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P R E A M B U L A 
 

Každý študent bez ohľadu na vek, pohlavie, pôvod či náboženské presvedčenie je Božím 
dieťaťom, ľudskou osobou so svojou neopakovateľnosťou a dôstojnosťou. 

 
 

Tento školský poriadok obsahuje pravidlá a usmernenia, ktoré vychádzajú z platnej legislatívy 
a sú v súlade s katolíckou morálkou – to sú veci, ktorých zmena nie je v našej kompetencii. Sú 
tu však aj oblasti, ktoré môžu podliehať aktualizácii na základe skúseností a vzájomnej 
dohody medzi pedagógmi i rešpektovaní názorov žiakov. Poriadok obsahuje i sankcie za 
priestupky, pričom sa pri ich schvaľovaní v pedagogickej rade vždy zvažuje i úmysel a 
okolnosti skutku. Dnes si ľudstvo stále viac uvedomuje, že má šancu prežiť iba vtedy, ak 
vybuduje civilizáciu lásky. My všetci sme povolaní podieľať sa na jej realizácii i na našej 
škole. Ak založíme naše vzájomné vzťahy na skutočnej láske, verím, že i tento školský 
poriadok bude vnímaný a prijatý nie ako obmedzenie Vašej slobody, ale ako pomoc pri 
formovaní a sebavýchove každého z nás. Paragrafy a sankcie, práva a povinnosti  nastupujú 
až tam, kde sa vytratila láska. Snažme sa všetci o dokonalosť, ktorá spočíva v zjednotení sa s 
Božou vôľou. Ak sa nám to bude zdať príliš náročné, obráťme sa s dôverou v modlitbe k 
Tomu, ktorý je autorom prirodzeného mravného poriadku a pôvodcom autority, k Tomu, ktorý 
je sám Láska. 

     Riaditeľka školy 
 

 
 
Článok 1 

 
POKYNY PRE ZABEZPEČENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY 

ZDRAVIA PRI PRÁCI A POŽIARNEJ  OCHRANY 

  

• V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  (ďalej len „BOZP“) sa žiak riadi 
všeobecnými zásadami uvedenými v § 148 Zákonníka práce a zákonom č. 129/2006 Z. z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zákona  č. 309/2007 Z. z., o ktorých bol poučený na začiatku školského roka bezpečnostným 
technikom školy, triednym učiteľom a učiteľmi odborných predmetov.  

• V oblasti protipožiarnej ochrany (ďalej len PO) sa žiak riadi všeobecnými zásadami, o 
ktorých bol preukázateľne poučený pri vstupnom školení. V prípade požiaru sa žiak  riadi 
Požiarno-poplachovými smernicami a požiarnym poriadkom, ktorý je umiestnený na 
viditeľnom mieste v budove školy. 

• Žiakovi je zakázané bezdôvodne manipulovať s elektrickým zariadením, hasiacimi prístrojmi, 
uzávermi na radiátoroch a v učebniach sa riadi platnými pokynmi. 

• Pri presune na miesta praxe sa riadi pokynmi vedúceho praxe a podľa možností sa presúva 
celá skupina žiakov.   

• Počas vyučovania a na akciách organizovaných školou žiak dodržiava všetky bezpečnostné 
predpisy a pokyny pre ochranu svojho zdravia a zdravia svojich spolužiakov. 

• Ak sa stane žiakovi v škole, alebo na školskej akcii mimo školy úraz, žiak je povinný nahlásiť 
túto skutočnosť vyučujúcemu (popr. dozor konajúcemu učiteľovi, triednemu učiteľovi alebo 
zástupkyni riaditeľky školy). Pri vzniku školského úrazu škola postupuje podľa Metodického 
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usmernenia č. 4/2009-R zo 11. 02. 2009 k zavedeniu jednotného postupu škôl, školských 
zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii 
nebezpečných udalostí. Žiak na odbornej praxi nahlási ihneď úraz zodpovednému 
zamestnancovi a  škole (pracovný úraz). 
 

Článok 2  

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

1. Organizácia vyučovania: 
• vyučovací proces sa riadi rozvrhom hodín, ktorý schválilo riaditeľstvo školy. Rozvrh 

hodín je povinný rešpektovať každý žiak a pedagogický zamestnanec. 
• budova školy je otvorená v pracovných dňoch od 6:30 hod. do 16,00 hod. 
• teoretické vyučovanie sa uskutočňuje podľa časového harmonogramu: 

 
0. hodina: 7,05 –  7,50 
1. hodina: 8,00 –  8,45 
2. hodina: 8,55 –  9,40 
3. hodina: 9,50 –  10,35 
4. hodina: 10,55 – 11,40 
5. hodina: 11,50 –  12,35 
6. hodina: 12,40 – 13,25 
7. hodina: 13,35 - 14,20 
8. hodina– 14,25- 15,10 
 
Obedňajšia prestávka je po 6. alebo 7. hodine podľa rozvrhu žiakov alebo  podľa osobitného 
harmonogramu obedov jednotlivých tried. Praktické vyučovanie v zmluvných zariadeniach sa 
riadi časovým rozvrhom platným pre každé zariadenie. 
                                                                                                                                                     

2. Žiak prichádza do školy minimálne 10 minút pred začiatkom vyučovania. 
3. Žiaci vchádzajú do budovy školy len určeným vchodom, pri neskorom príchode idú na 

vyučovaciu hodinu a po nej nahlásia triednemu učiteľovi dôvod meškania. 
4. Budova školy je počas vyučovania chránená uzamknutými dverami so vstupným kódovacím 

systémom. 
5. Návštevy žiaka počas vyučovania  sú zakázané. V odôvodnených prípadoch môže žiaka 

navštíviť rodič – zákonný zástupca prípadne súrodenec. Návštevu a dôvod návštevy nahlási 
žiak triednemu učiteľovi, v prípade jeho neprítomnosti zástupkyni školy. 

6. Úradné  a neodkladné záležitosti na sekretariáte školy si žiak vybavuje len počas veľkej 
prestávky t.j. od 10:35 hod. do 10:55 hod.  a po vyučovaní v čase od 14,15 hod. do 15:00 hod. 

7. Na začiatku školského roka si každá trieda zvolí triednu samosprávu v zložení: predseda, 
podpredseda, pokladník a nástenkári. Samospráva vykonáva činnosť podľa pokynov 
triedneho učiteľa. 

8. Žiak sa môže na začiatku školského roka prihlásiť do záujmových útvarov. Povinnosťou žiaka 
je počas školského roka vybraný záujmový útvar navštevovať. 

