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Úvod 
 

Hlavným cieľom našej školy je pripraviť našich žiakov na úspešné zvládnutie 
vysokoškolského štúdia tak, aby sa po jeho ukončení stali vzorom a prínosom pre našu 
spoločnosť. K naplneniu tohto cieľa však nepostačuje iba kvalitný výkon našich pedagógov, 
ale aj cieľavedomá, zodpovedná a systematická práca samotných žiakov a v duchu myšlienky, 
že „výchova je taká dôležitá ako vzdelanie“, je aj dodržiavanie školského poriadku. 

Školský poriadok je súhrn pravidiel, ktorými sa riadi každý žiak. Žiak sa v škole 
správa slušne, v duchu humanity, porozumenia, znášanlivosti, priateľstva, dbá na pokyny 
pedagogických a ostatných pracovníkov školy, podľa svojich schopností a možností sa 
svedomito pripravuje na vyučovanie. Školský poriadok žiak dodržiava na všetkých akciách 
organizovaných školou, ako sú aplikačné cvičenia, kurzy, exkurzie, brigády, školské výlety, 
kultúrne podujatia, v školskej jedálni, a aj mimo vyučovania, a to aj počas voľných dní a 
prázdnin. 

Školský poriadok bol vypracovaný na základe zákona č. 245/2008 o výchove a 
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a je v súlade s Deklaráciou práv dieťaťa (OSN) a Európskym dohovorom o ochrane 
ľudských práv a základných slobôd (Rada Európy) a príslušnými legislatívnymi zmenami. 

 
 

I. Organizácia vyučovania 
 

I.1. Vyučovanie 
 
1. Vyučovanie prebieha podľa platného rozvrhu hodín, s ktorým sú žiaci včas oboznámení 

podľa nasledujúceho rozpisu vyučovacích hodín: 
 

Hodina Od Do 
0. 7.00 7.40 
1. 7.50 8.35 
2. 8.45 9.30 
3. 9.40 10.25 
4. 10.45 11.30 
5. 11.40 12.25 
6. 12.35 13.20 
7. 13.25 14.10 

 
2. Budova školy sa uzatvára v čase od 7.50 do 12.30.  
 
3. Žiak môže počas vyučovania, počas voľných hodín a počas prestávok opustiť budovu 

školy iba so súhlasom triedneho učiteľa alebo člena vedenia školy, ktorý preukáže 
podpísanou priepustkou alebo v sprievode vyučujúceho. 

 
4. Počas prestávky sa žiak spravidla zdržiava v triede a využíva ju na oddych a na prípravu 

na nasledujúcu vyučovaciu hodinu. 
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I.2. Uvoľňovanie žiakov z vyučovania 

 
1. Ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe, požiada 

rodič alebo iný zákonný zástupca žiaka (ďalej len "zákonný zástupca") triedneho učiteľa  
o uvoľnenie z vyučovania. 

 
2. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole alebo v školskom zariadení, 

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. Pri návrate na vyučovanie je neplnoletý žiak 
povinný predložiť triednemu učiteľovi ospravedlnenie podpísané zákonným zástupcom. 
Ak neprítomnosť žiaka pre chorobu trvá dlhšie ako 3 vyučovacie dni, predloží žiak 
potvrdenie lekára. 

 
3. Triedny učiteľ ospravedlní neprítomnosť žiaka na vyučovaní na základe ospravedlnenia 

podpísaného zákonným zástupcom alebo lekárom. Ak sa neprítomnosť žiaka pre chorobu 
opakuje častejšie, môže triedny učiteľ vyžadovať potvrdenie lekára aj za kratšie obdobie.  

 
4. Zákonný zástupca žiaka má právo odôvodnene ospravedlniť absenciu žiaka v školskom 

roku bez lekárskeho alebo úradného potvrdenia najviac z 30 vyučovacích hodín. Každá 
ďalšia absencia musí byť podložená lekárskym alebo iným úradným potvrdením. 

 
5. Neprítomnosť žiačky pre tehotenstvo a materstvo sa uznáva ako dôvod ospravedlnenej 

neprítomnosti. 
 
6. Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám, spôsobom uvedeným v bodoch 1 až 5. 
 
7. Žiaka možno počas vyučovacieho obdobia ( september až jún ) uvoľniť z vyučovania, 

z iných ako zdravotných dôvodov, na základe odôvodnenej písomnej žiadosti, a ak ide o 
neplnoletého žiaka podpísanej jeho zákonným zástupcom: 
a) do 3 dní vrátane – triedny učiteľ, 
b) na viac ako 3 dni – riaditeľ školy. 

 
8. Počas vyučovacieho obdobia ( september až jún ) školského roka žiaci nebudú uvoľňovaní 

na brigádnickú činnosť a na rodinné dovolenky. 
 

9. Žiak môže opustiť budovu školy len v sprievode zákonného zástupcu (s výnimkou 
plnoletého žiaka) na základe preukázania sa na vrátnici školy priepustkou riadne 
podpísanou triednym učiteľom alebo priamym nadriadeným triedneho učiteľa.  
Priepustku vydá triedny učiteľ iba v prípade odchodu žiaka z dôvodu choroby alebo  
z dôvodu mimoriadnej udalosti v rodine. 

 
10. Riaditeľ školy môže oslobodiť žiaka z vyučovania povinného  predmetu  alebo  od  

telesných  úkonov  spojených s vyučovaním  niektorých  predmetov  na  základe  
vyjadrenia príslušného lekára, a ak ide o žiaka so zdravotným znevýhodnením, na základe 
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vyjadrenia posudkového lekára sociálneho zabezpečenia. Pri uvoľňovaní od vyučovania 
telesnej výchovy sa postupuje podľa osobitných predpisov.1 

 
11. Ak to dovoľuje charakter učiva, riaditeľ školy umožní žiačke z dôvodu tehotenstva alebo 

materstva prípravu a vykonanie skúšok v určených termínoch, ak je neplnoletá, so 
súhlasom jej zákonného zástupcu. Žiačka môže dochádzať len na vyučovanie predmetov 
obsahujúcich činnosti, ktoré jej osobitné predpisy2 nezakazujú. 

 
12. V osobitných prípadoch, ak to dovoľuje charakter učiva, umožní riaditeľ školy na žiadosť 

žiaka, ak nie je plnoletý  so súhlasom  zákonného zástupcu,  a po odporúčaní príslušného 
lekára zdravotne postihnutému alebo dlhodobo chorému žiakovi prípravu a vykonanie 
skúšok v určených termínoch. 

