
Gymnázium, Školská 837, 027 44 Tvrdošín 

Školský poriadok  

Každá organizovaná spoločnosť sa správa podľa určitých pravidiel. Škola vychováva všestranne 
rozvinutých, vzdelaných, kultúrnych ľudí, dobre pripravených na život a prácu. K tomuto má 
prispieť aj vnútorný školský poriadok, ktorý upravuje práva a povinnosti žiakov. Gymnázium je 
výberová stredná škola, ktorú si žiak zvolil dobrovoľne.                                                                                                                  
Cieľom vnútorného poriadku školy je vytvorenie optimálnych podmienok pre 
výchovnovzdelávací proces a efektívne využívanie vyučovacej doby tak, aby si žiaci 
v maximálnej miere osvojili potrebné vedomosti, zručnosti a návyky, základné normy 
fungovania medziľudských vzťahov a dokázali v nich prejaviť svoju osobnosť v pozitívnom 
zmysle. 
Organizácia vyučovania v našej škole: 

a) budova školy sa ráno otvára o 6.45 hod. a poobede sa zamyká o 16.30 hod., 
b) vyučovanie začína o 7.45 hod., škola sa zamyká o 7.45 hod., 
c) počas vyučovania sa zamyká športová hala, 
d) žiaci sa prezúvajú v šatni, kde si odkladajú obuv, kabáty, vetrovky, 
e) každá vyučovacia hodina trvá 45 minút, 
f) najmenej 3 minúty pred začiatkom každej vyučovacej hodiny je žiak na svojom 

mieste, 
g) obed v školskej jedálni sa vydáva od 12.15 hod. do 14.30 hod. 
h) ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, je zákonný   

               zástupca povinný ihneď oznámiť triednemu učiteľovi dôvod neprítomnosti, najneskôr  
                     do 2   dní,  

 h)  ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe, písomne  
              požiada zákonný zástupca žiaka TU o uvoľnenie z vyučovania, 

i)    plnoletý žiak podáva písomné ospravedlnenie sám(platí bod e) f),  
j)    na 2 dni uvoľňuje TU, na 3 a viac RŠ na základe písomnej žiadosti, 
k)   neprítomnosť žiačky pre tehotenstvo a materstvo sa ospravedlňuje rovnako ako  

                     neprítomnosť pre chorobu, 

l)   predčasný odchod z vyučovania je možný len na základe písomnej žiadosti rodičov,  
                    telefonátu rodičov, 
 

Časový harmonogram dňa : 
Počet vyučovacích hodín je stanovený učebným plánom a rozvrhom hodín. 
 
0. vyuč. hod. 6.50  -  7.35 10 min. prestávka 
1. vyuč. hod. 7.45  –  8.30 10 min. prestávka 
2. vyuč. hod. 8.40  –  9.25   5 min. prestávka 
3. vyuč. hod.  9.30  - 10.15 20 min. prestávka 
4. vyuč. hod.    10.35  - 11.20 10 min. prestávka 
5. vyuč. hod.    11.30  - 12.15 10 min. prestávka 
6. vyuč. hod.    12.25  - 13.10   5 min. prestávka 
7. vyuč. hod.    13.15  - 14.00 30 min. prestávka 
8. vyuč. hod.    14.30  - 15.15   5 min. prestávka 
9. vyuč. hod.    15.20  - 16.05 
 



PRÁVA A POVINNOSTI ŽIAKA 

A) Žiak má právo: 

 na bezplatné vzdelanie zaručené Ústavou SR a Deklaráciou práv dieťaťa, 

 na získanie vedomostí, zručností a návykov v jednotlivých predmetoch v rozsahu určenom 
       základnými pedagogickými dokumentmi, 

 na vzdelanie v štátnom a materinskom jazyku, 

 na čo najobjektívnejšie a spravodlivé hodnotenie , 

 aby mu učiteľ hodnotenie oznámil, zdôvodnil a zapísal do študentského preukazu, 

 na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľov i spolužiakov, 

 na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v  
               rozsahu ustanovenom školským zákonom, 

 na bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety, 

 na ochranu pred diskrimináciou, segregáciou, xenofóbiou, neznášanlivosťou, 

 na úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti, 

 na poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelaním, 

 na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí, 

 na organizáciu výchovy a vzdelávania primeraného jeho veku, schopnostiam, záujmom,    
         zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny, 

 na úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu  
        násiliu, 

 na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami,  
        záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom školy, 

 na individuálne vzdelávanie - §24 – Školský zákon,  

 poznať kritériá hodnotenia a klasifikácie vo všetkých predmetoch, 

 na informáciu o priebežnej klasifikácii, na bezprostredné oznámenie známky z ústnej odpovede a 
        poznať výsledky klasifikácie a zdôvodnenie hodnotenia, písomných prác a testov do 14 dní od  
        napísania, 

 pracovať v záujmových krúžkoch školy, zúčastňovať sa na práci študentských organizácií, 

 prezentovať svoje pripomienky , požiadavky a námety na zlepšenie práce vo svojej triede,  
        prípadne v škole, na triednických hodinách, na zasadnutiach študentskej rady, na vedení školy, 