9. Žiaci nevstupujú do zborovne. 
10. Pomôcky na vyučovanie prinášajú  týždenníci alebo k tomu určený žiak cez prestávky podľa 

pokynov vyučujúceho. 
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12. Žiacke práce sú majetkom školy. V prípade ak žiak použil na ich zhotovenie materiál, ktorý je 
nad rámec požadovaných učebných pomôcok, je možné na základe dohovoru žiaka/ 
zákonného zástupcu s riaditeľkou školy časť nákladov uhradiť.  

13. Informácie o prospechu, dochádzke a správaní žiakov poskytuje rodičom triedny učiteľ najmä 
na schôdzi rodičovského združenia (vo výnimočných prípadoch telefonicky alebo v iný deň 
po dohovore s triednym učiteľom) a vyučujúci jednotlivých predmetov na konzultačných 
stretnutiach (konzultačné rodičovské združenia). Informácie o prospechu, dochádzke 
a správaní má rodič možnosť získať aj prostredníctvom internetovej žiackej knižky. 
  

Článok 3 

PRÁVA ŽIAKOV 

  V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa , žiak má právo na: 

1. PRÁVO NA VZDELANIE  ktoré nemôže učiteľ  porušovať vylúčením žiaka z triedy, 
obmedzovaním jeho školskej dochádzky alebo jeho vylučovaním z určitých činností. 
Vzdelávanie v strednej škole je bezplatné.  Žiak môže  primerane využívať školské 
zariadenie, učebne, výpočtovú techniku, knižnicu – žiak má právo na bezplatné 
zapožičanie učebníc, učebných textov na povinné vyučovacie predmety. Žiaci majú právo 
na vzdelávanie v štátnom materinskom jazyku. 

2. PRÁVO NA SLOBODU PREJAVU -  právo byť vypočutý, vyjadriť vhodným 
a slušným spôsobom svoj názor, kritiku či námety pedagógom a vedeniu školy, zachovať 
si svoje náboženské a morálne presvedčenie, svoj názor za podmienky rešpektovania 
výchovno-vzdelávacieho zamerania školy a ustanovení tohto poriadku. Táto sloboda však 
nemôže byť absolútna – nemožno tolerovať prejavy, ktoré by vyzývali k rasovej, 
národnostnej či inej forme neznášanlivosti; kladenie otázok nemôže svojím rozsahom 
obmedzovať právo ostatných žiakov na vzdelanie; oblečenie a úprava žiaka musia byť 
v súlade so základnými hygienickými a morálnymi požiadavkami, nemožno tolerovať 
prejavovanie výtvarných alebo iných názorov formou poškodzovania školského majetku 
(sprejerstvo, vandalizmus). 
 

3. PRÁVO NA NÁZOR – učiteľ má dávať dieťaťu čo najväčší priestor pre vyjadrenie 
vlastného názoru, postojov, vlastnej tvorivosti, nezameriavať sa len na pamäťové 
reprodukcie predtým osvojených poznatkov žiakov. Žiak má právo na slobodné 
vyjadrenie okrem vyučovacích hodín aj na triednickej hodine, ďalej možnosť vyjadriť sa 
prostredníctvom školského rozhlasu, časopisu, násteniek, na zasadnutí žiackej 
rady  a pod.  V tejto súvislosti má žiak aj právo na omyl, zmenu názoru a právo na vývin. 

4. PRÁVO NA PODPOROVANIE A UMOŽŇOVANIE REŠPEKTOVANIA 
NÁZOROV - znamená, že so žiakmi treba zaobchádzať na základe princípu rovnosti, že 
pre nich platia všetky práva bez ohľadu na rasu, farbu pleti, pohlavie, etnický alebo 
sociálnych pôvod, majetok, politické alebo iné zmýšľanie, náboženstvo, telesnú alebo 
duševnú nespôsobilosť. 

5. Žiak má právo na informácie týkajúce sa jeho osoby, výchovno-vzdelávacieho 
programu školy a možností, ktoré pre žiaka ponúka. Každý žiak má právo poznať školský 
poriadok zahŕňajúci  práva a povinnosti žiakov a Dohovor o právach dieťaťa. 
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6. Každý má právo na objektívne hodnotenie. Vyučujúci musí žiakom  oznamovať 
výsledok každej klasifikácie a hodnotenia, po ústnom vyskúšaní oznámiť žiakovi 
výsledok ihneď.  Výsledky klasifikácie písomných a grafických prác 
a praktických  činností musí oznámiť žiakovi a predložiť k nahliadnutiu do 10 
pracovných dní; nepreťažovať žiakov,  a tak ohrozovať ich zdravý telesný a duševný 
vývoj; zabezpečiť  pravidelnú frekvenciu  hodnotiacich činností. Škola umožňuje prístup 
žiakov k informáciám – využívanie   učebného softvéru, pripojenia na internet, 
knižničného fondu, video a audio nahrávok, časopisov, násteniek. Pedagogickí 
zamestnanci pri poskytovaní informácií o žiakovi musia   postupovať v súlade so 
zákonom NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov  v znení neskorších 
predpisov. 

7. Právo na ochranu zdravia – úlohou učiteľov je vytvárať zdravé prostredie, resp. 
vytvárať  zdravú klímu triedy a školy a postupovať pri výchove tak, aby si žiaci postupne 
sami vedeli chrániť svoje právo na zdravý spôsob života. Škola  zabezpečuje  pre žiakov 
stravovanie   v školskej jedálni v budove GĽŠ.  Zdravotne postihnuté dieťa má právo na 
osobitnú starostlivosť.  Pri vzniku školského úrazu žiak oznámi túto skutočnosť 
vyučujúcemu pedagógovi. 

8. Právo na ochranu pred fyzickým a psychickým násilím, využívaním a zanedbávaním – 
voči žiakovi nemôžu byť uplatňované disciplinárne opatrenia, pri ktorých by dochádzalo 
k ponižovaniu jeho ľudskej dôstojnosti (bitie, nadávky, šikanovanie, vyhrážanie sa, 
urážky, zadržiavanie žiaka v škole po vyučovaní proti jeho vôli a pod.), žiak nesmie 
pracovať pred dovŕšením primeraného minimálneho veku, vykonávať prácu na úkor jeho 
zdravia, vzdelávania, telesného, duševného alebo mravného vývoja. 

9. Právo na ochranu súkromia, cti a povesti – vyjadrenia učiteľa týkajúce sa hodnotenia 
vedomostí, zručností a postojov žiakov a ich zverejňovanie nemôžu žiaka urážať 
a ponižovať, negatívne ovplyvňovať jeho seba hodnotenie, či postavenie v skupine 
spolužiakov. O žiakoch možno zhromažďovať len základné údaje týkajúce sa 
identifikácie osoby: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko, rodné číslo, 
štátnu príslušnosť, národnosť, osobné údaje týkajúce sa jeho zdravia a mentálnej identity. 
Zhromažďované údaje treba chrániť pred prístupom nepovolaných osôb a zachovávať 
o nich mlčanlivosť.  Rovnako nemožno zasahovať do rodinných vzťahov žiak, 
porušovať    listové tajomstvo, vystavovať žiaka ponižujúcim prehliadkam a pod. 