 
13. Riaditeľ školy umožní na žiadosť žiaka, a ak ide o neplnoletého so súhlasom zákonného 

zástupcu, mimoriadne nadanému a talentovanému  žiakovi prípravu  a vykonanie  skúšok 
podľa individuálneho učebného plánu. 

 
14. Riaditeľ školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade a po porovnaní učebných plánov 

povoliť žiakovi absolvovať časť štúdia na obdobnej škole v zahraničí. Štúdium v zahraničí 
môže povoliť aj opakovane, ale vždy len po úspešnom ukončení ročníka. V prípade 
potreby  uloží žiakovi povinnosť vykonať rozdielové skúšky najviac z troch predmetov, 
pričom rozdielová skúška z vyučovacieho jazyka je povinná. 

 
15. Riaditeľ strednej školy nemôže oslobodiť žiaka na celý školský rok alebo na jeho 

prevažnú časť od vyučovania povinných predmetov, ktoré majú rozhodujúci význam pre 
odborné zameranie absolventa. Tieto povinné predmety určuje riaditeľ strednej školy. 

 
 
 
 

II. Všeobecné ustanovenia3  
 

V priebehu štúdia na strednej škole sa umožňuje žiakom: 
a) prerušenie štúdia, 
b) zmena študijného alebo učebného odboru, 
c) prestup na inú strednú školu, 
d) preradenie do základnej školy, 
e) opakovanie ročníka, 
f) postup do vyššieho ročníka, 
g) zanechanie štúdia, 
h) štúdium podľa individuálneho učebného plánu, 
i) štúdium na zahraničnej škole obdobného typu. 

 

                                                 
1 Úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky z 10. júla 1981 č. Z-1053/1981-B/12 o 
starostlivosti o zdravie pri vykonávaní telesnej výchovy, športu a brannej športovej činnosti (č. 22/1981 Vestníka 
MZd SSR), registrovaná v čiastke 32/1981 Zb. § 37 školského zákona. 
2 Úprava  Ministerstva  školstva  Slovenskej  socialistickej republiky zo 16. februára 1976 č. 912/1976-X, ktorou 
sa vydávajú zoznamy prác a pracovísk zakázaných ženám, ťarchavým  ženám, matkám do 9. mesiaca po pôrode 
a mladistvým (Zvesti MŠ SSR a MK SSR 1976 zošit 3). 
3 podľa zákona 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov 
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II.1. Prerušenie štúdia a zmena študijného alebo učebného odboru 
 
1. Riaditeľ strednej školy môže povoliť prerušenie štúdia žiakovi, ktorý splnil povinnú 

školskú dochádzku, na žiadosť jeho zákonného zástupcu, ak ide o plnoletého žiaka, na 
jeho žiadosť, najviac na tri roky; riaditeľ školy je povinný na základe žiadosti žiačky alebo 
jej zákonného zástupcu prerušiť štúdium pre tehotenstvo a materstvo alebo jej povoliť 
štúdium podľa individuálneho učebného plánu. 

 
2. Zmenu študijného odboru alebo učebného odboru povoľuje riaditeľ strednej školy 

spravidla na začiatku školského roku. Podmienkou na povolenie zmeny je zdravotná 
spôsobilosť žiaka na štúdium a spôsobilosť na vykonávanie povolania, na ktoré sa má 
pripravovať v novozvolenom študijnom alebo učebnom odbore, a úspešné vykonanie 
rozdielovej skúšky, ak ju riaditeľ určil. 

 
 

II.2. Prestup na inú strednú školu 
 
1. Prestup žiaka do inej strednej školy na ten istý alebo iný študijný odbor alebo učebný 

odbor povoľuje riaditeľ strednej školy, do ktorej sa žiak hlási. Prestup povoľuje na základe 
žiadosti jeho zákonného zástupcu; ak ide o plnoletého žiaka, na základe jeho žiadosti. 

 
2. Prestup žiaka, ktorý navštevuje strednú školu s osemročným štúdiom, do strednej odbornej 

školy s iným študijným alebo učebným odborom alebo do gymnázia so štvorročným alebo 
päťročným štúdiom, sa môže uskutočniť najskôr začiatkom piateho ročníka jeho štúdia. 

 
3. Podmienkou prestupu žiaka do inej strednej školy je úspešné vykonanie rozdielovej 

skúšky, ak ju riaditeľ školy určil. 
 
4. Ak riaditeľ strednej školy, do ktorej chce žiak prestúpiť, rozhodne o prijatí žiaka, je 

povinný bez zbytočného odkladu zaslať kópiu rozhodnutia o prijatí žiaka riaditeľovi 
strednej školy, z ktorej žiak prestupuje, a fyzickej osobe alebo právnickej osobe, pre ktorú 
sa žiak pripravuje. Prestup sa spravidla uskutočňuje k 1. septembru. Vzdelávanie žiaka v 
strednej škole, z ktorej prestupuje, sa končí dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom má 
žiak začať vzdelávanie v strednej škole, do ktorej prestúpil. Týmto dňom prestáva byť 
žiakom strednej školy, z ktorej prestúpil. 

 
5. Riaditeľovi strednej školy, na ktorú žiak prestúpil, zašle riaditeľ strednej školy, z ktorej 

žiak prestupuje, fotokópiu dokumentácie žiaka do piatich pracovných dní od doručenia 
kópie rozhodnutia o prijatí žiaka a zmenu oznámi do školského registra. 

 
6. Prestup žiaka do inej strednej školy sa len vo výnimočných prípadoch umožňuje aj v 

priebehu prvého ročníka. 
 
7. Riaditeľ strednej školy môže povoliť žiakovi štúdium na obdobnej škole v zahraničí. 
 

II.3. Preradenie žiaka zo strednej školy do základnej školy 
 
1. Žiak, ktorý navštevuje prvý až štvrtý ročník osemročného vzdelávacieho programu v 

strednej škole, môže byť preradený do základnej školy: 
a) ak sa mu nepovolí opakovať ročník, 
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b) ak stratí zdravotnú spôsobilosť, 
c) ak stratí športovú výkonnosť, 
d) na žiadosť zákonného zástupcu žiaka. 

 
2. Žiak, ktorý bol preradený do základnej školy, pokračuje v plnení povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole. 
 
