepredvídateľného dôvodu, je povinný on alebo jeho 

zákonný zástupca oznámiť triednemu učiteľovi dôvod neúčasti na vyučovaní najneskôr do 48 

hodín.  

10. Pri návrate do školy po absencii je žiak povinný ihneď predložiť triednemu učiteľovi  

alebo trénerovi doklad o neprítomnosti podpísaný zákonným zástupcom alebo 

lekárom.  

11. Zákonný zástupca môže ospravedlniť žiakovi najviac jeden vyučovací deň do mesiaca.   

12. Neospravedlnená absencia žiaka sa rieši výchovnými opatreniami.  

13. Žiak nesie zodpovednosť za svoje správanie a študijné výsledky.  

14. Žiak je povinný nosiť do školy učebnice, školské potreby na vyučovanie podľa 

rozvrhu hodín a pokynov učiteľa, šetrí školské zariadenie, šetrne zaobchádza aj s 

učebnicami a učebnými pomôckami.  

15. Ak žiak svojím nezodpovedným konaním spôsobí škole škodu, je povinný túto škodu 

nahradiť.  

16. Žiak si osvojuje vedomosti a zručnosti poskytované športovým gymnáziom. Počas 

každej vyučovacej hodiny je žiak povinný sústredene pracovať, nerušiť nevhodným 

spôsobom spolužiakov a vyučujúceho.  



17. Žiak nesmie opustiť vyučovaciu hodiny bez súhlasu vyučujúceho, triedneho učiteľa, 

zástupcu riaditeľa školy alebo riaditeľa školy.  

18. Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných 

žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania, alebo narúša výchovu a 

vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom 

výchovnovzdelávacieho procesu vzdelávanie, môže byť okamžite vylúčený z 

vyučovacej hodiny a umiestnený do inej učebne v budove školy v prítomnosti iného 

pedagogického zamestnanca, ktorý v tom čase nevykonáva priamu výchovno – 

vzdelávaciu činnosť. Žiak bude mať túto vyučovaciu hodinu evidovanú ako 

neospravedlnenú. O tejto skutočnosti triedny učiteľ informuje zákonného zástupcu 

žiaka.  

19. Je prísne zakázané používať na vyučovacích hodinách mobilný telefón!  

Pred začiatkom každej vyučovacej hodiny je žiak povinný odovzdať svoj mobilný 

telefón do nádoby na to vyhradenej, umiestnenej na katedre vyučujúceho. Po skončení 

vyučovacej hodiny si žiak svoj mobilný telefón na prestávku z katedry opäť 

vyzdvihne.  Pred praktickými športovými predmetmi odovzdá žiak svoj mobilný 

telefón vyučujúcemu, ktorý ho uloží do uzamykateľného trezoru v budove školy. Po 

skončení športového vyučovania vyučujúci mobilný telefón z trezoru žiakovi vráti.  

Použiť ho môže žiak iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, 

triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy.   

Používanie mobilného telefónu na vyučovacej hodine narušuje vyučovací proces a 

považuje sa závažné porušenie školského poriadku.  

20. Žiak nesmie bez dovolenia vyučujúceho počas vyučovacieho dňa v škole fotografovať, 

robiť si videozáznamy a iné zvukové záznamy a zverejňovať ich.  

21. Žiak je povinný vypracovať a načas odovzdávať zadané ročníkové práce, referáty, 

správy a pod., je povinný absolvovať predpísané písomné práce a testy podľa 

požiadaviek vyučujúceho.  

22. Na hodiny telesnej výchovy a športovej prípravy si žiak nosí podľa pokynov učiteľa 

kompletný telocvičný úbor a športovú obuv, ktoré mu umožňujú bezpečné cvičenie.  

23. Žiak chráni vlastné zdravie i zdravie iných.  



24. Žiak je povinný dbať o čistotu a poriadok v triede, na chodbách, v telocvični, 

posilňovni, počítačovej učebni, v sociálnych zariadeniach i v sprchách.  

25. Žiak je v škole prezutý v prezuvkach, vhodne a čisto oblečený a upravený.  

