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PREAMBULA 

 

     Školský poriadok Obchodnej  akadémie v Leviciach zahŕňa súbor pravidiel, zásad, práv 

a povinností, ktorými sa v zmysle práva na vzdelávanie zabezpečuje riadna prevádzka školy 

a školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy. 

      V záujme naplnenia práva na vzdelanie škola zabezpečí vnútorný chod školy, organizáciu 

života žiakov a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby čas strávený v škole 

bol optimálne efektívne využitý z hľadiska vzdelávania a aby bol aj časom príjemne 

stráveným rovnako žiakmi, ako aj učiteľmi. 

      Škola bude dôsledne dodržiavať Deklaráciu práv dieťaťa, Listinu základných práv a 

slobôd a iné platné dokumenty vo vzťahu k žiakom, učiteľom i ostatným zamestnancom 

školy. 

      Z uvedeného dôvodu sa ustanovuje tento školský poriadok, ktorý sa opiera o platnú 

legislatívu a následné právne normy vypracované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 

a športu SR.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Úvod 

Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenebergera 2, Levice je školou, ktorú som si zvolil 

dobrovoľne, a preto sa budem riadiť jej pravidlami a školským poriadkom. 

Školský poriadok je vypracovaný v zmysle Ústavy Slovenskej republiky, Zákona č. 245/2008 

Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v 

znení neskorších predpisov, Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky č. 65/2015 o stredných školách, Metodického usmernenia č. 21/2011-R 

s účinnosťou od 1. mája 2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl, Zákona č. 

365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred 

diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov 

(antidiskriminačný zákon), Zákona č. 122/2013 Z. z. ochrane osobných údajov, v znení 

neskorších predpisov, Zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov, v znení neskorších 

predpisov, Metodického usmernenia MŠ SR č.7/2006-R z 28.3.2006 k prevencii a riešeniu 

šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach. 

 

Úlohou školského poriadku je racionálne rozdelenie úloh, správne využívania pracovného 

času a predchádzanie školským a pracovným úrazom 

Dodržiavanie školského poriadku školského poriadku utvára dobré predpoklady na chod 

školy a jej bezpečnosť. Preto sú všetci zamestnanci a žiaci školy povinní tento školský 

poriadok dodržiavať. 

 

 

Riaditeľ školy vydáva tento školský poriadok dňa 04.06.2015. 

Zároveň sa ruší školský poriadok zo dňa 02.09.2014. 

Tento školský poriadok nadobúda účinnosť dňa 05.06.2015. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



1. Všeobecné ustanovenia 

1.1 Organizácia vyučovacieho dňa 

1. Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválilo vedenie školy. Rozvrh 

hodín je povinný rešpektovať každý žiak a pedagogický pracovník. 

2 Rozvrh vyučovania: 

0.   07,00 - 07,45 hod. 

1.   07,55 - 08,40 hod. 

2.   08,50 - 09,35 hod. 

3.   09,45 - 10,30 hod. 

4.   10,40 - 11,25 hod. 

5.a 11,35 - 12,20 hod. 

5.b 11,55 - 12,40 hod. 

6.   12,50 - 13,35 hod. 

7.   13,45 - 14,30 hod. 

3 Vyučovací proces je organizovaný v učebniach, odborných učebniach,  telovýchovných 

priestoroch. 

4 Škola sa otvára o 6.30 hod. Žiak prichádza do triedy najneskôr 5 min. pred začiatkom 

vyučovacej hodiny.  

5 Cez prestávky sa žiaci zdržiavajú v triedach, na chodbách. Počas prestávok si môžu kúpiť 

desiatu a nápoje v školskom bufete. 

6. Prestávka na obed je 30 minút. 

7. Každý žiak má pridelenú skrinku, za ktorú zodpovedá počas celého školského roka. 

8 Rodičia môžu úradné záležitosti vybavovať denne v čase vyučovania do 15,00 hod. na 

sekretariáte riaditeľky školy. Informácie o žiakoch možno získať prostredníctvom 

elektronickej žiackej knižky a v rámci Rodičovského združenia. Okrem toho si rodičia môžu 

telefonicky dohodnúť konzultáciu u príslušného učiteľa. Na podnet rodičov môžu byt' v 

prípade potreby zvolané triedne  schôdze rodičovského združenia. 