3. Ak riaditeľ strednej školy rozhodne o preradení žiaka do základnej školy, zákonný 

zástupca žiaka ho v lehote do 15 dní odo dňa preradenia, určeného rozhodnutím, prihlási 
na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole podľa odseku 2 a o tejto 
skutočnosti v tejto lehote informuje riaditeľa strednej školy, ktorý rozhodol o preradení 
žiaka do základnej školy. Ak zákonný zástupca neprihlási žiaka na plnenie povinnej 
školskej dochádzky alebo neinformuje riaditeľa strednej školy v ustanovenej lehote, 
postupuje riaditeľ strednej školy podľa osobitného predpisu.4  Riaditeľ základnej školy, do 
ktorej bol žiak prijatý, najneskôr do piatich dní od prijatia informuje o tejto skutočnosti 
riaditeľa strednej školy, ktorý rozhodol o preradení žiaka na základnú školu. Preradenie sa 
spravidla uskutočňuje k začiatku školského roka. Vzdelávanie žiaka v strednej škole, z 
ktorej bol preradený, sa končí dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom žiak začal 
vzdelávanie v základnej škole, do ktorej bol prijatý. Týmto dňom prestáva byť žiakom 
strednej školy. Riaditeľ strednej školy zašle fotokópiu dokumentácie žiaka riaditeľovi 
základnej školy do piatich dní od doručenia informácie o prijatí žiaka do základnej školy. 
Túto zmenu nahlási do školského registra. 

 
II.4. Opakovanie ročníka 

 
1. Riaditeľ strednej školy rozhoduje o opakovaní ročníka žiaka na základe posúdenia jeho 

vzdelávacích výsledkov a dôvodov, ktoré uvedie plnoletý žiak vo svojej písomnej žiadosti 
alebo ktoré uvedie v písomnej žiadosti jeho zákonný zástupca. 

 
2. Ak riaditeľ strednej školy nepovolí žiakovi, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, 

opakovať ročník, žiak prestáva byť žiakom strednej školy uplynutím posledného dňa 
školského roka príslušného ročníka. 

 
3. Ak riaditeľ strednej školy nepovolí žiakovi prvého až štvrtého ročníka osemročného 

vzdelávacieho programu v strednej škole opakovať ročník, postupuje podľa § 36 ods. 3.5 
 

II.5. Postup do vyššieho ročníka strednej školy 
 
1. Do vyššieho ročníka strednej školy postupuje žiak po absolvovaní príslušného ročníka 

vzdelávacieho programu strednej školy okrem žiaka, ktorý bol celkovo hodnotený podľa § 
55 ods. 166. 

 
2. Nadaného žiaka môže riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy 

preradiť do vyššieho ročníka bez absolvovania predchádzajúceho ročníka na základe 
výsledkov komisionálnej skúšky. Maloletého žiaka možno preradiť bez absolvovania 
predchádzajúceho ročníka do vyššieho ročníka len so súhlasom zákonného zástupcu. 

                                                 
4 § 5 ods. 10 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov 
5 podľa zákona 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov 
6 podľa zákona 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov 
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II.6. Zanechanie štúdia 

 
1. Ak žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, chce zanechať štúdium, oznámi to 

písomne riaditeľovi strednej školy; ak je žiak maloletý, písomné oznámenie podá jeho 
zákonný zástupca. Túto zmenu nahlási riaditeľ školy do školského registra.  

 
2. Žiak prestáva byť žiakom strednej školy dňom, ktorý nasleduje po dni, keď riaditeľovi 

strednej školy bolo doručené oznámenie o zanechaní štúdia. 
 

II.7. Individuálny učebný plán 
 
1. Vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu môže na žiadosť zákonného zástupcu 

žiaka alebo na základe žiadosti plnoletého žiaka povoliť riaditeľ školy. 
 
2. Vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu môže riaditeľ školy povoliť žiakovi s 

nadaním alebo podľa závažných dôvodov, najmä tehotenstva a materstva. Individuálny 
učebný plán môže riaditeľ školy povoliť aj iným žiakom. 

 
3. Súčasne s povolením vzdelávania podľa individuálneho učebného plánu dohodne riaditeľ 

školy so zákonným zástupcom žiaka alebo s plnoletým žiakom podmienky a organizáciu 
vzdelávania podľa individuálneho učebného plánu, ktoré musia byť v súlade so 
schváleným školským vzdelávacím programom a sú záväzné pre obe strany. 

 
4. Individuálny učebný plán vypracuje škola v spolupráci s pedagogickými zamestnancami 

a odbornými zamestnancami. Individuálny učebný plán schvaľuje riaditeľ školy. 
 
5. O povolenie vzdelávania podľa individuálneho učebného plánu môže požiadať aj 

príslušný ústav, v ktorom bol žiak umiestnený podľa osobitného predpisu7. Pri žiadosti 
príslušného ústavu sa ustanovenia odsekov 3 a 4 použijú primerane na základe písomnej 
dohody medzi riaditeľom školy a riaditeľom ústavu. 
 
 

III. Hodnotenie a klasifikácia prospechu a správania sa žiakov a 
opatrenia vo výchove 

 
Hodnotenie a klasifikácia prospechu a správania žiakov a opatrenia vo výchove sa 

riadia podľa metodického pokynu č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných 
škôl a podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
  

III.1. Klasifikácia prospechu  
 
 
1. Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami: 
 
                                                 
7 Napríklad zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení zákona č. 127/2008 Z. z., zákon č. 475/2005 Z. z. o 
výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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1 výborný 
2 chválitebný 
3 dobrý 
4 dostatočný 
5 nedostatočný 

 
2. O podmienkach klasifikácie je žiak oboznámený na úvodných hodinách príslušného 

predmetu; pokiaľ dôjde ku zmene podmienok klasifikácie aj v priebehu školského roka, 
žiak bude o tom dodatočne informovaný.  

 
3. Žiak je podrobne informovaný o podmienkach hodnotenia a klasifikácie pred jednotlivými 

druhmi skúšok (písomné, grafické, praktické, pohybové, didaktické testy) priebežne  
počas šk. roka. Každý vyučujúci je povinný pred jednotlivými druhmi skúšok mať 
vyhotovenú javovú analýzu t.j. mať písomne rozpracované čo sa bude hodnotiť a akým 
spôsobom. Javová analýza sa nevzťahuje na ústne skúšanie a na malé písomky. 

 
4. Predmety, ktoré sa neklasifikujú, sú určené v učebných plánoch a v školskom 

vzdelávacom programe. 
 
 

III.2. Klasifikácia správania žiakov 
 
 
1. Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami: 
 

1 veľmi dobré 
2 uspokojivé 
3 menej uspokojivé 
4 neuspokojivé 

 
2. Riaditeľ školy zabezpečuje, aby sa o prospechu a správaní neplnoletého žiaka mohol 

priebežne informovať jeho zákonný zástupca. 
 