10. Právo na ochranu a pomoc – dieťa má byť za každých okolností medzi prvými, 
ktorým sa poskytuje ochrana a pomoc. Preto má žiak právo na kompetentný dozor zo 
strany pedagogických zamestnancov, na ochranu pred šikanovaním. Ak je žiak 
šikanovaný môže sa obrátiť s problémom  na triedneho učiteľa, výchovnú poradkyňu, 
zástupkyňu riaditeľky školy, alebo na riaditeľku školy. 

11. Právo na pokojné zhromažďovanie a združovanie – žiak sa môže zúčastniť na 
pokojnom zhromažďovaní, žiaci ho však môžu zvolávať až po dovŕšení 18 rokov veku. 
Žiaci majú právo združovať sa na základe dobrovoľnosti v detských a mládežníckych 
organizáciách, záujmových a športových organizáciách, v záujmových krúžkoch na 
škole, zapájať sa do mimoškolských kultúrnych, športových a iných aktivít 
organizovaných školou. 

12. Právo na odpočinok a voľný čas, na účasť na hre a oddychovej činnosti; slobodnú 
účasť na kultúrnom živote a umeleckej činnosti – pri  tvorbe rozvrhu hodín treba 
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rešpektovať zásady psychohygieny – vyučovacie hodiny nemôžu vyučujúci predlžovať 
alebo svojvoľne skracovať prestávky.   

13. Právo na ochranu pred drogovými závislosťami – v školskom poriadku sú vymedzené 
základné opatrenia proti šíreniu legálnych aj nelegálnych drog v školskom prostredí 
(zákaz fajčenia v priestoroch školy a pri akciách  organizovaných školou, zákaz prinášať 
do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje, drogy a požívať ich, 
predmety, ktoré nesúvisia s vyučovacím procesom, ktorými sa ohrozuje život a zdravie a 
pod.). 

14. Právo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami –  žiaci na základe 
záznamov a doporučení špeciálno-pedagogickej poradne majú  právo na individuálny 
prístup vo výchove a vzdelaní, na vyučovanie pedagógom s odbornou a pedagogickou 
spôsobilosťou a na ďalšie úpravy v procese vyučovania, ktoré sú doporučené na základe 
odborného vyšetrenia a v súlade s platnými predpismi. 

15. Právo na spravodlivý proces – škola umožní žiakovi,  aby mohol byť vypočutý, keď 
mu hrozia sankcie z porušenia školského poriadku, aby sa mohol k veci slobodne 
vyjadriť a obhájiť sa. 

16. Právo na ochranu osobných vecí- škola zabezpečí  pridelením uzamykateľnej skrinky, 
alebo šatne. 

Podľa § 144 ods. 1 , 2 , 3  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má žiak právo na (1) : 

• rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu, 
• bezplatné vzdelanie v stredných školách, 
• vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom týmto 

zákonom, 
• individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav 

v rozsahu ustanovenom týmto zákonom, 
• bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety, 
• úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti, 
• poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním, 
• výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí, 
• organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, 

zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny, 
• úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a 

sexuálnemu    násiliu, 
• na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov, 
• na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených týmto zákonom podľa § 24. 

(2)   Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu 
a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, 
a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú. 

(3) Žiak  so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo používať pri 
výchove a vzdelávaní špeciálne učebnice a špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky; 

V oblasti organizácie vyučovania a štúdia má žiak právo: 
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1. požiadať o opakovanie ročníka, ak neprospel a nevykonal úspešne komisionálnu skúšku na 
základe písomnej žiadosti žiaka alebo jeho zákonného zástupcu 

2. prerušiť štúdium, a to až na dobu do 3 rokov, na základe písomnej žiadosti žiaka alebo jeho 
zákonného zástupcu, ktorú adresuje riaditeľovi školy. Po uplynutí času prerušenia štúdia žiak 
pokračuje v tom ročníku, v ktorom bolo prerušené. Ak štúdium prerušil po ukončení jedného 
ročníka, pokračuje v štúdiu ročníku nasledujúcim. Ak čas prerušenia štúdia uplynie 
v priebehu školského roka, umožní riaditeľ  školy žiakovi dodatočne vykonať komisionálne 
skúšky za príslušné obdobie 

3. ukončiť prerušené štúdium aj pred uplynutím doby prerušenia 
4. prestúpiť na inú strednú školu so súhlasom riaditeľa školy, do ktorej má záujem prestúpiť, na 

základe písomnej žiadosti žiaka alebo jeho zákonného zástupcu 
5. zanechať štúdium, ak žiak skončil povinnú školskú dochádzku, na základe písomnej žiadosti 

žiaka alebo jeho zákonného zástupcu 
6. využiť služby výchovného poradcu 
7. požiadať o individuálny učebný plán, pokiaľ ide o mimoriadne nadaného a talentovaného 

žiaka, prípadne zo závažných dôvodov, ktoré posúdi riaditeľ školy 
  

Článok 4  

POVINNOSTI ŽIAKOV 

 
4.1 Dochádzka žiakov do školy 

4.1.1  
Žiak  prichádza do školy najneskôr 10 minút pred začiatkom vyučovania. Zo  školy žiak  
odchádza bezprostredne po skončení vyučovania alebo inej  organizovanej činnosti. 
 
4.1.2 
Oneskorené príchody do 5 minút  bez vážneho dôvodu sú narušením vyučovania a preto pri 
viacnásobnom opakovaní majú svoje následky: 

a) za 5 oneskorení v priebehu polroka – návrh na riaditeľské pokarhanie; 
b) za 10 oneskorení v priebehu polroka – návrh na zníženú známku zo správania. 

