
  

 

Školský poriadok 
 

Štúdium na gymnáziu je dobrovoľné a žiak, ktorý sa preň rozhodol, by sa mal snažiť 

dosiahnuť čo najlepšie študijné výsledky zodpovedajúce jeho schopnostiam. 

Hlavným dlhodobým a trvalým cieľom Gymnázia Ľ.J.Šuleka v Komárne je budovať 

vzdelávaciu inštitúciu, ktorá bude poskytovať také vzdelávanie v štvorročnom a osemročnom 

štúdiu, aby naši žiaci obstáli v silnom konkurenčnom prostredí nielen na domácej pôde, ale aj 

v zahraničí. Podľa svojho zamerania a profilácie by mal byť absolvent našej školy 

vedomostne dobre  pripravený, aby zvládol štúdium na vybranej vysokej škole. 

Školský poriadok je súhrn noriem spolužitia celého  školského kolektívu žiakov, 

učiteľov a ostatných  zamestnancov. Dôsledné dodržiavanie školského poriadku   

v praktickom živote školy je základnou povinnosťou každého žiaka.  

Školský poriadok dopĺňajú: 

- bezpečnostné opatrenia v odborných učebniach a laboratóriách, 

- osobitné opatrenia na hodinách telesnej výchovy v telocvični a na školskom ihrisku. 

 

 

 

Čl.1 

 
Práva žiakov 

 

I.    V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa  Zb. z. 104/91 má žiak právo na: 

 

a)   harmonický rozvoj osobnosti, 

b) vzdelanie, nadobudnutím ktorého bude schopný žiť v spoločnosti vlastným životom, 

c) výchovu v duchu mieru, dôstojnosti, znášanlivosti, slobody, rovnosti, solidarity 

      a demokracie, 

      d)   ochranu pred všetkými formami diskriminácie alebo  trestania, ktoré vyplývajú   

            z postavenia, činnosti,  vyjadrených názorov alebo presvedčenia jeho rodičov, alebo  

            členov rodiny, 

e) slobodu myslenia, svedomia a náboženstva, 

f) nezasahovanie do svojho súkromného života, rodiny, domova alebo korešpondencie, 

g) ochranu pred akýmkoľvek  telesným alebo duševným násilím, urážaním alebo 

zneužívaním, nedbanlivým zaobchádzaním, 

h) zabezpečenie disciplíny v škole spôsobom zlučiteľným s ľudskou dôstojnosťou žiaka 

v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa. 
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      II.   Ďalej majú žiaci právo na: 

 

a) oboznámenie sa s náplňou učebných osnov,  zrozumiteľný výklad učiva, možnosť 

      položiť k danému učivu otázku a dostať na ňu odpoveď, 

b) objektívne hodnotenie, oboznámenie sa so známkou, ktorú dá učiteľ z odpovede alebo  

       písomnej práce a záverečné hodnotenie (známku z daného predmetu), 

c) ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany pedagogických pracovníkov     

      a spolužiakov, 

d) odpočinok cez prestávky, 

e) slobodnú účasť na kultúrnej činnosti a rôznych aktivitách mimo vyučovania, 

f) voľbu záujmového krúžku, v ktorom chce pracovať (v rámci možností), 

g) predloženie svojich požiadaviek a návrhov na zlepšenie práce triedy a školy. Návrhy   

      predkladá triednemu učiteľovi, zástupcovi alebo riaditeľovi školy, 

h) uvoľnenie z vyučovania v odôvodnených prípadoch na nevyhnutný čas na základe 

      žiadosti zákonných zástupcov. 

 

Tieto práva sa vzťahujú na každého žiaka bez ohľadu na rasu, farbu pleti, pohlavie, jazyk, 

náboženstvo, politické alebo iné zmýšľanie, národnosť, sociálny pôvod, majetok, rod alebo 

iné postavenie. 

 

 

Čl.2 

 
Práva zákonných zástupcov žiakov 

 

I.   Zákonný zástupca žiaka má právo 

 

a) 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,  

      b)   oboznámiť sa so školským vzdelávacím programom, školským poriadkom  

            a klasifikačným poriadkom,  

      c)   byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa, 

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. 