 písomne požiadať riaditeľa školy (ak je plnoletý sám, v prípade neplnoletého jeho zákonný zástupca) 
        o  štúdium podľa individuálneho študijného plánu, umožnenie štúdia v zahraničí, o prerušenie  
        štúdia, o prestup na inú školu, po ukončení povinnej školskej dochádzky má právo zanechať  
        štúdium,  

 zvoliť si voliteľné predmety maturitnej skúšky,  vykonať dobrovoľnú maturitnú skúšku  
        z dvoch ďalších predmetov, 

 na primeranú a kvalitnú výučbu vo všetkých predmetoch, a to aj počas odborne zastupovaných  
        hodín, 

 navštíviť svojho dorastového alebo zubného lekára so súhlasom rodičov, s vedomím triedneho  
        učiteľa alebo vedenia školy, ale pritom nesmie zbytočne chýbať na vyučovaní. Prednostne má na to  
        využívať prípadné voľné hodiny, 

 konzultovať svoje prípadné problémy ( osobné, študijné, medziľudské ) s ktorýmkoľvek  
        výchovným pracovníkom školy, 

 na základe odborného vyjadrenia lekára požiadať riaditeľa školy o   oslobodenie od vyučovania  
              telesnej výchovy ( alebo jeho zákonný zástupca) 



 na komisionálne preskúšanie ( § 57 ods. 1, 2, 3 Zákona 245/2008 Školský zákon ) :  
              ak vykonáva rozdielovú skúšku, je skúšaný v náhradnom termíne, ak žiak alebo jeho zákonný  
              zástupca  požiada o preskúšanie, preskúšanie na podnet riaditeľa školy, ak vykonáva opravné  
              skúšky, ak študuje podľa individuálneho učebného plánu, ak je oslobodený od povinnosti  
              dochádzať do školy, pri individuálnom vzdelávaní, 

    na komunikáciu s pedagogickým pracovníkom v duchu zásad slušnosti, humanity, a demokracie, 

 na konzultácie s výchovným poradcom počas konzultačných hodín, 

 opustiť areál školy  počas vyučovania len so súhlasom TU, v jeho neprítomnosti vedenia školy. 
Z 1 vyučovacej hodiny môže uvoľniť žiaka aj vyučujúci, s ktorým má žiak vyučovaciu hodinu. 

 
B) Žiak má tieto povinnosti: 

o pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať, 
o osvojovať si vedomosti a zručnosti a získavať návyky poskytované strednou školou, pripravovať sa  

        na tvorivú prácu, 
o osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich, byť  

        disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických zamestnancov a iných zamestnancov školy a správať  
        sa v škole i mimo nej  tak, aby robil česť škole i sebe, 
o chrániť vlastné zdravie i zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok a pomáhať pri udržiavaní  
      poriadku v škole a v jej okolí, 
o šetriť školské zariadenie, chrániť ho pred poškodením a hospodárne zaobchádzať s učebnicami  
      a učebnými pomôckami, 
o dodržiavať vyučovací čas a čas prestávok, 
o  pri vstupe vyučujúceho ( alebo inej osoby) do triedy pozdraviť ho postavením sa a konať 

podľa jeho pokynov, 
o dochádzať do školy pravidelne a včas (najneskôr 3 minúty pred začiatkom vyučovania  byť  

        v učebni) podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa na vyučovaní všetkých povinných, voliteľných, 
              nepovinných vyučovacích predmetov, ktoré si zvolil,  

o neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania, 
o dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského zariadenia, 
o chrániť pred poškodením majetok školy, učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré mu  
     boli bezplatne zapožičané a zariadenie, ktoré škola využíva na výchovu a vzdelávanie, 
o konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších  
     osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní, 
o ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy a školského zariadenia, 
o rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade so  

        všeobecne záväznými právnymi predpismi školy a dobrými mravmi, 
o po príchode do školy odložiť si vrchný odev, obuv do šatne, či skrinky, 
o prezúvať sa do vhodných prezuviek – zakazuje sa nosiť športová obuv( botasky), 
o  na hodiny TEV nosiť telocvičný úbor a vhodnú obuv, ktorú nesmie používať ako prezuvky 

v triede, 
o byť na vyučovaní pozorný, aktívny, tvorivý, 
o nosiť pomôcky, ktoré potrebuje na vyučovacie hodiny ( napr. TEV, VYV,.....), 
o nepoužívať hrubé a neslušné výrazy, spory neriešiť šikanovaním, hrubosťou, 
o správať sa slušne – pozdraviť staršieho, slušne sa upraviť, bez módnych výstredností, 
o pravidelne sa pripravovať na vyučovacie hodiny, 
o dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy v triede, šatni, na chodbách, v športovej hale, na  

        výletoch, exkurziách, vychádzkach, 
o na začiatku vyučovacej hodiny sa ospravedlniť vyučujúcemu, že je nepripravený na  



        vyučovanie, že nemá potrebné pomôcky, 
o do 15. septembra predložiť riaditeľovi školy návrh lekára na oslobodenie z vyučovania TEV, 
o ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe, požiada rodič  

             alebo iný zákonný zástupca žiaka triedneho učiteľa o uvoľnenie z vyučovania,  
o počas vyučovania zdržiavať sa v budove školy, nemôže  svojvoľne opúšťať areál školy.  Ak  

        opustí  areál školy, škola za žiaka nepreberá zodpovednosť, 
o ospravedlniť svoju neprítomnosť na vyučovaní písomným dokladom v študijnom preukaze do  