26. Cez prestávky žiak trávi čas oddychom podľa vlastného uváženia a potreby – v triede 

alebo na chodbe (stolný tenis). Je povinný pripraviť si pomôcky na ďalšiu vyučovaciu 

hodinu.  

27. Na vybavovanie administratívnych záležitostí (napr. potvrdzovanie rôznych tlačív a 

pod.) žiak využíva prestávky vo vyučovaní.  

28. Klenoty, väčšie sumy peňazí, rôzne cennosti, mobilné telefóny, notebooky, prehrávače 

a pod. žiak nosí do školy len na vlastnú zodpovednosť a je povinný si ich uložiť do 

jemu pridelenej uzamknutej skrinky, v čase tréningov (športového vyučovania) majú 

žiaci možnosť uložiť si tieto veci u trénerov. Pri odcudzení alebo strate predmetov, 

ktoré žiak nepotrebuje na vyučovaní, škola nezodpovedá za vzniknutú škodu.  

29. Žiak má prísne zakázané nosiť do školy zbrane, cigarety, zápalky, zapaľovače, drogy, 

alkohol, omamné látky alebo iné veci, ktoré ohrozujú jeho vlastnú bezpečnosť a 

zdravie ako aj bezpečnosť a zdravie spolužiakov, pedagogických a ostatných 

zamestnancov.  

30. Žiak nesmie fajčiť v priestoroch a okolí školy, na akciách organizovaných školou.  

31. Pri podozrení na požitie alkoholu, drog alebo omamných látok je žiak povinný 

rešpektovať opatrenia prijaté vedením školy.  

32. Je zakázané počas vyučovacích hodín žuť žuvačku a konzumovať jedlo.  

33. V priebehu vyučovania môže žiak opustiť priestory školy iba so súhlasom triedneho 

učiteľa. V prípade porušenia tohto zákazu škola nezodpovedná za bezpečnosť žiaka.  

34. Ak sa žiak stravuje v školskej jedálni, je povinný správať sa slušne a zdvorilo voči 

personálu jedálne a stravujúcim sa. Je povinný odnášať taniere a príbory zo stolov na 

určené miesto a udržiavať čistotu.  

35. Každý prípadný úraz i malé poranenie musí žiak ihneď hlásiť svojmu triednemu 

učiteľovi, trénerovi či inému dozor konajúcemu pedagógovi.  

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

Triedu opustí na pokyn vyučujúceho.  



37. Ak je žiak v danom týždni určený za týždenníka, je povinný dodržiavať povinnosti 

týždenníkov.  

38. Žiak je povinný dodržiavať požiarne a bezpečnostné predpisy v budove školy.  

39. Nedodržiavanie niektorého bodu školského poriadku školy žiakom je dôvodom pre 

výchovné opatrenie v súlade s klasifikačným poriadkom.  

C. Povinnosti týždenníkov  

Triedny učiteľ určí každý týždeň jedného žiaka z triedy a poverí ho funkciou týždenníka.  

Týždenník má povinnosť:  

1. Pripraviť pred vyučovacou hodinou všetky potrebné učebné pomôcky, tabuľu a kriedu.  

2. Nahlásiť vyučujúcemu neprítomnosť žiakov.  

3. Starať sa o čistotu tabule a dohliadať na poriadok v učebni počas vyučovania i po jeho 

skončení.  

4. Počas prestávok podľa potreby vyvetrať triedu.  

5. Nahlásiť zástupcovi riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie neprítomnosť 

vyučujúceho na vyučovaní po 10 minútach od zazvonenia.  

6. Po skončení vyučovania skontrolovať poriadok v triede, zotrieť tabuľu, zatvoriť okná a 

zhasnúť svetlá.  

7. Nahlásiť poškodenia majetku triednemu učiteľovi, trénerovi alebo riaditeľovi školy.  

D. Hodnotenie a klasifikácia správania  

1. Klasifikáciu správania žiaka navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi  a 

schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade.  