 

1.2 Práva a povinnosti žiakov 

1.2.1 Každý žiak ma právo na: 

1. rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu, 

2. bezplatné vzdelanie v stredných školách, 

3. vzdelanie v štátnom jazyku, 



4. individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav, 

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

6. úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti, 

7. poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním, 

8. výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí, 

9. organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, 

zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny, 

10. úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a 

sexuálnemu násiliu, 

11. slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, 

záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom a na informácie 

týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov 

12. individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených školským zákonom, 

13. náhradu škody, ktorá mu vznikla pri výchove a vzdelávaní alebo v priamej súvislosti s 

nimi, 

14. kvalitnú výučbu v každom povinnom a voliteľnom predmete, 

15. komunikáciu s učiteľmi v duchu zásad humanity a tolerancie, 

16. vyžadovať, aby s jeho osobnými údajmi bolo zaobchádzané v súlade s platnou 

legislatívou. Žiak má právo na ochranu súkromia, cti, povesti a osobných údajov. Vyjadrenia 

učiteľa týkajúce sa hodnotenia vedomostí, schopností, zručností, správania a postojov žiaka, 

ich zverejňovanie nesmú žiaka ponižovať a urážať, negatívne ovplyvňovať jeho 

sebahodnotenie, či postavenie v kolektíve triedy. O žiakoch sa môžu evidovať len základné 

údaje určené platnými právnymi predpismi. Tieto evidované údaje musia byť zabezpečené 

pred vstupom nepovolaných osôb, musí byť pri nich zachovaná mlčanlivosť, zachované 

listové tajomstvo. Tiež nemožno zasahovať do rodinných vzťahov žiaka, vystavovať ho 

ponižujúcim prehliadkam a pod. 

17.  slušne vysloviť svoj názor a klásť otázky k preberanej téme, 

18. zdôvodnenie klasifikácie, 

19. účasť na všetkých akciách organizovaných školou (kultúrne, športové a spoločenské 

podujatia, jazykovo-poznávacie pobyty, exkurzie, kurzy, prednášky a pod.), 

20. konzultovanie akýchkoľvek problémov s triednym učiteľom, vo vážnejšom prípade 

s výchovným poradcom či s riaditeľom školy, resp. jeho zástupcami, 

21. využitie možnosti konzultácie s ktorýmkoľvek učiteľom po predchádzajúcom dohovore, 

využitie pomoci výchovného poradcu, koordinátora pre prevenciu drogových závislosti a 

iných patologických javov alebo školského psychológa so zárukou diskrétnosti. 

22. prostredníctvom zvoleného zástupcu žiakov spolupodieľať sa na činnosti rady školy 

(predkladať pripomienky, podnety, návrhy, opatrenia), 

23. požiadať o komisionálne skúšanie (žiaci mladší ako 18 rokov prostredníctvom zákonného 

zástupcu), 

24. 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. 



25. žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo používať pri výchove 

a vzdelávaní špeciálne učebnice a špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky (ak nimi 

škola disponuje). 

1.2.2 K povinnostiam žiakov patrí: 

1. osvojovať si vedomosti a zručnosti, získavať návyky poskytované strednou odbornou 

školou, pripravovať sa na samostatnú tvorivú prácu a odbornú činnosť v povolaní 

 

2. osvojiť si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich, 

3. byt' disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických i nepedagogických pracovníkov školy, 

správať sa k zamestnancom školy úctivo, vykať im a správať sa v škole i mimo nej tak, aby 

robil česť sebe i škole, 

4. chrániť vlastné zdravie a zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok a pomáhať pri udržiavaní 

poriadku v škole a jej okolí, 

5. byť v škole vhodne a čisto oblečený, prezutý a upravený, nenosiť dotrhané oblečenie, veľké 

výstrihy a krátke tričká odhaľujúce časť tela, nenosiť šiltovky, čiapky a šatky v budove školy, 

6. šetriť školské zariadenia, chrániť ich pred poškodením a hospodárne zaobchádzať s 

učebnicami a učebnými pomôckami. Pri strate učebnice, alebo pri jej rozsiahlom poškodení 

učebnice zakúpi žiak novú učebnicu na vlastné náklady. 