         48 hodín. 
o pred vyučovaním a cez prestávky sa riadiť pokynmi vyučujúcich a pedagogického dozoru, 
o    počas vyučovania sa správať disciplinovane, sledovať prácu na hodine a aktívne sa do nej  

   zapájať, plniť si povinnosti, nevyrušovať spolužiakov, nepomáhať im nedovoleným spôsobom, 
o oznámiť písomne riaditeľovi školy, že chce zanechať štúdium na škole po skončení  

        povinnej školskej dochádzky ( v prípade neplnoletého jeho zákonný zástupca ), 
o odovzdať platný lístok na obed v školskej jedálni, pri stolovaní sa správať slušne a po  

             skončení obeda vrátiť riad a príbor do okienka,  
o na vyučovaní mať študentský preukaz vždy pri sebe, pri odpovedi alebo inom  spôsobe    

             skúšania je vyučujúci povinný zapísať hodnotenie do príslušnej rubriky v preukaze, 
             o známkach priebežne informovať svojich rodičov, 

o pri vybavovaní záležitosti v kancelárii školy dodržiavať normy spoločenského správania a                       
stanovené úradné hodiny,  

o po skončení vyučovania skontrolovať svoje miesto v učebni, odložiť nepotrebný papier a 
iné odpadky do odpadového koša, odložiť stoličku na lavicu a opustiť učebňu, 

o  vo všetkých školských objektoch a na podujatiach školy /exkurzie, brigády a pod./ 
bezpodmienečne dodržiavať bezpečnostné predpisy, 

o  na podujatia školy sa dostaviť  načas na miesto určenia pred odchodom tam aj späť, 
spoločne so skupinou odísť a vrátiť sa, bez vedomia vyučujúceho neopúšťať skupinu, 
dodržiavať ostatné bezpečnostné predpisy a pokyny učiteľa, resp. iného zodpovedného 
pracovníka, 

o žiaci sa môžu v odpoludňajších hodinách v škole zdržiavať, pokiaľ majú krúžky alebo 
vykonávajú inú činnosť  len s vyučujúcim, 

o vrátiť všetky učebnice, ktoré dostal, 
o byť na podujatiach organizovaných školou, pri slávnostných príležitostiach ( otvorenie 

a záver školského roka, imatrikulácia, maturita, kultúrne podujatia) vhodne a čisto 
oblečený a upravený. 
 

C) Žiakom je zakázané: 
a) fajčiť v priestoroch školy i v okolí školy, aj pri činnostiach organizovaných školou, 
b) donášať, prechovávať a užívať nelegálne drogy. Porušenie tohto zákazu je považované 

za hrubé porušenie školského poriadku,     
c) prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie 

a veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní, najmä 
časopisy s pornografickým obsahom, 

d) počas vyučovania jesť , prípadne venovať sa inej činnosti nesúvisiacej s vyučovaním, 
e) používať v čase vyučovania akékoľvek prehrávače zvukových záznamov, mobilné 

telefóny , vykladať ich na školskú lavicu ( aktivuje ich až po vyučovaní ), tiež nabíjať 
mobilné telefóny v škole, 

f) používať a zapájať iné elektrospotrebiče do zásuvky, 



g) akýmkoľvek spôsobom porušovať zákony a páchať trestnú činnosť, 
h) prinášať do školy, alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje a iné 

zdraviu škodlivé látky, požívať ich v škole, alebo pri činnostiach organizovaných školou, 
i) obmedzovať relaxačný pokoj ktoréhokoľvek žiaka počas prestávok, 
j) rušiť relaxačný pokoj učiteľov počas veľkej prestávky, 
k) pohybovať sa v budove a ostatných priestoroch školy v obuvi, ktorá ohrozuje zdravie 

vlastné a ostaných členov školskej komunity, 
l) používať v škole MP3 prehrávače, 

    m)    zasahovať do elektrických, vodovodných a plynových rozvodov, manipulovať  
             s hasiacimi prístrojmi, s hydrantmi, so schodiskovou plošinou, 
      n)   žuť žuvačku v čase vyučovacích hodín v celom areáli školy ( vrátane ŠH), 
      o)   navštevovať v čase vyučovania reštauračné zariadenia, 
      p)   vzdialiť sa z vyučovacej hodiny bez súhlasu vyučujúceho, triedneho učiteľa, vedenia 
            školy, 
      r)   otvárať okná a akýmkoľvek spôsobom s nimi manipulovať, ich poškodenie hradí žiak, 
      s)  vyhadzovať akékoľvek predmety z okna, znečisťovať areál školy, vykláňať sa z okna, 
      t)  prijímať návštevy počas vyučovania, 
      u)  akýmkoľvek spôsobom poškodzovať majetok školy, jeho poškodenie je žiak povinný    
            finančne nahradiť,  
      v)  sedieť na schodoch, na dlážke na chodbách, pred učebňami, 
      z)   nosiť drahé a cenné predmety do školy, ako aj väčšie množstvo peňazí, pretože škola    
            nepreberá zodpovednosť za ich prípadnú stratu, 
      ž)  vstupovať do zborovne, do kabinetov a brať triedne knihy, učebné pomôcky, 
      y)  zhotovovať a šíriť fotografie a videozáznamy o zamestnancoch a žiakoch školy bez ich  
           súhlasu a šíriť informácie poškodzujúce meno školy na verejnosti a v médiách. 
  