 

 

Čl.3 

 
Povinnosti žiakov 

 

I. Dochádzka na vyučovanie a s ňou súvisiace povinnosti 

 

1. Žiak školy je povinný: 

    a) dostaviť sa do školy a zdržiavať sa v učebni aspoň 5 min. pred začiatkom vyučovania, 
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    b) byť prítomný na všetkých vyučovacích hodinách triedy podľa rozvrhu, dodržiavať   

        vyučovací čas a rozsah prestávok, 

    c) zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných školou alebo triedou v čase vyučovania. 

 

2. Žiak je povinný absolvovať predpísané písomné práce z jednotlivých predmetov. 

    Ak žiak z vážnych dôvodov predpísanú písomnú prácu neabsolvoval v pôvodnom termíne, 

    je povinný absolvovať ju v náhradnom termíne určenom vyučujúcim. 

 

3. Absolvovanie cvičení a kurzu  na ochranu človeka a prírody, ochranu a obranu človeka  

    a ochranu života a zdravia je pre všetkých žiakov povinné. 

    Ak žiak z vážnych zdravotných dôvodov nemôže absolvovať časť cvičenia alebo kurzu,  

    ktorá je organizovaná v prírode, je povinný absolvovať náhradné zamestnanie v priesto- 

    roch školy.  

    Ak žiak z vážnych dôvodov neabsolvoval cvičenie alebo kurz na ochranu človeka a  

    prírody v pôvodnom termíne, je povinný absolvovať ho v náhradnom termíne určenom  

    riaditeľom školy.  

 

4. Uvoľňovanie žiakov z vyučovania: 

    a)  ak sa chce žiak uvoľniť z vyučovania, musí zákonný zástupca vopred požiadať písomne  

         o jeho uvoľnenie, 

    b)  uvoľniť žiaka z jednej vyučovacej hodiny môže vyučujúci, 

    c)  na jeden až tri dni triedny učiteľ, 

    d)  na viac ako tri dni riaditeľ školy. 

 

5. Ospravedlnenie neprítomnosti žiaka na vyučovaní: 

    a)  ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, jeho zákonný zástupca  

         je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu najneskôr však do dvoch dní príčinu  

         jeho neprítomnosti. Za dôvody ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka sa uznávajú najmä  

         choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne  

         nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných  

         dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť žiaka na súťažiach, 

    b)  zákonný zástupca môže ospravedlniť neúčasť žiaka na vyučovaní najviac 3 dni  

         za klasifikačné obdobie 

    c)  ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce  

         vyučovacie dni, predloží žiak alebo jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára, 

    d)  každú neúčasť na vyučovaní musí žiak alebo jeho zákonný zástupca písomne ospravedl- 

         niť najneskôr tri dni po príchode žiaka do školy, 

    e)  ak žiak svoju neúčasť na vyučovaní neospravedlní ani po výzve triedneho  učiteľa, jeho 

         neúčasť na vyučovaní hodnotí triedny učiteľ ako neospravedlnenú, 

    f)  písomné ospravedlnenie od lekára musí byť podpísané aj zákonným zástupcom žiaka, 

    g)  neospravedlnená absencia sa hodnotí podľa stanovených kritérií (pozri Čl.5 kapitola   

         II. Opatrenia vo výchove)   

 

 

II. Zásady správania, dodržiavanie etických a estetických zásad 

 

1. K všetkým pracovníkom školy, k hosťom školy a k svojim spolužiakom sa žiak  

    správa zdvorilo a s úctou! 

 

2. Žiak nesmie prejavovať voči svojmu okoliu žiadne formy diskriminácie, rasizmu,  

    xenofóbie, antisemitizmu či intolerancie. 
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3. Základnou formou spolunažívania je pozdrav, slušné správanie a vyjadrovanie sa.  