7. dodržiavať vyučovací čas, rozvrh prestávok a plniť ďalšie pokyny obsiahnuté v školskom 

poriadku, 

8. používať kartu žiaka v dochádzkovom  systéme školy.  

9. nastupovať do školy minimálne 5 min. pred začiatkom vyučovania svojej triedy, 

10. udržiavať v škole poriadok, najmä v súvislosti s konzumáciou potravín zo školského 

bufetu ako aj z domu donesených potravín, 

11. hlásiť včas triednemu profesorovi akúkoľvek zmenu bydliska a adresy rodičov, číslo 

telefónu zákonných zástupcov i ošetrujúcich lekárov, 

12. počas vyučovania, exkurzií, brigád, výletov apod. sa v plnom rozsahu vzťahujú na žiaka 

školské predpisy. Na týchto akciách je žiak povinný dostaviť sa načas na miesto určenia, 

spoločne so skupinou odísť a vracať sa, 

13. nosiť si do školy študentskú knižku pre kontakt školy s rodinou a ošetrujúcimi lekármi. 

Do študentskej knižky budú pedagogickí pracovníci, rodičia a lekári zapisovať odôvodnené 

žiadosti o uvoľnenie z vyučovania, súhlas s uvoľnením a potvrdením o absencii od lekára 

a rodiča 

14. pri plánovaní súkromných aktivít : dovolenky, brigády, ..., rešpektovať organizáciu 

vyučovania a nerealizovať ich v čase školského vyučovania ale výlučne v čase prázdnin, 

15. aktívne sa zúčastňovať na vyučovaní všetkých povinných predmetov, voliteľných a 

nepovinných predmetov, ktoré si zvolil podľa určeného rozvrhu zastupovania a pokynov 

vydaných pre školské podujatia. 

16.  zdraviť zamestnancov školy v zmysle Zásad správania sa žiakov. 

 

 

 



1.2.3 Žiakovi nie je dovolené: 

1. fajčiť v priestoroch školy, v okolí školy a pri všetkých činnostiach organizovaných školou  

i mimo školy, 

2. prinášať a prichádzať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje, 

drogy, tabakové výrobky a iné zdraviu škodlivé látky, používať ich v škole alebo pri 

činnostiach organizovaných školou. Riaditeľka školy alebo ňou poverený pracovník školy, 

vykoná osobnú prehliadku žiaka v spolupráci s príslušníkom polície pri podozrení na držanie 

drogy (napr. pri akcii Drogový pes). 

3. prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie, a 

veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní. Prinášať do školy 

alebo na činnosti organizované školou zbrane, výbušniny, chemikálie, nože, elektrické 

spotrebiče a iné predmety ohrozujúce život a zdravie samotného žiaka ako aj ostatných žiakov 

a zamestnancov školy. 

4. manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy, 

5. znečisťovať steny a ničiť zariadenie učebne, šatni a ostatných priestorov školy, 

6. používať vulgárne výrazy (v školskom prostredí a tiež v komunikácii na sociálnych 

sieťach), negatívne sa správať k učiteľom a spolužiakom - posmievanie, ponižovanie, 

ubližovanie, šikanovanie spolužiakov, krádeže.  