2. Pri hodnotení a klasifikácii správania žiaka sa zohľadňuje plnenie ustanovení 

školského poriadku a ďalších vnútorných predpisov školy a dodržiavanie stanovených 

pravidiel správania, ľudských práv a práv dieťaťa, dodržiavanie  mravných zásad 

správania sa v škole a na verejnosti počas aktivít  súvisiacich so štúdiom na strednej 

škole. Pri klasifikácii správania sa  v jednotlivých prípadoch prihliada na zdravotný 

stav žiaka.  



3. Správanie je klasifikované klasifikačnou stupnicou:  

a) Stupňom 1 – veľmi dobré sa žiak klasifikuje, ak dodržiava ustanovenia školského 

poriadku a ďalších vnútorných predpisov školy a riadi sa nimi. Dodržiava morálne 

zásady a pravidlá spolunažívania v kolektíve a vo vzťahu k učiteľom. Ojedinele sa môže 

dopustiť menej závažných previnení.  

b) Stupňom 2 – uspokojivé sa žiak klasifikuje, ak sa žiak dopustí závažnejšieho priestupku 

alebo sa opakovane dopúšťa menej závažných priestupkov voči ustanoveniu školského 

poriadku.  

c) Stupňom 3 – menej uspokojivé sa žiak klasifikuje, ak sa dopustí závažného priestupku 

voči školskému poriadku a voči ďalším vnútorným predpisom školy alebo sa aj po 

udelení druhého stupňa klasifikácie správania dopúšťa závažnejších priestupkov voči 

morálnym zásadám a pravidlám spolunažívania, porušuje ľudské práva spolužiakov, 

pedagogických zamestnancov alebo ďalších osôb.  

d) Stupňom 4 – neuspokojivé sa žiak klasifikuje, ak jeho správanie je v rozpore s 

ustanoveniami školského poriadku a s ustanoveniami ďalších vnútorných predpisov 

školy, s právnymi a etickými normami spoločnosti, výrazne porušuje ľudské práva 

spolužiakov, pedagogických zamestnancov alebo ďalších osôb. Dopustí sa závažných 

previnení, ktorými vážne ohrozuje výchovu ostatných žiakov. Zámerne narúša činnosť 

žiackeho kolektívu.  

4.   Klasifikácia správania žiaka sa zaznamenáva do katalógového listu žiaka.  

E. Výchovné opatrenia  

I. Pochvaly  

Pochvala od triedneho učiteľa, trénera:  

1. za výborný prospech  

2. za úspešnú reprezentáciu školy v športových a iných súťažiach a podujatiach  

3. za činnosti v prospech triedy nad rámec svojich povinností  



4. za nezištnú pomoc, pozitívny prístup okoliu, príkladný čin, verejné uznanie inou 

osobou alebo inštitúciou  

Pochvala od riaditeľa školy:  

1. za výborný prospech  

2. za úspešnú reprezentáciu školy  

3. za nezištnú pomoc, pozitívny prístup okoliu, príkladný čin, verejné uznanie inou 

osobou alebo inštitúciou  

II. Opatrenia na posilnenie disciplíny:  

Napomenutie triednym učiteľom udeľuje triedny učiteľ za opakované priestupky menšieho 

charakteru alebo 1 až 4 vymeškané neospravedlnené hodiny.  

Pokarhanie triednym učiteľom navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s riaditeľom školy, 

avšak nielen  za nerešpektovanie predchádzajúcich výchovných opatrení, ale aj za úmyselné 

poškodenie školského majetku v menšom rozsahu, za prvé signály naznačujúce sklony k 

šikanovaniu spolužiakov (ohováranie, vysmievanie sa . . . ), za nedovolené používanie 

mobilného telefónu počas vyučovacích hodín, za občasné narušovanie vyučovacieho procesu, 

za neskoré príchody na vyučovanie, za 5 až 9 vymeškaných neospravedlnených  vyučovacích  

hodín.   

Pokarhanie riaditeľom školy udeľuje riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade, avšak nie 

len za nerešpektovanie predchádzajúcich výchovných opatrení, ale aj za vedomú krádež, za 

opakované priestupky, prejavy šikanovania, za fajčenie v budove alebo v areáli školy, za 

opakované používanie mobilného telefónu na vyučovacích hodinách, za časté vyrušovanie 

vyučovacieho procesu, za neplnenie si školských povinností, za 10 až 19 vymeškaných 

neospravedlnených hodín.  