 

4. Oslovenie vyučujúcich je: Pani profesorka, pán profesor, pani učiteľka, pán učiteľ. 

 

5. a) Počas vyučovania a na podujatiach organizovaných školou je žiak povinný dodržiavať  

        osobnú hygienu. 

    b) Vyhýba sa výstrednostiam v odievaní (príliš krátke sukne, roztrhané nohavice a pod.) a 

        výstrednostiam v úprave vlasov a zovňajšku (u dievčat výstredné maľovanie tváre  

        a nechtov, výstredný účes, piercing v rôznych častiach tváre a pod.). 

    c) V budove školy, v školskej jedálni a ostatných krytých priestoroch školy je zákaz  

        nosenia pokrývky hlavy. 

    d) Na slávnostné podujatia, ktoré organizuje škola (slávnostné otvorenie šk. roka,  

        slávnostné ukončenie šk.roka a pod.) a na podujatia slávnostného charakteru, ktorých sa 

        žiaci zúčastňujú, sú povinní prísť slávnostne oblečení.   

    e) Na skúšky a na odborné, predmetové a vedomostné súťaže je žiak povinný prísť vhodne  

        oblečený: chlapci: dlhé nohavice (nie športové), košeľa, spoločenská obuv, dievčatá:  

        nohavice, blúzka; nohavicový kostým; šaty alebo sukňa primeranej dĺžky  

 

6. Je prísne zakázané fajčiť v areáli školy a na podujatiach organizovaných školou. Je  

    zakázané fajčiť v okolí školy počas doby trvania vyučovania (od 7.30 do 15.30 hod.). 

 

7. Je prísne zakázané prinášať do školy predmety, ktorými by mohlo byť ohrozené zdravie 

    žiaka alebo spolužiakov (zbrane, nože, ostré predmety a pod.). 

 

8. Je prísne zakázané užívanie, prechovávanie a rozširovanie  drog v priestoroch školy a jej  

    okolí, na podujatiach organizovaných školou, ako aj prinášanie alkoholických  nápojov  

    a iných zdraviu škodlivých látok a ich požívanie v škole  alebo pri činnostiach  

    organizovaných školou. Je zakázané prísť na vyučovanie  alebo podujatia  organizované  

    školou pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných omamných látok. 

    Porušenie zákazu sa kvalifikuje ako závažné porušenie školského poriadku. 

 

    Ak je podozrenie, že žiak priniesol do školy alebo na podujatie organizované školou    

    alkohol, omamné látky, zbraň alebo iné veci, ktoré by mohli ohroziť jeho zdravie 

    či bezpečnosť, alebo  zdravie či bezpečnosť ostatných spolužiakov a pedagógov, môže    

    vykonať učiteľ alebo osoba vykonávajúca pedagogický dozor osobnú prehliadku vecí  

    žiaka. 

    Ak je podozrenie, že žiak požil alkohol, môže ho učiteľ alebo osoba vykonávajúca  

    pedagogický dozor podrobiť dychovej skúške. 

 

9. So súhlasom riaditeľa školy  alebo na jeho požiadanie môže vykonať preventívnu kontrolu  

    v priestoroch školy polícia, colný úrad, resp. iný subjekt disponujúci cvičeným psom 

    na vyhľadávanie omamných látok. 

 

10. Riaditeľ školy môže požiadať, resp. povoliť zásah polície v priestoroch školy, ak si to  

      situácia vyžaduje. 

 

   11. Nie je prípustné vyvíjať na spolužiakov psychický nátlak ani fyzické násilie.  

         (šikanovanie) 

 

12. Odcudzenie vecí spolužiakov či majetku školy je v prísnom rozpore so školským  

      poriadkom a považuje sa za závažné porušenie školského poriadku. 
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13. Falšovanie lekárskych potvrdení, podpisu zákonného zástupcu, pečiatok a pod. je  

      závažným porušením školského poriadku. 