 
 

III.3. Celkové hodnotenie 
 
 
1. Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroku vyjadruje výsledky jeho 

klasifikácie v povinných vyučovacích predmetoch, ktoré sa klasifikujú, a klasifikáciu jeho 
správania; nezahŕňa klasifikáciu v nepovinných vyučovacích predmetoch. 

 
2. Celkové hodnotenie žiaka strednej školy, ktorý bol hodnotený klasifikáciou sa na konci 

prvého a druhého polroka vyjadruje na vysvedčení takto: 
a) prospel s vyznamenaním, 
b) prospel veľmi dobre, 
c) prospel, 
d) neprospel. 
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3. Žiak prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá 
stupeň prospechu horší ako chválitebný, priemerný stupeň prospechu z povinných 
vyučovacích predmetov nemá horší ako 1,5 a jeho správanie je hodnotené ako „veľmi 
dobré“. 

 
4. Žiak prospel veľmi dobre, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá stupeň 

prospechu horší  ako dobrý, priemerný stupeň prospechu z povinných vyučovacích 
predmetov nemá horší ako 2,0 a jeho správanie je hodnotené ako „veľmi dobré“. 

 
5. Žiak prospel, ak nemá stupeň prospechu nedostatočný ani v jednom povinnom 

vyučovacom predmete. 
 
6. Žiak neprospel, ak má z niektorého povinného vyučovacieho predmetu aj po opravnej 

skúške stupeň prospechu nedostatočný.  
 
 

III.4. Náhradné termíny klasifikácie a opravné skúšky 
 
 
1. 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. 

 
2. 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. 

 
3. 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. 

 
4. 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. 

 
5. Termín opravných skúšok určí riaditeľ školy tak, aby sa opravné skúšky 

a) 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, 

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

6. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, sa klasifikuje z 
vyučovacieho predmetu, z ktorého mal vykonať opravnú skúšku, stupňom prospechu 
nedostatočný. 
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III.5. Komisionálne skúšky 
 
 
1. Žiak sa klasifikuje podľa výsledkov komisionálnej skúšky 

a) ak vykonáva rozdielovú skúšku v stredných školách, 
b) ak je skúšaný v náhradnom termíne, 
c) ak má žiak alebo zákonný zástupca pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých 

predmetoch prvého a druhého polroka a do troch pracovných dní odo dňa vydania 
vysvedčenia požiada riaditeľa školy o preskúšanie; ak príslušný predmet vyučuje 
riaditeľ, môže žiak alebo zákonný zástupca žiaka o preskúšanie požiadať orgán miestnej 
štátnej správy v školstve, 

d) ak sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy, 
e) ak vykonáva opravné skúšky, 
f) v štúdiu podľa individuálneho učebného plánu v stredných školách, 
g) v prípade oslobodenia žiaka od povinnosti dochádzať do školy, 
h) v štúdiu jednotlivých vyučovacích predmetov, 
i) pri plnení osobitného spôsobu školskej dochádzky, 
j) pri individuálnom vzdelávaní,  
k) školská inšpekcia zistí nedostatky pri klasifikácii a nariadi komisionálne preskúšanie. 

 
2. Komisia pre komisionálne skúšky má najmenej troch členov. Komisia sa skladá z 

predsedu, ktorým je spravidla riaditeľ školy alebo ním poverený učiteľ alebo majster 
odbornej výchovy, skúšajúceho učiteľa, ktorým je spravidla učiteľ alebo majster odbornej 
výchovy vyučujúci žiaka príslušný vyučovací predmet, a prísediaceho, ktorý spĺňa 
kvalifikačné predpoklady pre príslušný alebo príbuzný vyučovací predmet. Výsledok 
komisionálnej skúšky vyhlási predseda komisie verejne v deň konania skúšky. Výsledok 
každej komisionálnej skúšky je pre klasifikáciu žiaka konečný. 

 
3. Ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci 

prvého a druhého polroka, môže do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia 
požiadať riaditeľa školy o vykonanie komisionálnej skúšky; ak je vyučujúcim riaditeľ 
školy, o preskúšanie žiaka možno požiadať príslušný orgán miestnej štátnej správy v 
školstve. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v klasifikačnom období z tohto vyučovacieho 
predmetu hodnotený na základe komisionálnej skúšky. 

 
4. možnosti vykonať komisionálnu skúšku podľa odseku 1 rozhodne riaditeľ školy.8  

Riaditeľ školy môže povoliť prítomnosť zákonného zástupcu žiaka na jeho 
komisionálnom preskúšaní. 

 
 

III.6. Opatrenia vo výchove 
 

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

dlhodobú svedomitú prácu, výrazne prosociálne správanie, ktoré pozitívne ovplyvňuje 
sociálnu klímu v triede a v škole a záslužný alebo statočný čin, možno žiakovi udeliť 
pochvalu alebo iné ocenenie. 

 
                                                 
8 § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
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2. Pochvalu alebo iné ocenenie udeľuje žiakovi triedny učiteľ alebo riaditeľ.9  V osobitne 
odôvodnených prípadoch, najmä ak ide o mimoriadne záslužný alebo statočný čin, môže 
žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie zástupca zriaďovateľa strednej školy, zástupca 
štátnej správy v školstve alebo minister školstva Slovenskej republiky.  

 
3. Návrhy na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokujú v pedagogickej rade. 

Pochvala alebo iné ocenenie sa udeľuje spravidla na zhromaždení triedy alebo školy. 
 
4. Na posilnenie disciplíny, za menej závažné, závažnejšie alebo opakované previnenia voči 

školskému poriadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam, mravným normám 
spoločnosti alebo ak žiak narúša činnosť kolektívu, možno žiakovi uložiť napomenutie 
alebo pokarhanie nasledovne: 
a) napomenutie od triedneho učiteľa,  
b) pokarhanie od triedneho učiteľa, 
c) pokarhanie od riaditeľa. 
 

5. Žiakovi možno uložiť za závažné alebo opakované previnenia voči školskému poriadku, 
zásadám spolunažívania, ľudským právam alebo mravným normám spoločnosti: 
a) podmienečné vylúčenie, 
b) vylúčenie. 
 

6. Opatrenie vo výchove podľa odseku 5 možno uložiť žiakovi strednej školy len vtedy, ak 
skončil plnenie povinnej školskej dochádzky10. 