D)  Povinnosti týždenníkov: 
o týždenníkov určuje triedny učiteľ v pondelok ráno a ich mená zapíše do TK, 
o pred príchodom vyučujúceho do triedy zabezpečujú dostatok kriedy, prípadne učebné 

pomôcky,   
o ak vyučujúci do 5 minút od začiatku hodiny nepríde do triedy, je ich povinnosťou oznámiť to 

vedeniu školy, na sekretariáte, 
o na začiatku každej vyučovacej hodiny bez vyzvania hlásia vyučujúcemu neprítomných 

žiakov, vrátane tých, ktorí reprezentujú školu, 
o zabezpečujú podpisovanie triednych kníh počas delených hodín, 
o po skončení vyučovacej hodiny sú povinní zotrieť tabuľu, aby počas prestávky vyschla 

a zhasnú svetlo v triede,  
o udržiavajú v čistote učebne, tabuľu, katedru, 
o zodpovedajú za poriadok v triede počas celého vyučovacieho dňa, 
o po skončení vyučovania zodpovedajú za poriadok v triede – zotretá tabuľa, vyložené 

stoličky, z lavíc povyberané papiere, odchádzajú z triedy poslední. To platí aj pri 
vyučovaní triedy alebo skupiny v inej učebni. 

o v čase prestávky zaistia vyvetranie miestnosti, 
o počas prestávky, podľa pokynov učiteľa, týždenník donesie učebné pomôcky do učebne, 

po skončení hodiny ich ihneď odnesie a odloží na príslušnom mieste v kabinete. Do 
kabinetu vstupuje len v doprovode alebo na pokyn vyučujúceho. 
 



E)  Správanie sa žiakov mimo školy: 

o žiak zodpovedá za svoje správanie aj mimo školy, a to aj v dňoch pracovného pokoja 
     a v dňoch školských prázdnin. Ustanovenie sa vzťahuje aj na novoprijatých žiakov do l. 
      ročníka v čase prázdnin pred nástupom do školy, 
o na školských exkurziách, výletoch a vychádzkach, cvičeniach, plaveckom výcviku, 

turistickom výcviku, lyžiarskom kurze, brigádnickej činnosti a kultúrno-spoločenských 
podujatiach sa riadi pokynmi pedagogického dozoru. Bez jeho vedomia sa nevzďaľuje od 
ostatných žiakov alebo z určeného priestoru. Pri preprave i pri zamestnaní dbá na 
bezpečnosť pri práci a vykonáva len tie práce, ktoré mu boli určené pedagogickým 
dozorom, 

o na školských a mimoškolských súťažiach a iných podujatiach sa pričiňuje o dobré meno 
a česť svojej školy tým, že uplatňuje svoje vedomosti, schopnosti, nadanie a fyzickú 
zdatnosť a vzorne vystupuje. Na spoločenských akciách dodržuje všetky normy 
spoločenského správania sa,  
Školské výlety sa môžu organizovať a trvajú najviac dva vyučovacie dni v školskom roku. Pre 
žiakov, ktorí sa výletu nezúčastnia, zabezpečí vedenie školy náhradné vyučovanie. 

o v hromadných dopravných prostriedkoch sa žiak správa disciplinovane, uvoľní miesto 
starším osobám. Na uliciach a cestách rešpektuje dopravné predpisy, 

o k učiteľom a starším ľuďom je žiak zdvorilý, slušne ich pozdraví. V prípade potreby im 
pomáha, 

o žiak sa vyjadruje spisovne, nepoužíva hrubé a nevhodné výrazy, 
o žiak môže s vedomím triedneho učiteľa navštevovať aj ďalšie vzdelávacie zariadenia 

(jazykovú školu, kurzy ...). So súhlasom riaditeľa školy môže žiak účinkovať v divadle, vo 
filme, v televízii ... Žiak môže aj inak verejne vystupovať a byť členom organizácií, ak táto 
činnosť nepriaznivo neovplyvňuje prospech a správanie žiaka. V opačnom prípade ju 
riaditeľ školy môže obmedziť alebo zakázať na návrh triedneho učiteľa. 

 
 

F)  Výchovné opatrenia: 
 

a) výchovnými opatreniami sú pochvaly a iné ocenenia a opatrenia na posilnenie 

disciplíny ţiakov, 

b) pochvalu alebo iné ocenenie udeľuje žiakom triedny učiteľ, riaditeľ školy alebo orgán 
školskej správy, prípadne aj iné organizácie. Pochvala sa udeľuje spravidla na 
zhromaždení triedy alebo školy za vzorné správanie, výborný prospech, za úspešnú 
reprezentáciu školy, triedy, 

c) žiakom možno podľa závažnosti previnenia uložiť niektoré z týchto ochranných opatrení: 
o napomenutie alebo pokarhanie od triedneho učiteľa, 
o pokarhanie od riaditeľa školy, 
o znížená známka zo správania,  
o ak splnili povinnú školskú dochádzku, môže im riaditeľ školy po prerokovaní 

v pedagogickej rade uložiť aj podmienečné vylúčenie zo štúdia alebo vylúčenie zo 
štúdia, najmä v prípadoch, keď žiak spáchal trestný čin a bol odsúdený, 