7. počas vyučovacích hodín používať predmety, ktoré nebude na výchovno-vzdelávacom 

procese potrebovať /mobilný telefón, MP3 prehrávač alebo iné zvukové zariadenia.../  

8. odkladať si úbory a obuv na telesnú výchovu v triede a sušiť ich na radiátoroch, 

9. konzumovať potraviny počas vyučovacieho procesu,  

10. nosiť do školy drahé veci a neprimeranú hotovosť peňazí - v prípade straty, odcudzenia 

ide o osobnú zodpovednosť žiaka, ktorý si takéto drahé veci do školy doniesol, 

11. v správaní a konaní žiak nesmie prejavovať akékoľvek formy diskriminácie, segregácie, 

rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatné prejavy intolerancie, 

12. podvádzať a klamať pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy, zasahovať a 

falšovať zápisy v pedagogickej dokumentácii, falšovať a zasahovať do iných dokladov a 

potvrdení, ktoré žiak predkladá riaditeľke školy alebo pedagogickému zamestnancovi, 

13. neoprávnene zverejňovať akékoľvek informácie na internete týkajúce sa školy a natáčať v 

budove a areály školy videozáznamy, resp. fotografovať bez súhlasu pedagogického 

zamestnanca, 

14. sedieť na parapetných doskách, otvárať vrchnú časť okien v triedach, odborných 

učebniach a na chodbách. 

15. prevážať na dopravnom prostriedku seba aj spolužiakov počas  vyučovania do priestorov 

Domu športu a na iné miesta. 

16. učiteľ má právo zadržať predmet, ktorým žiak narúša vyučovací proces, zadržaný predmet 

odovzdá zákonným zástupcom s protokolom o odovzdaní predmetu. 

 

V škole a na akciách organizovaných školou je prísne zakázané: 

a) akékoľvek slovné zastrašovanie, prejavy šikanovania, psychické a fyzické násilie a jeho 

propagácia, 



b) prechovávanie zbraní a predmetov ohrozujúcich zdravie (napr. nôž, zábavná pyrotechnika, 

sklenené nádoby, horľavé látky, a iné), 

c) prejavovať alebo propagovať rasovú, náboženskú či inú intoleranciu, 

d) prechovávanie, užívanie, predávanie, poskytovanie a propagácia návykových látok 

(alkohol, tabakové výrobky, organické rozpúšťadlá, nelegálne drogy a iné) ako aj byť pod 

vplyvom týchto látok, 

e) popisovať a kresliť na steny budovy školy zvonku, steny a kabínky sociálnych zariadení, 

chodby a učebne, ako aj na nábytok učební. 

 

1.3 Výchovné opatrenia 

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

dlhodobú svedomitú prácu, výrazné prejavy správania, ktoré pozitívne ovplyvňujú sociálnu 

klímu v triede a v škole a záslužný alebo statočný čin, možno žiakovi udeliť pochvalu alebo 

iné ocenenie. 

Pochvalu alebo iné ocenenie udeľuje žiakovi triedny učiteľ, vychovávateľ, riaditeľ. Návrhy na 

udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokujú v pedagogickej rade. Pochvala alebo iné 

ocenenie sa udeľuje na zhromaždení triedy. 

 

1.3.1 Pochvala triednym učiteľom: 

 

a) za výborný prospech - prospel s vyznamenaním, 

b) za úspešnú reprezentáciu školy, 

c) za najviac 10 ospravedlnených vymeškaných hodín podľa individuálneho posúdenia 

triedneho učiteľa, 

d) za aktívnu prácu v prospech triedy nad rámec svojich povinností, 

e) za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou 

osobou alebo inštitúciou. 

1.3.2 Pochvala riaditeľkou školy: 

a) za výborný prospech s priemerom do 1,2  

b) za úspešnú reprezentáciu školy  

c) ak je žiak  hodnotený prospechom dostatočný z niektorého  predmetu počas štúdia, nemôže 

mu byť na konci 4-ročného štúdia udelená pochvala riaditeľkou školy  

d) za vzornú dochádzku - 0 vymeškaných hodín u prospievajúcich žiakov podľa 

individuálneho posúdenia triedneho učiteľa, 

e) za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou 

osobou alebo inštitúciou, 

f) pochvala riaditeľkou školy podľa bodov a, b, c, d, bude udelená len žiakovi, ktorý nemá 

vážne priestupky voči školskému poriadku. 