4.1.3 
Ak študent nemôže byť z vážnych príčin na vyučovaní, resp. akciách organizovaných školou 
v rámci vyučovania, požiadajú jeho rodičia vopred o uvoľnenie (osobne, telefonicky, 
písomne). 
4.1.4.   
 Príslušný vyučujúci môže zo závažných dôvodov uvoľniť študenta zo svojej hodiny alebo 
dvojhodinovky; triedny učiteľ uvoľňuje maximálne na jeden deň;  na viac dní dáva povolenie 
riaditeľka školy na základe písomnej žiadosti  rodičov  podanej  prostredníctvom triedneho 
učiteľa. Za neospravedlnenú  neprítomnosť žiaka sa považuje neprítomnosť žiaka na 
vyučovaní, ktorá nebola zákonným zástupcom (resp. ošetrujúcim lekárom) ospravedlnená. 
Žiakom  je zakázané bez vedomia triedneho učiteľa opustiť vyučovanie. V prípade nutnosti 
a neprítomnosti triedneho učiteľa je potrebné sa vypýtať od zástupkyne školy alebo riaditeľky 
školy.  
4.1.5      
Ak bol žiak neospravedlnene neprítomný v škole opakovane, alebo viac ako 4 hod, riaditeľka 
školy pozve zákonného zástupcu na pohovor, z ktorého sa vyhotoví zápisnica. 
4.1.6.    
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Za 4 až 5 neospravedlnených hodín udelí riaditeľka školy pokarhanie.  
4.1.7.     
Neospravedlnené neúčasť žiaka (1. ročníka) na vyučovaní trvajúca viac ako 15 vyučovacích 
hodín v mesiaci sa považuje za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky. Túto skutočnosť 
škola oznámi obci, v ktorej má zákonný zástupca žiaka trvalý pobyt. 
4.1.8. 
Za nepravdivé alebo sfalšované ospravedlnenia/doklady  udelí riaditeľka školy pokarhanie 
a môže byť i navrhnutá znížená známka zo správania. 
4.1.9.    
Žiak alebo jeho rodičia oznámia škole najneskôr do 24 hodín  dôvod neprítomnosti. Žiak pri 
návrate na vyučovanie je povinný predložiť  triednemu učiteľovi ospravedlnenie najneskôr do 
3 dní podpísané zákonným zástupcom, alebo potvrdenie od ošetrujúceho lekára s podpisom 
rodiča, alebo  iný doklad potvrdzujúci neprítomnosť. Rodičia môžu ospravedlniť 
neprítomnosť žiaka pre chorobu alebo z vážnych rodinných dôvodov maximálne na 3 
vyučovacie dni v 1. polroku a 3 vyučovacie dni v 2. polroku. Ak neprítomnosť žiaka pre 
chorobu  trvá viac ako 3 dni predloží žiak  potvrdenie od lekára. Ak sa neprítomnosť žiaka pre 
chorobu opakuje častejšie, triedny učiteľ vyžaduje potvrdenie lekára aj za kratšie obdobie. 
4.1.10.    
V priebehu dopoludňajšieho vyučovania (cez hodiny, prestávky i voľné hodiny) žiak 
v žiadnom prípade neopúšťa budovu školy (výnimkou je návšteva bufetu na ul. 1. mája po 3. 
vyučovacej hodine), nesmie fajčiť v priestoroch a okolí školy, aj v prípade plnoletosti. 
4.1.11.    
Keď sa z vážnych dôvodov nepripraví na vyučovanie alebo nevypracuje domácu úlohu, 
ospravedlní sa príslušnému vyučujúcemu na začiatku hodiny. Učivo si osvojí a úlohy 
dodatočne splní podľa pokynov vyučujúceho. Ak je vyvolaný a vopred sa neospravedlní, 
vyučujúci nemusí akceptovať jeho dodatočné  ospravedlnenie a môže ho hodnotiť známkou 
nedostatočný. 
4.1.12.    
Nosiť do odbornej učebne informatiky jedlo a nápoje je prísne zakázané. Porušenie sa hodnotí 
ako porušenie školského poriadku udelením pokarhania so zápisom do katalógu. Pri 
opätovnom porušení školského poriadku, zníženou  známkou zo správania o jeden stupeň. 
 
4.2 Správanie sa v škole 
4.2.1 
Bezprostredne po príchode do školy sa študenti prezujú  odložia si veci do uzamykateľných 
skriniek /resp. v spoločnej šatni, ktorú si žiaci zamykajú/. Na vyučovaní i na všetkých iných 
akciách v priestoroch školy sú prezutí.  Za vhodné prezuvky sa nepovažuje športová obuv 
znečisťujúca podlahy (s čiernou gumou). 
4.2.2 
Pred každou vyučovacou hodinou si žiaci pripravia učebnice a pomôcky, po zazvonení 
neopúšťajú triedu. Pred vyučovaním, počas prestávok a po vyučovaní sa správajú pokojne 
a úctivo, rešpektujú pokyny dozor konajúcich vyučujúcich i ostatných zamestnancov školy. 
4.2.3 
Vyučovanie sa začína a končí krátkou modlitbou (zvyčajne Otče náš, Zdravas  Mária), resp. 
meditáciou cez školský rozhlas. Odporúča sa i vhodná modlitba  vlastnými slovami, prípadne 
modlitby v cudzích jazykoch podľa pokynov vyučujúcich. 
4.2.4 
Žiaci prejavujú svoju úctu vyučujúcim, zamestnancom školy a iným dospelým osobám svojím 
pozdravom. Popri bežných pozdravoch sú vhodné i kresťanské, napr. Pochválený buď Ježiš 
Kristus, S Pánom Bohom, resp. vhodné pozdravy v cudzích jazykoch vyučovaných na škole. 
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Pri vstupe dospelej osoby do triedy študenti vstanú. Výnimkou sú písomné, laboratórne práce, 
hodiny TSV, ADK, API, INF, MVR, HNN kde sa študenti riadia špeciálnymi pokynmi. 
4.2.5 
Počas vyučovania žiaci sedia na miestach určených triednym učiteľom alebo príslušnými 
vyučujúcim, nevyrušujú, aktívne a tvorivo sa zapájajú do vyučovacieho procesu a riadia sa 
pokynmi vyučujúceho. Cez voľné hodiny sa zdržujú v triede. 
4.2.6 
Žiaci sa svedomito pripravujú na vyučovanie doma. Ak žiak chýbal alebo sa z vážnych 
dôvodov nemohol pripraviť z niektorého predmetu, na začiatku hodiny sa ospravedlní. 
4.2.7 
Na suplovanú hodinu sa žiaci riadne pripravujú podľa platného rozvrhu alebo pokynov 
vyučujúcich. 
4.2.8 
Žiaci nevstupujú do zborovne. 
4.2.9 
Žiaci dbajú o hygienu vlastnej osoby a čistotu spoločných priestorov. Obliekajú sa 
jednoducho a slušne. Nie je dovolené výstredné oblečenie (nezhodujúce sa s morálkou žiaka 
na katolíckej škole), odevy s nápismi a obrázkami propagujúcimi životný štýl nezlučiteľný 
s katolíckou morálkou, ako i doplnky a symboly s podobným obsahom,  nevhodné ozdoby 
(napr. piercing, náušnice u chlapcov, tetovanie, dredy a pod.), odev s nápismi propagujúcimi 
násilie, drogy, rasizmus a pod. (v akomkoľvek jazyku). Maskovanie piercingu a tetovania 
lepiacimi náplasťami nie je akceptované a bude považované za závažné porušovanie 
školského poriadku. Žiačky nepoužívajú výrazný make-up a nenosia extravagantné účesy. Za 
primerané a vhodné oblečenie do školy sa nepovažuje u dievčat príliš krátka sukňa, veľké 
výstrihy, priliehavé, transparentné alebo inak výstredné oblečenie či jeho doplnky. Do školy 
nepatria šperky, prstene a iné výrobky z drahých kovov v neprimeranom množstve. Za 
cennosti, prípadne väčší obnosí peňazí škola neberie zodpovednosť. Zvláštnu pozornosť 
venujú študenti vhodnému oblečeniu a úprave na sväté omše a iné duchovné či  
spoločenské akcie školy. 
4.2.10 
Žiaci nepoužívajú na vyučovaní mobilné telefóny (nemôžu nabíjať telefóny, vo výnimočných 
prípadoch len s povolením triedneho učiteľa), CD, mp3 prehrávače, či iné elektronické 
prístroje a hry rozptyľujúce pozornosť. Opakované porušenie tohto bodu má za následok 
riaditeľské pokarhanie. V odôvodnených prípadoch môže žiak požiadať učiteľa o súhlas 
použitia mobilného telefónu. 
4.2.11 
Žiakom je prísne zakázané: 