o umiestnenie žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického dozoru 
a riaditeľ školy privolá : zákonného zástupcu žiaka, zdravotnú pomoc, Policajný zbor, 

d) výchovné opatrenia sa môžu ukladať do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o previnení 
žiaka dozvedel príslušný pedagogický zamestnanec školy, najneskôr však do jedného 
roka odo dňa, keď sa žiak previnenia dopustil, 



e) v rozhodnutí o podmienečnom vylúčení zo školy určí riaditeľ školy skúšobnú lehotu a to 
najdlhšie na jeden rok. Ak sa podmienečne vylúčený žiak v skúšobnej lehote osvedčil, 
upustí sa od vylúčenia. Ak sa žiak v tejto lehote dopustí ďalšieho závažného previnenia, 
riaditeľ strednej školy žiaka vylúči zo štúdia, 

f) výchovné opatrenia udelené neplnoletým žiakom oznámi riaditeľ školy ich zákonným 
zástupcom. 
 

  Upozorňujeme ďalej na zásadu podľa ktorej: 
o ak žiak má za klasifikačné obdobie vymeškaných viac neospravedlnených hodín, 

neskoré príchody na vyučovanie, triedny učiteľ mu navrhne na pedagogickej rade 
výchovné opatrenie a to napomenutie, pokarhanie alebo zníženú známku zo 
správania, pričom stupeň hodnotenia bude závislý od počtu hodín: 
neskoré príchody :  1 – 3 neskoré príchody  - napomenutie TU 
      4 – 6                                 - pokarhanie TU, oznámenie rodičom 
      7 – 10       -  pokarhanie RŠ, oznámenie rodičom 
      10 – viac       - riešenie pedagogickou radou 
 
 z dôvodu neospravedlnenia sa: 
o 1 – 3  neospravedlnené hodiny     –    pokarhanie triednym učiteľom 
o 4 -  10 neospravedlnených hodín  –    pokarhanie RŠ 
o 11 a viac neospravedlnených hodín – znížená známka zo správania ,  

v prípade povinnej školskej dochádzky oznámenie sociálnemu kurátorovi, 
v prípade ukončenia povinnej školskej dochádzky môže byť až vylúčenie zo školy. 

o ak sa žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, nezúčastní vyučovania v trvaní 
5 vyučovacích dní a jeho neúčasť na vyučovanie nie je ospravedlnená, riaditeľ 
školy písomne vyzve žiaka, a ak nie je plnoletý, zákonného zástupcu, aby 
v určenej lehote doložil dôvod svojej (žiakovej) neprítomnosti. Súčasne upozorní, 
že v opačnom prípade sa žiak bude posudzovať tak, ako keby štúdium zanechal. 
Ak do l0 dní od doručenia výzvy žiak do školy nenastúpi, alebo nie je doložený 
dôvod jeho neprítomnosti v škole, posudzuje sa tak, akoby štúdiom zanechal 
prvým dňom po uplynutí lehoty určenej riaditeľom školy na ospravedlnenie. 
Týmto dňom prestáva byť žiakom školy. 

 
o riaditeľ školy môže prerušiť štúdium žiakovi, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku 

na jeho žiadosť alebo na žiadosť jeho zákonného zástupcu a to až na tri roky. Po 
uplynutí času prerušenia štúdia pokračuje žiak v tom ročníku, v ktorom bolo štúdium 
prerušené, 

o v prípade podozrenia učiteľa, že žiak je pod vplyvom omamných látok, učiteľ 
zabezpečí  prvú pomoc, zdravotnú starostlivosť a ihneď informuje vedenie školy 
a zákonného zástupcu. 
 
 
 
 
 
 
 



 Porušenie školskej disciplíny sa delí na :  a) menej závažné   b) závažné    c) hrubé 

a)   -  je ojedinelé, neúmyselné nesplnenie úlohy alebo pokynu, ktorý vydal žiakovi 
pedagogický alebo iný  pracovník školy, alebo ojedinelé  porušenie školského poriadku ( 
napr. zabúdanie prezúviek,  vyrušovanie počas vyučovania, opustenie areálu školy počas 
vyučovania, prestávok, opakované nepozdravenie zamestnancov školy). 
b)   -  je opakované nesplnenie alebo úmyselné ignorovanie úlohy alebo pokynu, ktorý vydal 
žiakovi pedagogický alebo iný pracovník školy, alebo opakované nesplnenie povinnosti 
vyplývajúcej zo školského poriadku ( napr. šikanovanie žiakov, krádež, poškodzovanie 
majetku, falšovanie, úradných dokumentov, fajčenie v areáli školy, hrubé správanie, 
svojvoľné opustenie areálu školy). 
c)  -   je neustále nesplnenie úloh alebo pokynov, ktoré vydal žiakovi pedagogický alebo iný 
zamestnanec školy, alebo neustále neplnenie povinností vyplývajúcich zo školského poriadku 
( napr. fyzické ublíženie žiakom, ohrozovanie života, trestný čin, zničenie alebo krádež 
pedagogických dokumentov, agresívne správanie, šírenie a užívanie drog, šírenie 
a propagácia rasizmu, fašizmu, šovinizmu, požívanie alkoholu , drog a iných omamných 
a psychotropných látok). Šírenie a užívanie drog a psychotropných látok pri prvom zistení má 
za následok okamžité podmienečné vylúčenie zo štúdia. 
 