 
7. 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 výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ 
školy alebo školského zariadenia, okrem špeciálnych výchovných zariadení, môže použiť 
ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, 
umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. 
Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia bezodkladne privolá 
a) zákonného zástupcu, 
b) zdravotnú pomoc,11 
c) Policajný zbor.12 
 

8. Žiakovi je možné uložiť opatrenia vo výchove podľa odsekov 4 a 5 po prerokovaní v 
pedagogickej rade do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o previnení žiaka dozvedel 
pedagogický zamestnanec školy, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď sa žiak 
previnenia dopustil. Za jedno previnenie sa ukladá len jedno opatrenie vo výchove. 

 
9. Pred uložením opatrenia vo výchove podľa odsekov 4 a 5 treba previnenie žiaka 

objektívne prešetriť. Podľa potreby, najmä pri posudzovaní závažného alebo opakovaného 
previnenia, sa na jeho prerokovanie za účasti žiaka prizve zákonný zástupca žiaka, 
prípadne i delegovaný zástupca rady školy. 

                                                 
9 § 38 ods. 4 a 5 zákona 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmenne a doplnení 
   niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
10 § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
11 zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
    zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z. 
12 § 72 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov 
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10. Uloženie opatrenia vo výchove podľa odseku 4 a odseku 5 písmeno a) sa oznamuje 

žiakovi spravidla pred kolektívom triedy alebo školy. 
 
11. V rozhodnutí o uložení opatrenia vo výchove13 podľa odseku 5 písm. a) určí riaditeľ 

skúšobnú lehotu, a to najdlhšie na jeden rok. Ak sa podmienečne vylúčený žiak v 
skúšobnej lehote osvedčil, riaditeľ upustí od vylúčenia. Ak sa žiak v tejto lehote dopustí 
ďalšieho závažného previnenia, riaditeľ uloží žiakovi opatrenie vo výchove podľa odseku 
5 písm. b). 

 
12. Na rozhodovanie riaditeľa podľa odseku 4 písm. c) a podľa odseku 5 písm. a) sa 

nevzťahuje všeobecne záväzný právny predpis o správnom konaní.14 
 
13. Opatrenie vo výchove sa zaznamenáva do osobného spisu žiaka. Opatrenie vo výchove 

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

 
14. Za neospravedlnené vymeškané hodiny sa žiakovi udeľuje kárne opatrenie nasledovne: 

a) ak žiak neukončil povinnú školskú dochádzku: 
 

Počet neospravedlnených 
vymeškaných hodín Kárne opatrenie 

1 napomenutie triednym učiteľom 
2 pokarhanie triednym učiteľom 

3 – 5 pokarhanie riaditeľom školy 
6 – 10 znížená známka zo správania na stupeň uspokojivé 
11 – 15 znížená známka zo správania na stupeň menej uspokojivé 

16 a viac znížená známka zo správania na stupeň neuspokojivé 
 
 

b) ak žiak ukončil povinnú školskú dochádzku: 
 

Počet neospravedlnených 
vymeškaných hodín Kárne opatrenie 

1 napomenutie triednym učiteľom 
2 pokarhanie triednym učiteľom 

3 – 5 pokarhanie riaditeľom školy 
6 – 10 znížená známka zo správania na stupeň uspokojivé 
11 – 15 znížená známka zo správania na stupeň menej uspokojivé 
16 – 20 podmienečné vylúčenie zo štúdia 

20 a viac vylúčenie zo štúdia 

                                                 
13 § 5 ods. 4 písm. j) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
14 § 38 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
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IV. Pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými 
zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy  

 
1. Žiak má právo na ohľaduplné a taktné správanie zo strany zamestnancov školy i 

spolužiakov. 
2. Žiak je povinný neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa 

výchovy a vzdelávania. 
3. Žiak je povinný rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, 

ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi 
školy a dobrými mravmi.  Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu 
druhého.  

4. Žiak si ctí ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy alebo školského 
zariadenia . Zamestnanci školy rešpektujú dôstojnosť žiaka. 

5. Žiak je povinný konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a 
bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní.  

6. Žiak sa ku všetkým zamestnancom školy správa slušne a zdvorilo. 
7. Žiak nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv postihovaný za to, že podá na iného 

žiaka, pedagogického zamestnanca či zamestnanca školy oprávnenú sťažnosť. 
8. Výkonom práv začleneného žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

nemôžu byť obmedzené práva ostatných žiakov, ktorí sú účastníkmi výchovy 
a vzdelávania.  

9. Každý zamestnanec školy sleduje správanie žiakov s cieľom zamedziť, prípadne odhaliť 
sociálno-patologické javy v správaní žiakov, napr. šikanovanie žiakov, prechovávanie 
drog, poškodzovanie školského majetku a pod. 

10. Pri akomkoľvek podozrení na šikanovanie a iné sociálno–patologické javy upozorní 
prevádzkový zamestnanec ktoréhokoľvek pedagogického pracovníka, ktorý je ďalej 
povinný postúpiť vec triednemu učiteľovi, výchovnému poradcovi a vedeniu školy. 

 
 
V.  Pravidlá správania sa žiakov (povinnosti, zákazy, práva a bezpečnostné 

pokyny pre žiakov) 
 

V.1. Povinnosti žiaka 
 
1. Žiak je povinný osvojovať  si vedomosti  a zručnosti  a získavať návyky   poskytované 

strednou školou, pripravovať sa na tvorivú prácu a odbornú činnosť v povolaní. 
 
2. Žiak je povinný chrániť vlastné zdravie i zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok a 

pomáhať pri dodržiavaní poriadku v škole a v jej okolí. 
 
3. Žiak je povinný byť v škole vhodne a čisto oblečený a upravený.  
 
4. Žiak je povinný pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať, 

dodržiavať vyučovací čas, rozsah prestávok a plniť ďalšie pokyny školského poriadku. 
 

5. Žiak je povinný dochádzať do školy pravidelne a včas (škola sa zamyká o 7:50 hod.) 
podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa na vyučovaní všetkých povinných a voliteľných 
vyučovacích predmetov, ktoré si zvolil (ďalej  len "povinné  predmety"), a nepovinných 
vyučovacích predmetov, ktoré si zvolil.  
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Všetci omeškaní študenti (t.j. tí, ktorí prídu na svoju 1. hodinu po uzamknutí školy) sa 
zapíšu do zošita na vrátnici kde uvedú svoje meno, priezvisko,  triedu, čas a dôvod 
neskorého príchodu. Eviduje sa im oneskorený príchod na vyučovanie. 
Oneskorený príchod na vyučovanie sa toleruje 2-krát za polrok. Každý ďalší oneskorený 
príchod bude po posúdení (neodôvodnená neprítomnosť) klasifikovaný ako 
neospravedlnená hodina. 
 