 

14. Podvádzanie pri písaní písomných prác sa považuje za porušenie školského poriadku. 

 

15. Žiaci sú ďalej povinní: 

      a)   v priestoroch školy a na všetkých podujatiach organizovaných školou dodržiavať  

            pokyny a usmernenia pedagógov, resp. iných osôb poverených vykonávaním  

            pedagogického dozoru, 

 

b) začať a ukončiť akciu na určenom mieste, na inom mieste len so súhlasom rodičov  

      a pedagogického dozoru, 

c) na vyučovacej hodine a vyučovacích aktivitách sa správať podľa pokynov  

      vyučujúceho tak, aby nerušili prácu pedagóga ani svojich spolužiakov, 

d) prestávky medzi jednotlivými hodinami využívať okrem relaxácie aj na prípravu 

            na nasledujúcu hodinu, 

      e)   po zazvonení disciplinovane na svojom mieste čakať vyučujúceho, 

      f)   postavením sa pozdraviť vyučujúceho pri jeho  príchode a odchode z učebne, 

      g)   vhodnou formou sa ospravedlniť hneď na začiatku hodiny, ak sa z vážnych dôvodov  

            nemohli pripraviť na vyučovanie, ospravedlnenie v priebehu hodiny nebude   

            zohľadnené, 

      h)   po skončení vyučovania zanechať svoju lavicu a jej okolie čisté, stoličku vyložiť 

            na lavicu,  

      i)   počas vyučovania i počas všetkých podujatí organizovaných školou dodržiavať  

            bezpečnostné a protipožiarne predpisy, 

j)    šetrne zaobchádzať s učebnicami a s ostatným inventárom školy. V prípade, ak žiak    

            spôsobí škodu na inventári školy úmyselne alebo z nedbanlivosti, je povinný ju 

            v plnom rozsahu uhradiť. Úmyselné poškodenie majetku školy alebo súkromnej osoby  

            sa považuje za závažnejšie porušenie školského poriadku, 

      k)    v školskej jedálni dodržiavať zásady kultúrneho správania a stolovania, 

      l)   ak žiak závažným spôsobom porušil školský poriadok alebo opakovane porušuje  

            školský poriadok, môže pedagóg, ktorý organizuje školské podujatie, po konzultácii 

            s triednym učiteľom rozhodnúť, že žiaka na toto podujatie nezoberie. 

 

16. Je zakázané používať počas vyučovania mobilné telefóny, iPhony a iné komunikačné    

      zariadenia ako aj prenosné prehrávače. Ak má žiak pri sebe mobilný telefón alebo iné  

      komunikačné zariadenie, počas vyučovacích hodín musí byť vypnuté a nesmie byť  

      na školskej lavici. Prípadné nahrávanie spolužiakov či vyučujúcich v priestoroch školy, 

      aj počas prestávok a v čase mimo vyučovania, rozširovanie týchto nahrávok medzi  

      spolužiakmi alebo na internete sa pokladá za závažné porušenie školského poriadku. 

 

17. Žiak sa nesmie v budove školy, školskej jedálni a ostatných priestoroch školy pohybovať 

na kolieskových korčuliach, skateboarde, kolobežke či  iných nevhodných 

a nebezpečných prostriedkoch, ktoré by mohli ohroziť jeho zdravie alebo zdravie 

a bezpečnosť iných osôb.  

  

18. V čase vyučovania (vrátane prestávok) je zakázané bez povolenia opustiť areál školy. 

      Žiak môže areál školy opustiť len v odôvodnených prípadoch na základe písomného  

      súhlasu triedneho učiteľa  alebo vyučujúceho. 
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19. Zmeny v osobných údajoch sú žiaci povinní neodkladne zahlásiť triednemu učiteľovi.  

      Vystúpiť zo školy alebo prestúpiť na inú školu môže žiak len na základe písomnej žiadosti  

      zákonného zástupcu a súhlasu riaditeľa školy. 

 

20. Škola nezodpovedá za stratu peňazí a cenností, ktoré nie sú vedené na poistnom zozname  

      (mobilné telefóny, šperky, prenosné prehrávače a pod.). 

 

21. Žiak je povinný nosiť si na vyučovacie hodiny učebné pomôcky, cvičebný úbor na hodiny 

      telesnej výchovy, vypracovať si domáce úlohy a pripraviť sa na vyučovanie podľa  

      pokynov vyučujúceho. 