 
Klasifikácia v náhradnom termíne, opravné skúšky ( § 56 , 57 - Školský zákon) 

 1)  Ak  žiak alebo zákonný zástupca má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci 1. alebo  
      2. 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. 
      Komisiu menuje riaditeľ školy. Výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda v deň konania  
     skúšky,  je pre klasifikáciu žiaka konečný. Riaditeľ môže povoliť prítomnosť zákonného  
     zástupcu žiaka na jeho  komisionálnom preskúšaní. 
2) Ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v 1. polroku, žiak sa  
    neklasifikuje, riaditeľ určí náhradný termín tak, aby klasifikácia bola ukončená najneskôr do 
    dvoch mesiacov po skončení polroku. 
    Ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v druhom polroku, žiak je za toto 
    obdobie skúšaný a klasifikovaný spravidla v poslednom augustovom týždni, najneskôr do 15.    
    októbra. 
    Žiak, ktorý má na konci druhého polroku prospech nedostatočný najviac z dvoch povinných  
    vyučovacích predmetov, môže na základe rozhodnutia riaditeľa školy vykonať opravnú skúšku. 
    Termín konania – najneskôr do 31. augusta. 
    Ak sa žiak z vážnych dôvodov nezúčastní opravnej skúšky, môže ju vykonať najneskôr do 15.  
    septembra. 
    Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, sa klasifikuje stupňom prospechu  
    nedostatočný. 
    Žiak, ktorý má na konci druhého polroku prospech nedostatočný z viac ako dvoch povinných    
    vyučovacích predmetov, môže na základe rozhodnutia riaditeľa školy opakovať ročník. 
 
 
 



Uvoľnenie žiakov k lekárovi, ospravedlňovanie absencie sa vykonáva nasledovne: 
 Rozvrh hodín schválený riaditeľkou školy je pre žiakov záväzný. V odôvodnených prípadoch 
požiada žiak ( zákonný zástupca) dopredu o uvoľnenie: 

 z 1 vyuč. hod. vyučujúceho príslušného predmetu, triedneho učiteľa, 
 na dva dni písomne triedneho učiteľa, 
 na 3 a viac dni písomne riaditeľa školy, 
 v iných prípadoch podľa vyhlášky o stredných školách,  
 žiaci majú študentské preukazy, v ktorých musí byť zaznamenaná každá absencia, 
 v prípade rodinných dôvodov rodič vopred oznámi v preukaze dôvod neprítomnosti a      

                podpíše sa, 
 v prípade nemoci triedny učiteľ uvoľní žiaka k lekárovi len na základe písomnej 
    žiadosti rodičov v študentskom preukaze, 
 absenciu potvrdí lekár v preukaze, v náhlych prípadoch žiakovi môže absenciu 

potvrdiť aj rodič, 
 triedny učiteľ nesmie absenciu ospravedlniť bez podpisu rodiča. Pravosť podpisov si  

               môže overiť na rodičovskom združení. 
   
Ak ţiak nebude prítomný na vyučovacej hodine počas písania testu, písomnej práce, školskej 

úlohy, nemusí mu byť umoţnené písať túto prácu v náhradnom termíne. Toto opatrenie sa netýka 

dlhodobej PN. 

 

Triedna samospráva : 

 

Spôsob voľby a úlohy určí kolektív triedy spolu s triednym učiteľom. 

 

Ochrana majetku : 
 

1)  Ak ţiak úmyselne , alebo z nedbanlivosti spôsobí škodu na majetku školy, alebo na 

majetku a zdraví spoluţiakov, je povinný túto škodu uhradiť on, alebo jeho zákonný 

zástupca. 

2)  Ţiaci nesmú nosiť do školy väčší obnos  peňazí, predmety veľkej hodnoty alebo predmety 

ohrozujúce bezpečnosť spoluţiakov a zariadenia školy. 

3)   Počas vyučovacej hodiny nesmie byť vyučovanie rušené mobilným telefónom. 

 

 

So školským poriadkom školy zoznámia ţiakov triedni učitelia a ţiaci túto skutočnosť 

potvrdia svojím podpisom. 

 

Záverečné ustanovenia: 

 

1) školský poriadok školy vydáva, mení  a ruší  riaditeľka školy, 

2) týmto dňom sa ruší účinnosť predchádzajúceho školského poriadku, 

3) platí v priestoroch školy, ŠH, okolia školy, mimo školy. 

 

 

 

 

V Tvrdošíne, 03. 09. 2010    RNDr. Anna Namislovská 

        riaditeľka školy 



Bezpečnostný štatút:  

 

1) Vybavenie pracoviska  :  

A ) Opatrenia technicko – organizačné: 

- v rámci platných osnov budú ţiaci pracovať len na zariadeniach vyhovujúcich   

  z hľadiska bezpečnej  a zdravotne nezávadnej práce, za stáleho dozoru učiteľa, 

- v škole sa môţu pouţívať len stroje, nástroje a pomôcky vyhovujúce bezpečnostným  

   predpisom, 

- zakazuje sa ţiakom pracovať a obsluhovať všetky stroje a prístroje s napätím nad 24 V. 