6. Na hodiny TEV sú žiaci povinní odchádzať spoločne (čakajú sa vo vestibule školy), tiež 
spoločne sa z hodín TEV vracajú. Odchádzať a prichádzať na hodiny TEV budú žiaci 
cez hlavný vchod a potom smerom cez podchod do športovej haly.  

 
7. Žiak je povinný dodržiavať bezpečnostné pokyny, s ktorými je oboznámený triednym 

učiteľom spravidla na začiatku školského roka a správať sa tak, aby neohrozoval svoje 
zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb a predchádzal úrazom. 

 
8. Žiak je povinný po príchode do školy a pred odchodom zo školy prezuť sa do vhodnej 

obuvi, ktorú nepoužíva na hodinách telesnej výchovy. 
 
9. Pri odchode žiaka z budovy školy je žiak povinný preukázať sa na vrátnici školy 

priepustkou riadne podpísanou triednym učiteľom alebo priamym nadriadeným triedneho 
učiteľa. Žiak môže opustiť budovu školy, s výnimkou plnoletého žiaka, len v sprievode 
zákonného zástupcu. 

 
10. Žiadosť o uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny je žiak povinný prekonzultovať 

s vyučujúcim príslušnej hodiny, z ktorej má byť žiak uvoľnený. 
 
11. Do odborných učební, laboratórií a centra pohybovej prípravy môže žiak vstúpiť iba so 

súhlasom vyučujúceho.  
 
12. Žiak je povinný po zazvonení na vyučovaciu hodinu byť na svojom mieste s výnimkou 

bodu 9. 
 
13. Ak je žiak nepripravený na vyučovaciu hodinu, je jeho povinnosťou sa na začiatku hodiny 

ospravedlniť príslušnému vyučujúcemu s uvedením dôvodu nepripravenosti. 
 
14. Počas voľných hodín je žiak povinný správať sa tak, aby nerušil vyučovací proces. 
 
15. Ak triedny učiteľ vypracoval zasadací poriadok, žiak je povinný ho rešpektovať. 
 
16. Žiak je povinný udržiavať svoje miesto v poriadku a čistote a po skončení vyučovacej 

hodiny uviesť ho do pôvodného stavu. 
 
17. Žiak je povinný pred vyučovacou hodinou vypnúť mobilný telefón a uložiť ho do školskej 

tašky. 
 
18. Ak žiak z dôvodu neúčasti na vyučovaní nenapísal vopred známy didaktický test, je 

povinný s učiteľom konzultovať ďalší postup. 
 
19. Žiak je povinný plniť funkciu týždenníka v rozsahu určenom triednym učiteľom, pričom: 

a) zodpovedá za čistotu tabule a dostatok kriedy na každej vyučovacej hodine, 
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b) zodpovedá za čistotu a poriadok v triede, 
c) má prehľad o chýbajúcich žiakoch, ktorých neprítomnosť po vyzvaní hlási príslušnému 

vyučujúcemu, 
d) nahlási neprítomnosť vyučujúceho dlhšiu ako 10 min. vedeniu školy, 
e) po ukončení vyučovania zodpovedá za poriadok v triede a za to, aby boli vyložené 

všetky stoličky. 
 

20. Žiak, resp. jeho zákonný zástupca  je povinný oznámiť zmenu dôležitých osobných údajov 
(hlavne zmenu mena, zmenu bydliska a zmenu telefónnych čísel potrebných na okamžité 
nepredvídané spojenie s jeho zákonným zástupcom, príp. s ním samotným) triednemu 
učiteľovi do 5 dní, od kedy ku zmene došlo. 

 
21. Žiak je povinný dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy                    

a všeobecne záväzné právne predpisy a platné zákony. 
 
22. Žiak je povinný chrániť pred poškodením majetok školy alebo školského zariadenia a 

majetok, ktorý škola využíva na výchovu a vzdelávanie. 
 
23. Žiak je povinný chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré 

im boli bezplatne zapožičané. 
 
24. Ak sa žiak nezúčastní na aplikačnom alebo účelovom cvičení v riadnom termíne určenom 

riaditeľom školy, je povinný absolvovať ho v náhradnom termíne  
v popoludňajších hodinách, s výnimkou oslobodených žiakov (na základe odporúčania 
lekára), ak cvičenie prebieha v teréne a s výnimkou pri dlhodobej práceneschopnosti 
žiaka. Ak sa  žiak z objektívnych dôvodov nebude môcť zúčastniť ani na popoludňajšom 
cvičení, písomne spracuje zadanú tému z povinného  učiva na ochranu života a zdravia.  

 
V.2. Zákazy 

 
1. Žiak má zakázané nosiť do školy väčšie sumy peňazí a drahé alebo cenné predmety. Tieto 

nosí žiak iba na vlastnú zodpovednosť. 
 
2. Žiak má zakázané získavať veci krádežou alebo iným nedovoleným spôsobom. 
 
3. Žiak má zakázané vulgárne a nespisovne sa vyjadrovať. 
 
4. Žiak má zakázané akékoľvek slovné zastrašovanie, fyzické a psychické násilie a 

akúkoľvek činnosť, ktorá môže spôsobiť psychickú alebo fyzickú ujmu na zdraví. 
 
5. Žiak má zakázané propagovať alebo šíriť násilie, rasizmus a iné druhy intolerancie  

a xenofóbie. 
Žiak má zakázané aj vo svojich prácach a projektoch porušovať základné morálne 
a etické princípy, propagovať užívanie a šírenie omamných látok, násilie, rasovú a iné 
druhy intolerancie.  
 

6. Žiak má v čase vyučovania zakázané prijímať akékoľvek súkromné návštevy, okrem 
odôvodnených prípadov. 
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7. Počas vyučovacích hodín má žiak zakázané vyrušovať, našepkávať, odpisovať, používať 
nedovolené pomôcky a informačné pramene a zaoberať sa činnosťami, ktoré nie sú 
predmetom vyučovania. 

 
8. Žiak má zakázané vykláňať sa z okien, vysedávať na oknách, zábradliach, schodištiach a 

podlahách. 
 
9. Ak nie je otvorené okno, žiak má povolené sedieť na parapetnej doske s týmto 

obmedzením: 
a) žiak sa nesmie opierať o okno, 
b) žiak nesmie na doske ležať, 

 
10. Žiak má zakázané znečisťovať a poškodzovať školský nábytok, zariadenia učební, šatní a 

ostatných priestorov školy (učebnice, lavice, stoličky, steny...). Vzniknutú škodu je žiak, 
resp. jeho zákonný zástupca povinný odstrániť alebo uhradiť. 