a) prinášať do školy alebo na školské akcie cigarety, alkohol, akékoľvek druhy drog či 
návykových látok a požívať ich pred vyučovaním a počas neho (rovnako to platí i pre všetky 
školské akcie), 

 b) prinášať do školy alebo na školské akcie časopisy, knihy a iné materiály, ktoré sú 
v rozpore s katolíckou vierou a morálkou, 
             c) propagovať deštruktívne sekty a iné postoje a názory v rozpore s učením  
             katolíckej Cirkvi. 
Pri oprávnenom podozrení z porušenia týchto zákazov majú právo príslušní vyučujúci 
vykonať osobnú prehliadku a prehliadku vecí žiaka v jeho prítomnosti. 
4.2.12 
V prípade zistenia priestupku voči bodu 4.2.9. sa bude správanie žiaka posudzovať 
mimoriadne prísne 

a) pri prvom priestupku bude žiakovi uložené pokarhanie riaditeľkou  školy 
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b) pri opakovanom porušovaní bude žiakovi navrhnutá znížená známka zo správania 
a v závažných prípadoch vylúčenie zo školy.  
4.2.13 
Rovnako môže byť vylúčený zo štúdia žiak, ktorý svojimi názormi a správaním pohoršuje 
spolužiakov, sústavne narušuje kresťanský spôsob výchovy a ani po upozornení u neho 
nepríde k náprave. Akékoľvek prejavy a náznaky správania vedúceho k šikanovaniu žiakov je     
povinný príslušný vyučujúci alebo triedny učiteľ vyšetriť a v súčinnosti s vedením školy 
vyvodiť dôsledky. K riešeniu problému sú prizvaní rodičia alebo zákonní zástupcovia 
útočníka aj obete šikanovania. Prejavy šikanovania sa posudzujú mimoriadne prísne, kde 
podľa závažnosti priestupku je študentovi uložené pokarhanie riaditeľkou školy, či znížená 
známka zo správania až po vylúčenie zo školy. V obzvlášť závažných prípadoch sa problém 
rieši v spolupráci s policajným zborom SR. 
4.2.14 
Pri podujatiach mimo školy študenti rešpektujú nariadenia pedagogického zboru. 
4.2.15 
Triedny učiteľ určuje dvoch študentov ako týždenníkov, ktorí: 

• zabezpečujú poriadok a čistotu triedy, 
• prinášajú a odnášajú učebné pomôcky podľa pokynov vyučujúcich, 
• majú na starosti triednu knihu, 
• pripravia pred vyučovaním triedu na nerušený priebeh vyučovania (kriedy/fixy,  

zotretá tabuľa, špongia, vetranie, zistenie neprítomných študentov, príprava pomôcok) 
• neprítomnosť vyučujúceho na hodine ohlasujú najneskôr 10 minút v zborovni, 

prípadne v riaditeľni, 
• povinnosti týždenníkov platia aj pri presune do inej učebne 
• po poslednej hodine sú zodpovední za čistotu, poriadok, vyloženie stoličiek, 

zatvorenie okien a vody, zhasnutie svetiel. 
 
4.3 Správanie sa mimo školy 
 
4.3.1. 
Žiaci školy sa v škole i mimo nej správajú ako kresťania – slušne, ohľaduplne  a s láskou. 
Nezúčastňujú sa na filmových, divadelných predstaveniach a iných podujatiach, ktoré sú 
v rozpore s morálkou kresťana i každého slušného človeka.  
4.3.2. 
O účasti na mimoškolskej činnosti sú žiaci povinní informovať triedneho učiteľa. Pokiaľ by 
im táto činnosť prekážala pri plnení si školských povinností, dohodne  škola s rodičmi jej 
obmedzenie alebo zákaz.  
4.3.3. 
Správanie sa na praktickom vyučovaní v zariadeniach 

• Miesto a čas vyučovania predmetov praktického vyučovania a súvislej odbornej  praxe 
určuje harmonogram, ktorý žiak presne dodržiava.  

• Nedodržanie harmonogramu je absenciou na vyučovaní. 
• Žiak prichádza na oddelenie včas, podľa pokynu pedagóga alebo zodpovedného 

pracovníka zariadenia. 
• Žiak na oddelení pozdraví personál aj vyučujúcich. 
• Čas príchodu a odchodu počas odbornej praxe zapisuje žiak do prezencie. 
• Cenné predmety a väčší obnos peňazí má žiak iba na vlastnú zodpovednosť. 

4.3.4. 
Pracovná disciplína žiakov 
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• Žiak je povinný pracovať podľa pokynov pedagógov a zamestnancov zariadenia. 
• Žiak nesmie opustiť zariadenie bez vedomia vyučujúcej alebo zamestnanca a nemá 

dovolené prijímať osobné návštevy. Ak žiak neodôvodnene opustí pracovisko, jeho 
neprítomnosť sa bude klasifikovať neospravedlnenou hodinou. 

• Žiak nesmie používať mobilný telefón. Na desiatu neodchádzajú žiaci svojvoľne, ale 
na pokyn vyučujúcej. 

• Na sedenie používajú žiaci výhradne stoličky. Nesedia na stoloch, parapetách  ani na 
posteli klientov zariadení.. 