- elektrické zariadenia musia byť bezpečne nulované a uzemnené, 

- ţieraviny, jedy a ostatné chemikálie musia byť uskladnené v odbornej učebni  

  v uzamknutých skriniach, 

- opravu elektroizolačného zariadenia môţe vykonávať iba údrţbár pri úplnom vypnutí  

  elektrického prúdu, 

- zakazuje sa robiť provizória v rozvodoch elektrického prúdu, 

- v odborných učebniach budú vyvesené vlastné bezpečnostné predpisy, 

- všetci ţiaci, zamestnanci školy dodrţiavajú predpisy  na zaistenie BOZ, PO,  

- do odborných učební ţiaci vstupujú len s vyučujúcim, 

- po príchode do učebne ţiak skontroluje svoje pracovné miesto, ihneď nahlási  

  vyučujúcemu poruchy, chyby, poškodenie pomôcok, prístrojov, 

- po skončení práce ţiak zanechá svoje pracovné miesto čisté. 

B) Opatrenia hygienické : 

 - dbať, aby školské priestory boli vykurované nad 18C, vetrať účelne, 

 - udrţiavať vo všetkých priestoroch poriadok, čistotu, tieto dezinfikovať predpísanými  

       prostriedkami, 

 - dbať na hygienické zásady u ţiakov 

 

2. Bezpečnosť  

 A) Bezpečnosť žiakov : 

 - škola informuje ţiaka pred začiatkom činnosti so všetkým nebezpečenstvom,  

        ohrozením, rizikami, 

 - bezpečnosť ţiakov bude zaručovaná stálym odborným dozorom učiteľov, dôsledným  

        uplatňovaním obsahu UO, vydávaním presných a zreteľných pokynov, vysvetľovaním  

        a dôsledným dodrţiavaním zásad bezpečnosti pri práci, 

 - pri exkurziách do priemyselných podnikov sa riadi zodpovedný učiteľ pokynmi  

        bezpečnostného technika závodu, 

 - pri exkurziách, výletoch  – poučenie ţiakov s podpisom, pedagogický dozor – najviac  

        25 ţiakov na jedného učiteľa, 

 - pri lyţiarskom ( snowboardovom ) výcviku – poučenie ţiakov s podpisom, dozor – len  

       odborník, najviac – 15 ţiakov v skupine, 

 - pri plaveckom výcviku - poučenie ţiakov s podpisom, dozor – len odborník, najviac –  

        10  ţiakov v skupine, 

 - pri lyţiarskom a plaveckom výcviku – doklad ţiaka o poistení proti úrazom 

 

B) Bezpečnosť zamestnancov : 

 - zamestnanci pri vykonávaní prác pouţívajú ochranné pracovné prostriedky, 

 - všetky opatrenia týkajúce sa bezpečnosti ţiakov vzťahujú sa primeraným spôsobom aj  

        na zamestnancov školy. 

 

 



3. Zodpovednosť učiteľov 

 - učiteľ je povinný zabezpečiť prvú pomoc pri úrazoch a náhlych onemocneniach, musí  

        vedieť, kde sa nachádza lekárnička, 

 - je povinný dodrţiavať všetky bezpečnostné predpisy počas vyučovania, 

 - ţiaci sa pohybujú v priestoroch školy len krokom, nie behom, 

 - učiteľ vykonávajúci dozor je v plnej miere zodpovedný za prípadné úrazy cez prestávky, 

 - dbať, aby pri verejnoprospešných prácach ukladali sa práce primerané veku ţiakov, ich  

        zdravotnému stavu a získaných technických znalostí, 

  - kaţdý učiteľ je povinný hlásiť závady na pracovisku, ktoré môţu viesť k úrazu, 

 - zakazuje sa vyuţívať ţiakov na vybavovanie súkromných záleţitosti učiteľov,  

        pracovníkov školy, 

 - úrazy ihneď hlásiť riaditeľovi školy, drobné úrazy, ktoré boli ošetrené v škole, evidovať  

       v zošite na to určenom a upozorniť rodičov na moţnosť odškodnenia úrazov, 

 - v odborných učebniach ţiaci pracujú len pod vedením učiteľa, 

 - pred začiatkom práce učiteľ oboznámi ţiakov s činnosťou, pomôckami a zásadami  

       bezpečnej práce a zásadami hygieny pri práci. 

4. Bezpečnostné opatrenia na vyučovacích hodinách  

 A) Telesná výchova 

 - ţiaci vstupujú do športovej haly, telocvične len so súhlasom vyučujúceho, v cvičebnom  

        úbore, odev si odkladajú do šatne, ktorú zamknú. Ostatní návštevníci vstupujú do  

        telocvične len v prezuvkách, 

 - necvičiaci ţiaci sú na vyučovacej hodine TEV  v telocvični, sú zamestnaní pomocnými  

        prácami, 

 - vyučujúci sa z vyučovacej hodiny nesmie vzdialiť bez toho, aby nezabezpečil dozor 

inou  

        zodpovednou osobou, 

 - vyučujúci prísne dbá, aby ţiaci cvičili len to, čo predpisujú učebné osnovy, 

 - ţiaci dodrţujú pokyny vyučujúceho, dodrţujú zásady bezpečnosti a ochrany zdravia,  

       aby nespôsobili úraz sebe, alebo inej osobe, 

 - ţiaci pouţívajú cvičebný úbor , ktorý zodpovedá zásadam bezpečnosti a hygieny, 

 - vyučujúci vţdy pred pouţitím náradia skontroluje jeho funkčnosť, bezpečnosť, 

 - pri vzniku úrazu, vyučujúci ihneď poskytne prvú pomoc, zabezpečí lekára, oznámi úraz 

na  

        sekretariáte, napíše záznam o úraze, 

 - pri nácvikoch na náradí vyučujúci pouţívajú ţinenky, 

 - ţiaci pouţívajú inú športovú obuv do telocvične, inú na ihrisko, 

 - pri plaveckom výcviku je v skupine pod odborným dozorom 10 ţiakov, 

 - pri lyţiarskom ( snowbordovom ) výcviku má druţstvo najviac 15 ţiakov, pri počte nad  