 
11. Žiak má zakázané fajčiť v priestoroch školy, žiakom denného štúdia aj pri činnostiach 

organizovaných školou. 
 
12. Žiak má zakázané prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické 

nápoje a iné zdraviu škodlivé látky, požívať ich v škole alebo pri činnostiach 
organizovaných školou. 

 
13. Žiak má zakázané prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci 

ohrozujúce život a zdravie a veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov 
pri vyučovaní.  

 
14. Žiak má zakázané vytvárať v priestoroch školy a propagovať akékoľvek zvukové, 

obrazové, multimediálne alebo iné záznamy prostredníctvom mobilných telefónov a inej 
audiovizuálnej techniky, na ktorých sú priamymi alebo nepriamymi účastníkmi 
zamestnanci alebo študenti školy.  
 

15. Žiak má zakázané opúšťať budovu školy v čase vyučovania (prestávky a voľné hodiny), 
okrem prípadov uvedených v čl. I.2. bod 10.  
 

16. Žiak má zakázané využívať školskú počítačovú sieť a pripojenie k internetu, na 
zapájanie sa do aktivít, ktoré sú v rozpore s právnymi normami platnými v SR a do 
aktivít, ktoré poškodzujú dobré meno školy a nesúvisia s poslaním školy. 

 
 

V.3. Práva žiaka 
 
1. Žiak má právo na kvalitný a jemu zrozumiteľný výklad. 
 
2. Žiak má právo položiť otázky k danému učivu a dostať na ne primerané odpovede. 
 
3. Žiak má právo na omyl. 
 
4. Po dlhodobej neprítomnosti má žiak dohodnúť sa o spôsobe prípravy na preverovanie jeho 

vedomostí. 
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5. Žiak má právo na objektívne hodnotenie. 
 
6. Žiak má právo na bezprostredné oznámenie hodnotenia ústnej odpovede a jeho stručného 

odôvodnenia ako aj na zdôvodnenie chýb v písomných didaktických testoch. 
 
7. Každý žiak má právo v rámci študijného procesu využívať školské zariadenia, pomôcky, 

materiály, telocvičňu, laboratóriá a odborné učebne v súlade s podmienkami prevádzky 
školy. 

 
8. Žiak má právo vo vhodnom čase a priestore primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor. 
 
9. Žiak má právo sedieť s kým chce, pokiaľ svojim správaním neruší učiteľa alebo 

spolužiakov a pokiaľ triednym učiteľom nebol vypracovaný zasadací poriadok. 
 
10. Žiak má právo na prestávku, ako ju stanovuje tento školský poriadok. 
 
11. Žiak má právo zvoliť si náplň prestávky, pokiaľ neporušuje tento školský poriadok. 
 
12. Žiak má právo voliť a byť volený do triednej samosprávy a žiackej školskej rady. 
 
13. Žiak má aj ďalšie práva vyplývajúce zo všeobecne záväzných predpisov a platných 

zákonov. 
 
14. Žiak má právo na rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu. 
 
15. Žiak má právo na bezplatné vzdelanie v základných školách a v stredných školách.15  
 
16. Žiak má právo na vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu 

ustanovenom týmto zákonom, 
 
17. Žiak má právo na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a 

zdravotný stav v rozsahu ustanovenom týmto zákonom. 
 

18. Žiak má právo na bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné 
vyučovacie predmety. 

 
19. Žiak má právo na úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej 

príslušnosti. 
 
20. Žiak má právo na poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou 

a vzdelávaním. 
 
21. Žiak má právo na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom 

prostredí. 
22. Žiak má právo na organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, 

záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny. 
 

                                                 
15 čl. 42 Ústavy Slovenskej republiky 
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23. Žiak má právo na úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, 
psychickému a sexuálnemu násiliu. 

 
24. Žiak má právo na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so 

svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím 
programom. 

 
25. Žiak má právo na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích 

výsledkov,  
 
26. Žiak má právo na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených zákonom podľa § 

2416. 
 
27. Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo 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. 

 
28. Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiak so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami má právo používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne 
učebnice a špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky; nepočujúcim deťom a žiakom 
sa zabezpečuje právo na vzdelávanie s použitím posunkovej reči nepočujúcich ako ich 
prirodzeného komunikačného prostriedku;14) nevidiacim deťom a žiakom sa zabezpečuje 
právo na výchovu a vzdelávanie s použitím Braillovho písma; deťom a žiakom s 
narušenou komunikačnou schopnosťou sa zabezpečuje právo na výchovu a vzdelávanie 
prostredníctvom náhradných spôsobov dorozumievania. 

 
V.4. Bezpečnostné pokyny pre žiakov 

 
1. Chodby, triedy a šatne sa musia udržiavať v čistote – obuv je potrebné dôkladne očistiť, na 

zem je zakázané odhadzovať akékoľvek predmety, zvlášť také, na ktorých sa môže niekto 
pošmyknúť (napr. zvyšky potravín a ovocia). 

 
2. Triedy je potrebné aspoň cez veľkú prestávku vyvetrať. 
 
3. Toalety je potrebné udržiavať v hygienicky nezávadnom stave. 
 
4. Každý žiak je povinný dôsledne dodržiavať zdravotné a hygienické predpisy. 
 
5. V priestranstve celej školy každý žiak dbá o svoju osobnú bezpečnosť. Je zakázané 

behanie a naháňanie sa po chodbách a schodištiach, strkanie, podkladanie nôh. Žiak je 
povinný rešpektovať a dodržiavať pokyny dozorkonajúcich učiteľov, ako aj ostatných 
učiteľov a zamestnancov školy. 
 

6. Žiak je povinný podľa pokynov a usmernení vyučujúceho používať na hodine ochranný 
odev, cvičebný úbor a predpísané pomôcky. 

 

                                                 
16 podľa zákona 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov 
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7. Na mieste, kde sú vyvesené výstražné tabuľky pre bezpečnosť práce, je každý povinný 
tieto tabuľky rešpektovať a riadiť sa nimi. Tieto tabuľky je zakázané poškodzovať, 
premiestňovať alebo odstraňovať. 

 
8. Je zakázané postrekovanie, zalievanie, kropenie alebo umývanie vodou v blízkosti 

elektrického vedenia a elektrických zariadení. 
 