• Na praxi majú žiaci zakázané fajčiť, požívať alkohol a iné omamné látky, ako to 
vyplýva zo školského poriadku školy. Pri práci dodržiavajú bezpečnostné predpisy. 
Každý pracovný úraz alebo ochorenie zahlásia vyučujúcej. 

• Žiak dodržiava povinnosť mlčanlivosti, uplatňuje zásady etického prístupu, zdvorilo 
a taktne sa správa k personálu. Pohybuje sa ticho, je svedomitý, ochotný, nemá 
vyzývavé správanie. 

• Žiak presne dodržiava pokyny vyučujúceho, nerozhodnosť, nevedomosť alebo chybu 
v práci ihneď oznámi vyučujúcej alebo pracovníkovi na školskom pracovisku. 

• Žiak školy nesmie odcudziť ani zneužiť materiál, s ktorým prichádza do kontaktu na 
praxi. 

• Žiak musí absolvovať minimálne 80 % vyučovacích hodín odbornej praxe. 
 
4.3.5. 
Úprava žiakov 

• Počas odbornej praxe musí mať žiak predpísaný pracovný odev. Celková úprava 
a vzhľad musí zodpovedať estetickým a etickým požiadavkám kladeným na 
pracovníka.  

• Žiak prichádza na oddelenie v čistom, vyžehlenom a upravenom pracovnom odeve 
a vhodnej pracovnej obuvi. 

• Žiak má pripnutú svoju menovku. 
• Úprava vlasov musí byť primeraná. Výrazné líčenie nie je dovolené. 
• Z bezpečnostných a hygienických dôvodov žiaci majú zakázané nosiť veľké šperky 

a ozdoby, dlhé visiace a veľké kruhové náušnice, reťaze na zápästie a krk, prstene 
a piercing. Ak úprava žiakov nebude zodpovedať stanoveným požiadavkám, môže 
pedagóg považovať jeho prax za neabsolvovanú. 

 
4.3.6.  
Pracovná náplň žiakov 

• Žiaci si nosia potrebné pomôcky (perá, denník) a v denníkoch vedú záznamy podľa 
pokynov vyučujúcich. Denníky majú doplnené každý deň, nosia ich na pracovisko, 
aby boli k dispozícii pre vyučujúcich.  

 
4.4  Povinnosti žiaka v rámci ochrany a starostlivosti o školské zariadenie  

a vybavenie, učebné pomôcky, prostredie učební, sociálnych zariadení a chodieb  
 
4.4.1. 

Žiak je povinný šetriť zariadenie a vybavenie školy. Šetrne zaobchádzať so všetkými 
pracovnými a strojovými zariadeniami ako aj s ostatným majetkom školy. Škody na inventári 
a ostatnom zariadení spôsobené úmyselne alebo z nedbanlivosti hradí zákonný zástupca 
žiaka/ žiak podľa § 422 Občianskeho zákonníka a § 214 ods. 1 Zákonníka práce).  Nahradenie 
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škody nevylučuje aj trest podľa stupňa previnenia. Ak poškodenie zaviní väčší počet žiakov 
a nie je možné určiť mieru zavinenia, škodu uhradí trieda spoločne. 

4.4.2. 

 Hospodárne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami, ktoré boli žiakovi bezplatne 
zapožičané. Žiak je povinný prevzatie učebníc podpísať a zároveň je povinný do každej 
učebnice (na posledný list väzby) čitateľne napísať svoje meno, triedu, aktuálny školský rok 
a stav učebnice, v akom ju prevzal. Najneskôr na konci školského roka je žiak povinný vrátiť 
všetky učebnice a požičané knihy z knižnice a kabinetov. V prípade poškodenia alebo straty 
učebníc je povinnosťou žiaka (v prípade neplnoletosti zákonný zástupca 
žiaka) škodu uhradiť v plnom rozsahu hodnoty knihy. 

4.4.3. 

Žiakom je zakázané poškodzovať: lepením, kreslením, škrabaním a iným spôsobom lavice, 
stoličky, steny, skrine a skrinky na chodbách. Žiakom je zakázané na steny v budove školy, 
v triedach, na dvere lepiť alebo vyvesovať akékoľvek materiály bez vedomia triedneho 
učiteľa. Stav kontroluje triedny učiteľ. 

4.4.4. 

Poškodenie sociálnych zariadení, priestorov chodieb hlási ekonómke školy školník, 
respektíve upratovačky. Prípadné poškodenie sa odstráni na náklady žiakov. 

ČLÁNOK 5 
HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA 

 
5.1  Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami: 
             1   -   veľmi dobré, 
             2   -   uspokojivé, 
             3   -   menej uspokojivé, 
             4   -   neuspokojivé. 
  

5.2 Správanie žiaka sa klasifikuje podľa nasledovných kritérií: 

1. Stupňom 1 - veľmi dobré sa žiak klasifikuje , ak dodržiava ustanovenia školského poriadku a 
riadi sa ním. Dodržiava morálne zásady a pravidlá spolunažívania v kolektíve a vo vzťahu k 
učiteľom. Ojedinele sa môže dopustiť menej závažných previnení. 

2. Stupňom 2 - uspokojivé sa žiak klasifikuje, ak jeho správanie nie je v súlade s ustanoveniami 
školského poriadku, morálnymi zásadami a pravidlami spolunažívania k spolužiakom a 
učiteľom. Ak sa žiak  dopustí závažnejšieho priestupku alebo sa opakovane dopúšťa menej 
závažných priestupkov voči ustanoveniu školského poriadku. Žiak sa klasifikuje stupňom 2 - 
uspokojivé aj vtedy, ak má v klasifikačnom období neospravedlnených 6 až 11 vyučovacích 
hodín. 

3. Stupňom 3 - menej uspokojivé sa žiak klasifikuje, ak sa dopustí závažného priestupku voči 
školskému poriadku alebo sa aj po udelení druhého stupňa klasifikácie zo správania dopúšťa 
závažnejších priestupkov voči morálnym zásadám a pravidlám spolunažívania, porušuje 
ľudské práva spolužiakov alebo pedagogických zamestnancov.  Žiak sa klasifikuje stupňom 3 
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- menej uspokojivé aj vtedy , ak má v klasifikačnom období neospravedlnených 12 až 35 
hodín. 

4. Stupňom 4 - neuspokojivé sa žiak klasifikuje , ak jeho správanie je v rozpore s právnymi a 
etickými normami spoločnosti, výrazne porušuje ľudské práva spolužiakov a pedagogických 
zamestnancov alebo ďalších osôb. Dopustí sa závažných previnení, ktorými vážne ohrozuje 
výchovu ostatných žiakov. Zámerne narúša činnosť žiackeho kolektívu. So štvrtým stupňom 
zo správania súvisí aj  vylúčenie zo školy. Žiak sa klasifikuje stupňom 4 – neuspokojivé aj 
vtedy , ak má v klasifikačnom období neospravedlnených viac ako 35 hodín. 
 