 

22. Povinnosti týždenníka: 

      1. Týždenníkov (spravidla dvoch) určuje triedny učiteľ na dobu 1 týždňa. 

      2. Týždenník : 

          a)  zodpovedá za čistotu v triede, 

          b)  na pokyn učiteľa pomôže priniesť učebné pomôcky, 

          

          c)  prípadné poruchy, úraz a iné mimoriadne udalosti v triede ohlási vyučujúcemu,  

               triednemu učiteľovi alebo pedagógovi, ktorý vykonáva dozor. 

  

     3. Týždenník je povinný : 

          a)  pred hodinou zotrieť tabuľu, ak je to potrebné, cez prestávku vyvetrať učebňu, 

          b)  na začiatku hodiny nahlásiť vyučujúcemu neprítomných žiakov, 

          c)  ak sa vyučujúci nedostaví 10 minút po zazvonení, ohlásiť jeho neprítomnosť  

               zástupcovi riaditeľa školy,   

 

 

 

Čl.4 

 
Povinnosti zákonných zástupcov žiakov 

 

Zákonný zástupca žiaka je povinný 

 

a) vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a 

na plnenie školských povinností, 

b) dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené  

školským poriadkom, 

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

vzdelávacie potreby, 

d) informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho 

dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré 

by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania, 

       e)   nahradiť škodu, ktorú žiak zavinil úmyselne alebo z nedbanlivosti. 
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Čl.5 
 

Opatrenia vo výchove  

 

I. Pochvaly 

 

 Za dosahovanie výborných študijných výsledkov, účasť a umiestnenie v predmetových 

olympiádach, stredoškolskej odbornej činnosti, reprezentáciu školy na okresnej, krajskej 

i celoslovenskej úrovni v športe, kultúre alebo v inej oblasti za záslužný alebo statočný čin 

možno žiakov oceniť podľa dosiahnutých výsledkov nasledovne: 

1. Ústna pochvala triednym učiteľom – za dosiahnuté výsledky na úrovni triedy. 

2. Písomná pochvala triednym učiteľom – za dosiahnuté výsledky na úrovni školy. 

3. Ústna pochvala riaditeľom školy – za reprezentáciu školy na okresnej úrovni. 

4. Písomná pochvala riaditeľom školy – za dosiahnuté  výsledky na okresnej úrovni, 

reprezentáciu školy na krajskej úrovni. 

5. Pochvalný list – za dosiahnuté výsledky na krajskej úrovni, 

                                   - za reprezentáciu školy na republikovej úrovni, 

                                   - za viacnásobnú úspešnú reprezentáciu školy. 

 

Pri udeľovaní pochvaly v bodoch 4. a 5. môže byť žiakovi odovzdaná vecná odmena podľa 

dosiahnutých výsledkov a možností školy. 

Pochvaly sa spravidla udeľujú pri záverečnom vyhodnotení školského roka alebo na konci 

klasifikačného obdobia. 

II. Opatrenia vo výchove z dôvodu porušenia školského poriadku  

 

     Na posilnenie disciplíny, za menej závažné, závažnejšie, závažné 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) ústne napomenutie triednym učiteľom  

b) písomné pokarhanie triednym učiteľom 

c) pokarhanie riaditeľom školy    

d) podmienečné vylúčenie zo školy 

e) vylúčenie zo školy  

 

1. Ústne napomenutie triednym učiteľom - za menej závažné, ojedinelé porušenie  

    školského poriadku (meškanie na vyučovaciu hodinu, vyrušovanie na vyučovacej  

    hodine, a pod.).  

 

2. Písomné pokarhanie triednym učiteľom 

    - za 1-3 neospravedlnené vyučovacie hodiny, 

    - za opakované, minimálne dve menej závažné porušenia školského poriadku 

 

3. Písomné pokarhanie riaditeľom školy 

    - za 4-7 neospravedlnených vyučovacích hodín, za opakované, minimálne tri menej  

      závažné porušenia školského poriadku, za závažnejšie alebo závažné porušenie školského  

      poriadku. 

 

4. Podmienečné vylúčenie zo školy 

    - za 28-35 neospravedlnených vyučovacích hodín, závažné alebo opakované závažnejšie  

      porušenia školského poriadku, ako napr. fyzické napadnutie spolužiaka, opakované  

      vulgárne správanie sa k vyučujúcim, prinášanie, užívanie alebo prechovávanie alkoholu,  
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      drog a iných omamných látok v priestoroch školy, resp. na akciách organizovaných  

      školou a pod. 