9. Vypínače, zásuvky, zástrčky a ďalšie elektrické zariadenia je potrebné chrániť pred 

poškodením. Akékoľvek poškodenie týchto zariadení je potrebné nahlásiť 
bezpečnostnému technikovi alebo inému vyučujúcemu. Poškodené elektrické zariadenia a 
spotrebiče sa nesmú používať a opraviť ich môže len na to oprávnená osoba. Samovoľné 
opravovanie elektrických zariadení je prísne zakázané. Žiaci nesmú obsluhovať didaktickú 
techniku používanú na vyučovacích hodinách a akciách organizovaných školou. 

 
10. Pri horľavých látkach je zakázané fajčiť, chodiť a manipulovať s otvoreným ohňom. 
 
11. Manipulovať s plynom a plynovým zariadením sa nesmie bez osobitného usmernenia a 

povolenia. 
 
12. Obsluhu a kontrolu plynového vedenia a destilačného zariadenia ako aj ich opravu 

vykonáva iba zvlášť na to určená osoba. 
 
13. Experimenty akéhokoľvek druhu smú žiaci robiť len pod dozorom vyučujúceho a na to 

určených miestach. Žiakom je zakázané uskutočňovať pokusy s omamnými, jedovatými a 
zvlášť nebezpečnými látkami. 

 
14. Všetky požiarno-bezpečnostné zariadenia je prísne zakázané poškodzovať, premiestňovať 

alebo odstraňovať. 
 
15. Pri každej činnosti je vždy nutné použiť vhodný a bezpečný postup práce. Prípadné 

vysvetlenie a pokyny dostane žiak na vyučovacej hodine od vyučujúceho. 
 
16. Každý stroj, zariadenie, náradie, náčinie ap. sa smie používať iba na ten účel, na ktorý je 

určené. 
 
17. Každý predmet je potrebné ukladať na preň určené miesto. 

 
18. Bez súhlasu vyučujúceho je zakázané uvoľňovať na zariadeniach a prístrojoch akékoľvek 

súčiastky, matice, skrutky ap. 
 
19. Kvôli predchádzaniu úrazov sa tieto evidujú a vyšetrujú sa príčiny ich vzniku. Z tohto 

dôvodu je každý žiak povinný ihneď nahlásiť dozor konajúcemu učiteľovi alebo inému 
zamestnancovi školy akýkoľvek úraz, ku ktorému dôjde v škole, pri športe alebo pri 
vyučovaní v laboratóriách a odborných učebniach. 

 
20. Každý žiak je povinný dodržiavať bezpečnostné predpisy platné pre jednotlivé laboratóriá, 

odborné učebne, telocvičňu a centrum pohybovej prípravy. 
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21. Každý žiak je povinný dodržiavať všetky pokyny, na ktoré ho upozorní zodpovedná osoba 
za bezpečnosť práce na pracovisku. Rovnako sú žiaci povinní dodržiavať všeobecne 
platné bezpečnostné predpisy na každom pracovisku i bez predchádzajúceho upozornenia. 

 
22. Pri vyhlásení akéhokoľvek poplachu je každý žiak povinný nepodliehať panike a riadiť sa 

pokynmi poverených, službukonajúcich a usmerňujúcich osôb. 
 

VI. Ďalšie ustanovenia 
 

VI.1. Práva a povinnosti zákonného zástupcu žiaka 
 

VI.1.1. Práva zákonného zástupcu žiaka 
 
1. Zákonný zástupca má 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. 

 
2. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia má právo žiadať, aby sa v 

rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení poskytovali deťom 
a 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. 

 
3. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka má právo oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím 

programom školy alebo školského zariadenia a školským poriadkom. 
 
4. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka má právo byť informovaný o výchovno-

vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa.  
 
5. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka má právo na poskytnutie poradenských služieb vo 

výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa. 
 
6. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka má právo zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po 

predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy alebo školského zariadenia. 
 
7. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka má právo vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu 

programu školy alebo školského zariadenia prostredníctvom orgánov školskej 
samosprávy. 

 
8. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka má právo byť prítomný na komisionálnom 

preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy. 
 

VI.1.2. Povinnosti zákonného zástupcu žiaka 
 
1. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia je povinný vytvoriť pre 

dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských 
povinností. 
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2. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je povinný dodržiavať podmienky výchovno-
vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom. 

 
3. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je povinný dbať na sociálne a kultúrne zázemie 

dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. 
 
4. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je povinný 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. 

 
5. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je povinný nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne 

zavinil. 
 
6. Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia je povinný dbať o to, aby dieťa 

dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania podľa 
tohto zákona; dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v 
súlade so školským poriadkom. 

 
7. Ak sa dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole alebo v 

školskom zariadení, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný oznámiť 
škole alebo školskému zariadeniu 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. 

 
8. Neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce 

vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia; vo 
výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske 
potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť 
jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie 
ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží dieťa, žiak, jeho zákonný zástupca 
alebo zástupca zariadenia potvrdenie od lekára. 

 
9. Ak zákonný zástupca maloletého dieťaťa alebo žiaka ospravedlňuje neprítomnosť svojho 

dieťaťa, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce dni, z dôvodu návštevy lekára, je 
povinný do ospravedlnenky uviesť meno lekára alebo sídlo ambulancie. 

 
10. Po výzve je zákonný zástupca dieťaťa povinný dohodnúť si osobnú konzultáciu s 

triednym učiteľom za účelom riešenia problémov dochádzky žiaka do školy. 
 
11. Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám spôsobom uvedeným v odsekoch 6 až 8. 
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Záverečné ustanovenia: 
 
1. Školský poriadok bol prerokovaný s Pedagogickou radou a Radou školy.  
 
2. Školský poriadok je záväzný pre všetkých žiakov školy a jeho porušenie a dôsledky 

posúdi triedny učiteľ s vedením školy, prípadne pedagogická rada.  
 
3. S obsahom školského poriadku sú žiaci oboznámení na začiatku školského roka, čo 

potvrdia svojim podpisom na príslušnom vyhlásení, ktorý odovzdajú triednemu učiteľovi. 
 
4. Školský poriadok je možné po prerokovaní s orgánmi uvedenými v bode 1.  záverečných 

ustanovení kedykoľvek meniť a dopĺňať. So zmeneným alebo doplneným školským 
poriadkom sú žiaci ihneď oboznámení. 

 
5. Zrušuje sa školský poriadok školy platný od 3. septembra 2012. 
 
6. Tento školský poriadok nadobúda účinnosť 2. septembra 2013. 
 
 
 
 
 
 
V Sabinove 2. septembra 2013    Mgr. Andrej Zubrický 
                 riaditeľ školy 
 
 