        30 ţiakov musí byť zdravotník, 

 - lyţiarskeho výcviku sa môţe zúčastniť len ţiak, ktorého lyţiarska výstroj zodpovedá  

        pravidlám bezpečnosti na svahu, 

 - pri posudzovaní učiteľa z hľadiska bezpečnosti je rozhodujúce najmä : 

  - či bol zabezpečený dozor ( prítomnosť učiteľa na mieste ) 

  - či bolo učivo primerané a zodpovedalo platným UO, 

  - či bol metodický postup učiteľa správny, 

  - či zvládol skupinu ţiakov  po stránke disciplíny a organizácie, 

  - či učiteľ poznal základné predpisy o hygiene a bezpečnosti práce a o úrazovej  

                    zábrane,  

  - či vyučujúci prekontroloval pred začatím cvičenia stav a prípravu náradia  

                   a poučil ţiakov o správnom zaobchádzaní s telocvičným náradím. 



Požiarno – bezpečnostný štatút 

  

1)  Kaţdý, kto spozoruje poţiar, je povinný pokúsiť sa o jeho likvidáciu a volať záchrannú 

sluţbu – č. tel. 112, verejný poţiar ---- 

2)   Kaţdý zamestnanec školy je povinný pomáhať pri likvidácii poţiaru, prípadne pri 

evakuácii osôb a materiálu z ohrozených priestorov. 

3)   Vedúci zbierok sú osobne zodpovední za poţiarnu bezpečnosť vo všetkých priestoroch   

      im pridelených. 

4)   Všetci zamestnanci školy musia vedieť, kde sú rozmiestnené hasiace prístroje, hydranty, 

musia ovládať ich pouţitie. 

5)  Učitelia a prevádzkoví pracovníci po ukončení vyučovania sú zodpovední za vypnutie 

všetkých elektrických spotrebičov. 

6)  V súvislosti s protipoţiarnymi opatreniami sa zakazuje : 

 -  pouţívať elektrické spotrebiče bez súhlasu vedenia školy, 

 -  vykonávať zváračské práce v objektoch školy bez súhlasu vedenia školy, 

 -  narábať s ohňom v miestnosti, kde môţe vzniknúť z akejkoľvek príčiny koncentrácia  

         plynov, 

 -  robiť v blízkosti elektrického vedenia zalievanie a kropenie vodou, 

 -  obaľovať papierom, alebo inou ľahkou zápalnou látkou osvetľovacie telesá, 

 -  vylievať horľaviny do odpadu kanalizácie. 

   

Bezpečnosť pri organizovaní školských výletov, exkurzií, vychádzok 

 školské výlety sa môţu organizovať raz v školskom roku a trvajú najviac dva vyučovacie 

dni, 

 školský výlet sa môţe organizovať s informovaným súhlasom zákonného zástupcu ţiaka, 

 pred uskutočnením školského výletu sú účastníci poučení o bezpečnosti a ochrane 

zdravia. Napíše sa písomný záznam, ktorý podpíšu všetci poučení účastníci , aj osoba, 

ktorá poučenie vykonala, 

 zabezpečí sa dozor – na jedného pedagóga pripadá najviac 25 ţiakov. 

Príloha – smernica o organizovaní školských výletov, exkurzií, vychádzok. 

 

Bezpečnostné opatrenia v činnosti krúžku  

 - ţiaci čakajú na vedúceho krúţku pred triedou, ktorá je vyhradená na jeho činnosť, 

 - ţiaci vstupujú do triedy len s vedúcim krúţku, 

 - vedúci krúţku zodpovedá za bezpečnosť ţiakov v priebehu činnosti krúţku, 

 - po skončení práce krúţku ţiaci zabezpečia poriadok v triede. 

 

Postup v prípade porušenia školského poriadku žiakmi : 

 

Ţiakom podľa závaţnosti  previnenia moţno uloţiť niektoré z týchto opatrení  

 - napomenutie alebo pokarhanie triednym učiteľom, 

 - pokarhanie riaditeľom školy, 

 - zníţená známka zo správania a to v rozsahu od „uspokojivého“ po „neuspokojivé“, 

 - podmienečné vylúčenie alebo vylúčenie ( ak ţiak splnil povinnú školskú dochádzku) 

 - ochranné opatrenie - vylúčenie z vyučovania a umiestnenie do samostatnej miestnosti za  

              prítomnosti dozoru a privolanie zákonného zástupcu, zdravotnej pomoci, Policajného zboru. 

 

Všetky výchovné opatrenia udelené neplnoletým ţiakom oznámi riaditeľ školy prostredníctvom 

triednych učiteľov ich zákonným zástupcom. 

 



 