5.3 Klasifikácia správania žiaka sa zaznamenáva do katalógového listu žiaka. 
Klasifikácia správania žiaka uspokojivé, menej uspokojivé a neuspokojivé sa 
zaznamenáva do katalógového listu žiaka s odôvodnením. 

  

5.4 Komisionálne skúšky 

§ 56 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a. Ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa za 
prvý polrok neklasifikuje; riaditeľ školy určí na jeho vyskúšanie a klasifikovanie náhradný 
termín, a to spravidla tak, aby sa klasifikácia mohla uskutočniť najneskôr do dvoch mesiacov 
po skončení prvého polroka. 

b. Ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v druhom polroku, žiak je 
skúšaný aj klasifikovaný za toto obdobie spravidla v poslednom týždni augusta a v dňoch 
určených riaditeľom školy. 

c. Žiak, ktorý má na konci druhého polroka prospech nedostatočný najviac z dvoch povinných 
vyučovacích predmetov alebo dosiahol neuspokojivé výsledky v slovnom hodnotení, môže na 
základe rozhodnutia riaditeľa školy vykonať z týchto predmetov opravnú skúšku. 

d. Opravnú skúšku môže vykonať aj žiak, ktorého prospech na konci prvého polroka je 
nedostatočný najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov, ktoré sa vyučujú len v 
prvom polroku. 

e. Termín opravných skúšok určí riaditeľ školy tak, aby sa opravné skúšky 
• podľa odseku 3 vykonali najneskôr do 31. augusta; žiakovi, ktorý zo závažných 

dôvodov nemôže prísť vykonať opravnú skúšku v určenom termíne, možno povoliť 
vykonanie opravnej skúšky najneskôr do 15. septembra, a žiakovi, ktorý bol 
klasifikovaný podľa odseku 2, najneskôr do 15. októbra, 

• podľa odseku 4 vykonali najneskôr do klasifikačnej porady za druhý polrok. 
 

Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, sa klasifikuje z vyučovacieho 
predmetu, z ktorého mal vykonať opravnú skúšku, stupňom prospechu nedostatočný. 

§ 57 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

1. Žiak sa klasifikuje podľa výsledkov komisionálnej skúšky: 
a. ak vykonáva rozdielovú skúšku v stredných školách, 
b. ak je skúšaný v náhradnom termíne, 
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c. ak žiak alebo zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka, 
d. ak sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy, 
e. ak vykonáva opravné skúšky,      
f. v štúdiu podľa individuálneho učebného plánu v stredných školách, v prípade oslobodenia 

žiaka od povinnosti dochádzať do školy, 
g. v štúdiu jednotlivých vyučovacích predmetov, 
h. pri plnení osobitného spôsobu školskej dochádzky, 
i. pri individuálnom vzdelávaní.  
2. Komisia  pre  komisionálnu  skúšku  je  najmenej  trojčlenná.   Menuje  ju riaditeľ 

školy.   Výsledok  komisionálnej skúšky  vyhlási predseda komisie  verejne v deň konania 
skúšky.  Výsledok  každej komisionálnej skúšky je  pre klasifikáciu žiaka konečný. Žiak, 
ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť komisionálnej skúšky, je povinný  v deň 
konania skúšky sa ústne ospravedlniť. Do troch dní od termínu skúšky 
musí  svoju  neprítomnosť  dokladovať aj písomne. 
 
5.5. Iné ustanovenia riaditeľky školy: 
 

1. Riaditeľka školy povolí predĺženie klasifikačného obdobia a vykonanie komisionálnej skúšky 
z príslušného predmetu len na základe závažných najmä zdravotných dôvodov žiaka, 
spravidla na základe dlhodobej choroby doloženej lekárskym potvrdením, nie na základe 
vymeškávania jednotlivých vyučovacích hodín, resp. dní, nie z dôvodov: vyhýbania sa 
skúšaniu a klasifikácii, nevykonávania cvičení, neodovzdávania hodnotených prác ap. 

2. Riaditeľka školy povolí vykonanie viac ako dvoch komisionálnych skúšok na konci školského 
roka len na základe obzvlášť závažných, najmä zdravotných dôvodov (okrem prípadov 
oslobodenia žiaka od povinnosti dochádzať do školy, resp. individuálneho učebného 
plánu).  Rovnako postupuje, ak už bolo žiakovi predĺžené klasifikačné obdobie a povolená 
klasifikácia v náhradnom termíne v prvom polroku školského roka. Riaditeľka školy si môže 
v týchto prípadoch vyžiadať osobitné dokladovanie dôvodov, napríklad potvrdenie závažného 
zdravotného stavu lekárom. 

3. Opodstatnenosť dôvodov vo všetkých hore uvedených prípadoch posudzuje riaditeľka 
školy. Dôvody uvedie žiak, alebo jeho zákonný zástupca čo najpresnejšie v žiadosti o 
povolenie vykonať komisionálnu skúšku. K rozhodnutiu si riaditeľka školy môže vyžiadať 
stanovisko učiteľa daného predmetu i stanovisko triedneho učiteľa. 

4. V prípade, že riaditeľka školy po posúdení žiadosti o povolenie vykonať komisionálnu skúšku 
v náhradnom termíne za 2. polrok školského roka žiakovi komisionálnu skúšku nepovolí, žiak 
je z daného vyučovacieho predmetu neklasifikovaný, nemôže pokračovať v štúdiu vo vyššom 
ročníku, ale ročník musí opakovať. 
 

Článok 6 
VÝCHOVNÉ OPATRENIA 

 
 

Výchovné opatrenia v zmysle § 58 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Metodického 
pokynu č. 21/2011-R na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl s účinnosťou od 1. 
mája 2011 

6.1 Pochvaly a iné ocenenia 
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1. Výchovnými opatreniami sú pochvaly a iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny 
študentov. 

2. Pochvalu alebo iné ocenenie udeľuje žiakom triedny učiteľ, riaditeľka školy alebo orgán 
štátnej správy, môže ich udeliť aj iná organizácia alebo orgán. Pochvala sa udeľuje spravidla 
na zhromaždení triedy alebo školy. Za vzorné študijné výsledky, dochádzku a vzorné 
správanie, za aktivitu v triednom kolektíve a vzorné plnenie povinností, za mimoriadnu 
aktivitu a iniciatívu, za reprezentáciu školy alebo za statočný čin sa udeľuje žiakovi pochvala 
ústna , písomná, prípadne vecná odmena. 