      Podmienečne vylúčený žiak je  klasifikovaný zo správania stupňom – neuspokojivé (4). 

 

5. Vylúčenie zo školy 

    - za 36 a viac neospravedlnených vyučovacích hodín,  

    - za opakované závažné porušenia školského poriadku, ako napr. fyzické napadnutie  

      spolužiaka, opakované vulgárne správanie sa k vyučujúcim, prinášanie, užívanie alebo  

      prechovávanie alkoholu, drog a iných omamných látok v priestoroch školy, resp. 

      na podujatiach organizovaných školou a pod.,  

- za závažnejšie alebo závažné porušenie školského poriadku, ak bolo žiakovi predtým už  

   uložené podmienečné vylúčenie zo školy. 

 

 

Čl.6 
 

  Hodnotenie a klasifikácia správania 

 

(1) Klasifikáciu správania navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi a schvaľuje 

riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade.  

 

 

(2) Pri hodnotení a klasifikácii správania žiaka sa zohľadňuje plnenie ustanovení školského 

poriadku a dodržiavanie stanovených pravidiel správania, ľudských práv a práv dieťaťa, 

dodržiavanie mravných zásad správania v škole a na verejnosti počas aktivít súvisiacich 

so štúdiom na strednej škole.  

(3) Správanie žiaka sa klasifikuje podľa kritérií uvedených v odsekoch 4 až 7. 

(4) 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.  

(5) Stupňom 2 – uspokojivé sa žiak klasifikuje, ak jeho správanie je v súlade 

s ustanoveniami školského poriadku, morálnymi zásadami a pravidlami spolunažívania 

vzhľadom k spolužiakom a učiteľom. Žiak sa dopustí závažnejšieho priestupku alebo sa 

opakovane dopúšťa menej závažných priestupkov voči ustanoveniu školského poriadku. Ak 

počas klasifikačného obdobia vymeškal 8-14 vyučovacích hodín, ktoré  neboli ospravedlnené. 

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

voči školskému poriadku alebo sa aj po udelení druhého stupňa klasifikácie správania 

dopúšťa závažnejších priestupkov voči morálnym zásadám a pravidlám spolunažívania, 

porušuje ľudské práva spolužiakov alebo pedagogických zamestnancov. Ak počas 

klasifikačného obdobia vymeškal  15-21 vyučovacích hodín, ktoré  neboli ospravedlnené. 

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

a etickými normami spoločnosti, výrazne porušuje ľudské práva spolužiakov, pedagogických 

zamestnancov alebo ďalších osôb. Dopustí sa závažných previnení, ktorými vážne ohrozuje 

výchovu ostatných žiakov. Zámerne narúša činnosť žiackeho kolektívu. Ak počas 

klasifikačného obdobia vymeškal 22 a viac vyučovacích hodín, ktoré  neboli ospravedlnené. 

(8) Za menej závažné porušenie školského poriadku sa považuje najmä porušenie zásad 

správania, ktoré sú uvedené v čl.3 kap.I bod 1 písm.a), kap.II. bodoch 1, 3, 4, 5,15, 17, 19, 21, 

22. 
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(9) Za závažnejšie porušenie školského poriadku sa považuje najmä porušenie zásad 

správania, ktoré sú uvedené v čl.3 kap.I bod 1 písm. b) c) body 2,3, kap.II bodoch 6, 7, 14, 16, 

18. 

(10)  Za závažné porušenie školského poriadku sa považuje najmä porušenie zásad správania, 

ktoré sú uvedené v čl.3 kap.II. bodoch 2, 8, 11, 12, 13. 

  

Tento Školský poriadok je vypracovaný v súlade s Metodickým pokynom č.8/2009-R a je 

platný od 1.9.2014. 

 

Prerokované na pedagogickej rade dňa 25.8.2014. 

 

                                                                                                     

 

 

 

        

          Mgr. Ondrej Gajdáč 

         riaditeľ 

 

 