Znížená známka zo správania – 2. stupeň navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s riaditeľom 

školy a pedagogickou radou alebo riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou nielen  

za nerešpektovanie predchádzajúcich výchovných opatrení, ale aj  za úmyselné poškodenie na 

zdraví, za záškoláctvo, za opakované krádeže, za opakované šikanovanie spolužiakov, za 



nerešpektovanie pokynov triedneho učiteľa a ostatných vyučujúcich, za úmyselné a cielené 

ignorovanie a neplnenie si školských povinností,  za opakované fajčenie v priestoroch budovy 

a areálu školy i na akciách usporadúvaných školou, za prechovávanie alebo požitie alkoholu v 

budove alebo areáli školy i na akciách usporadúvaných školou, za úmyselné poškodenie 

majetku školy, za  20 až 39 neospravedlnených  vymeškaných hodín na vyučovaní.  

Znížená známka zo správania – 3. stupeň navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s riaditeľom 

školy a pedagogickou radou alebo riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou nielen 

za nerešpektovanie predchádzajúcich výchovných opatrení, ale aj  za sústavný rozpor v 

správaní sa žiaka s pravidlami školského poriadku, za 40 a viac neospravedlnených hodín, za 

prechovávanie, užívanie a šírenie drog v budove, v areáli školy i na akciách usporadúvaných 

školou, za zámerné porušovanie korektných vzťahov medzi spolužiakmi alebo medzi žiakmi a 

zamestnancami školy, za závažné previnenia ohrozujúce ostatných spolužiakov a 

vyučujúcich.  

Znížená známka zo správania – 4. stupeň  je udelený, ak žiak sústavne, opakovane porušuje 

pravidlá správania a školský poriadok, za závažné alebo obzvlášť závažné previnenia proti  

školskému poriadku a pravidlám slušného správania sa, za zámerné narúšanie korektných 

vzťahov medzi spolužiakmi  alebo pracovníkmi školy, keď závažnými previneniami ohrozuje 

ostatných spolužiakov a zamestnancov školy.  

Zníženú známku zo správania na návrh triedneho učiteľa, alebo na návrh riaditeľa školy, 

alebo na návrh iných pedagogických zamestnancov riaditeľovi školy možno uplatniť i bez 

predchádzajúcich výchovných opatrení v prípade, že sa jedná o mimoriadne závažné 

previnenia proti školskému poriadku.  

O udelení opatrenia zákonného zástupcu žiaka informuje triedny učiteľ alebo zastupujúci 

triedny učiteľ  preukázateľným spôsobom prostredníctvom  oznámenia o udelení výchovných 

opatrení. Opatrenie sa zaznamenáva do triedneho výkazu.  

Dôvody podmienečného vylúčenia zo školy - podľa závažnosti priestupku po prerokovaní 

pedagogickou radou:  

1. neospravedlnené absencie a nezáujem o štúdium  



2. konanie ohrozujúce život a zdravie žiakov a učiteľov  

3. krádež  

4. úmyselné ublíženie na zdraví  

5. prechovávanie, užívanie a šírenie drog  

6. šikanovanie a vydieranie  

7. vandalizmus  

8. prejavy rasovej neznášanlivosti  

9. zvlášť hrubé alebo opakujúce sa neslušné správanie voči pracovníkom školy 

Dôvody vylúčenia žiaka zo školy:  

1. neospravedlnené absencie – podľa zváženia pedagogickou radou   

2. nesplnenie podmienky uloženej pri podmienečnom vylúčení zo školy  

3. zvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky a obzvlášť závažné porušenia školského 

poriadku   

4. Neplatenie poplatkov stanovených v zmluve o štúdiu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnotenie a klasifikácia správania sa realizuje podľa Metodického pokynu č. 21/ 2011, čl. 21 a Opatrenia vo 

výchove podľa čl. 22.  

 

  

Vnútorný školský poriadok bol prerokovaný na pracovnej porade dňa 23.8.2018  

Vnútorný poriadok nadobúda účinnosť od 1.9.2018 