  

6.2 Žiakom možno podľa závažnosti previnenia uložiť niektoré z týchto opatrení: 

1. napomenutie od triedneho učiteľa 
2. pokarhanie od triedneho učiteľa so zápisom 
3. pokarhanie od riaditeľky školy 
4. ak splnil povinnú školskú dochádzku, môže im riaditeľka školy po prerokovaní 

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

Výchovné opatrenia uvedené v odseku 3. sa môžu ukladať do dvoch mesiacov odo dňa, keď 
sa o previnení študenta dozvedel príslušný zamestnanec školy, najneskôr však do jedného 
roka odo dňa, keď sa študent previnenia dopustil. 

V rozhodnutí o podmienečnom vylúčení zo štúdia určí riaditeľka školy skúšobnú dobu, a to 
najdlhšie na jeden rok. Ak sa podmienečne vylúčený študent v skúšobnej dobe osvedčil, 
upustí sa od vylúčenia. Ak sa žiak v tejto dobe dopustil ďalšieho previnenia, riaditeľka školy 
žiaka vylúči zo štúdia. 

Výchovné opatrenia udelené neplnoletým žiakom oznámi riaditeľka školy ich zákonným 
zástupcom. 

Pri závažnom porušení je možné nedodržať postupnosť výchovných opatrení. Závažné 
porušenia správania sa žiakov budú prerokované podrobne v pedagogickej rade školy. Medzi 
závažné porušenia správania sa žiakov patrí  tiež spáchanie trestných činov krádeže, 
ohrozenia života, vydierania. 

Postupnosť výchovných opatrení 

OPATRENIE Dôvod udelenia 

NAPOMENUTIE TRIEDNYM UČITEĽOM 
(za jednorazové porušenie školského 

poriadku) 

a) za neskorý príchod na prvú vyučovaciu 
hodinu zavinený žiakom 
b) za zanedbávanie týždenníckych povinností 
c) za prvostupňové menej závažné porušenie 
školského poriadku 
d) za 2 neospravedlnené hodiny 

POKARHANIE TRIEDNYM UČITEĽOM 

a) za 3 neospravedlnené hodiny 
b) za opakované menej závažné porušenie 
školského poriadku 
c) za prvé porušenie zákazu fajčenia v areáli 
školy alebo činnostiach organizovaných 
školou 
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d) za menej závažné poškodenie školského 
majetku, učebných pomôcok a pod. 
e) za adresné vulgárne vyjadrovanie sa 
f) za menej závažné porušenie školského 
poriadku (opakované neplnenie si 
týždenníckych povinností, opakované 
neprezúvanie sa, vyrušovanie na vyučovacích 
hodinách, nenosenie si učebných pomôcok 
a pod.) 

POKARHANIE OD RIADITEĽKY ŠKOLY 

a) za opakované priestupky v bode pokarhanie 
triednym učiteľom 

b) za 4 až 5 neospravedlnených hodín 

c) za podvádzanie s dokladmi na 
ospravedlnenie neúčasti na vyučovaní 

d) za viacnásobné menej závažné porušenia 
alebo závažný priestupok voči školskému 
poriadku (arogantné správanie sa, za druhé 
porušenie zákazu fajčenia v areáli školy, alebo 
činnostiach organizovaných školou) 

PODMIENEČNÉ VYLÚČENIE 

a) za opakované pokarhanie riaditeľkou školy 
b) za závažné porušenie školského poriadku, 
zásad spolunažívania, ľudských práv alebo 
mravných noriem spoločnosti 
c) za dokázané požitie omamnej látky (drogy) 
d) za úmyselné ublíženie na zdraví 

VYLÚČENIE ZO ŠKOLY 

a) za viac ako 35 hodín neospravedlnenej 
absencie 
b) za porušenie školského poriadku v období 
podmienečného vylúčenia 
c) za trestnú činnosť dokázanú policajným 
vyšetrovaním 
d) za distribúciu omamných látok 
e) za mimoriadne závažné porušenie školského 
poriadku 
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Článok 7 
PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU ŽIAKA 

 
 

PRÁVA zákonného zástupcu: 

  

Podľa § 144 ods. 5   zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má zákonný zástupca 
právo vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu a 
vzdelávanie podľa tohto zákona, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom 
a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti; právo 
na slobodnú voľbu školy alebo školského zariadenia možno uplatňovať v súlade s 
možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy. 

  

Podľa § 144 ods. 6  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má zákonný zástupca 
právo 

a) žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom informácie a 
vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi 
a cieľmi výchovy a vzdelávania  podľa tohto zákona, 

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

c) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa (na schôdzi 
rodičovského združenia  formou internetovej žiackej knižky) 

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

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

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

g) byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase 
riaditeľa školy. 

  

POVINNOSTI zákonného zástupcu: 

Podľa § 144 ods. 7, 8 , 9  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je zákonný zástupca 
žiaka povinný: 

a) vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie 
školských povinností, 
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b) dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené 
školským  poriadkom, 

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

d) informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných 
problémoch  alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh 
výchovy a vzdelávania, 

e) nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil. 

 Ak sa dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole jeho zákonný 
zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu 
jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo 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 dieťaťa alebo žiaka na 
súťažiach. 

 
 

Článok 8 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Školský poriadok Pedagogickej a sociálnej akadémie sv. Andreja-Svorada a Benedikta 

v Trenčíne vydáva riaditeľka školy po prerokovaní v Pedagogickej rade a v Rade školy pri 
Pedagogickej a sociálnej akadémii sv. Andreja-Svorada a Benedikta v Trenčíne. 

2. Zmeny a doplnky školského poriadku vydáva riaditeľka školy kedykoľvek v priebehu 
školského roka s dátumom zmeny na základe prerokovania v Pedagogickej rade a v Rade 
školy pri Pedagogickej a sociálnej akadémii sv. Andreja-Svorada a Benedikta v Trenčíne. So 
zmenami a doplneniami školského poriadku po jeho prerokovaní budú žiaci preukázateľne 
oboznámení. 

3. Školský poriadok Pedagogickej a sociálnej akadémie sv. Andreja-Svorada a Benedikta 
v Trenčíne sa stáva záväzným pre žiaka školy po oboznámení sa s jeho obsahom, čo potvrdí 
svojím podpisom. Školský poriadok bude zverejnený na viditeľnom mieste a prístupný 
každému žiakovi školy. 

4. Školský poriadok bol prerokovaný v Pedagogickej rade dňa 24. júna 2015 
5. Školský poriadok bol prerokovaný v Rade školy dňa: 31.6. 2015  
6. Školský poriadok nadobúda účinnosť dňa 2. septembra 2015 

                                    

                                                                                                       

  

                                               Ing. Hana Hulínová 
                                                                                                               riaditeľka školy 