 

 

 

 



Opatrenia na posilnenie disciplíny 

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 

d) podmienečné vylúčenie zo školy 

e) vylúčenie zo školy.   

Závažnosť priestupkov posudzuje po ich predchádzajúcom dôkladnom prešetrení triedny 

učiteľ a navrhované opatrenia konzultuje s vyučujúcimi, výchovným poradcom a vedením 

školy. O udelených opatreniach informuje triedny učiteľ preukázateľným spôsobom 

zákonného zástupcu žiaka. 

Žiakovi je možné uložiť opatrenia vo výchove 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. 

Pred uložením opatrenia vo výchove 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. 

Opatrenie vo výchove sa zaznamenáva do osobného spisu žiaka. Opatrenie vo výchove 

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

písomne. 

Uloženie opatrenia na posilnenie disciplíny sa oznamuje žiakovi pred kolektívom triedy. 

Opatrenie na posilnenie disciplíny, ktorým je podmienečné vylúčenie a vylúčenie možno 

uložiť žiakovi školy len vtedy, ak skončil plnenie povinnej školskej dochádzky. V rozhodnutí 

o uložení podmienečného vylúčenia, určí riaditeľka skúšobnú lehotu, a to najdlhšie na jeden 

rok. Riaditeľka školy určí skúšobnú lehotu po prerokovaní v pedagogickej rade. Na 

stanovenie jej dĺžky sa uplatňuje individuálny prístup k žiakovi a zohľadňuje sa jeho 

komplexná charakteristika vo vzťahu k účinnosti uloženia daného opatrenia. 

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 na posilnenie disciplíny, ktorým je vylúčenie. 

 

1.3.3 Napomenutie triednym učiteľom: 

a) za jednorazové porušenie vnútorného poriadku 

b) za niekoľko po sebe idúcich menej závažných priestupkov (neskoré príchody na 

vyučovanie, neplnenie povinností týždenníkov, chýbajúce učebnice a učebné pomôcky, 

športový úbor a obuv na telesnú a športovú výchovu, neprezúvanie sa, svojvoľný odchod z 

vyučovania, jednorazové vyrušovanie a nevhodné správanie, vulgárne vyjadrovanie sa na 



vyučovaní, jednorazové neuposlúchnutie priameho príkazu, zákazu vyučujúceho a pod.) – 

podľa posúdenia triednym učiteľom a vyučujúcim 

c) za 1 až 2 neospravedlnené hodiny, 

d) za prvé porušenie zákazu opustenia školy bez vedomia a súhlasu triedneho učiteľa, 

zastupujúceho učiteľa, zástupkyni riaditeľky školy alebo riaditeľky školy 

 

1.3.4.  Pokarhanie triednym učiteľom: 

a) za jeden závažnejší priestupok (podvádzanie, falšovanie dokladu a podpisu a pod.), 

b.) za opakujúce sa menšie priestupky uvedené v bode 1.3.3 po predchádzajúcom napomenutí, 

c.) za použitie mobilného telefónu na vyučovaní a na všetkých formách skúšok, prehrávače a 

iné predmety, ktorých používanie ruší vyučovanie, 

d.) za 3 až 7  neospravedlnené hodiny, 

e.) za druhé zistenie porušenia zákazu opustenia školy bez vedomia a súhlasu triedneho 

učiteľa, zastupujúceho učiteľa, zástupcu riaditeľa školy alebo riaditeľa školy, 

f.) za prvé zistenie porušenia zákazu fajčenia v priestoroch školy, okolo budov v areáli školy, 

pred vchodom do areálu školy a školského internátu a pri činnostiach organizovaných školou 

aj mimo  školy. 

 

1.3.5 Pokarhanie riaditeľkou školy: 

a) za 8 až 14  hodín neospravedlnenej absencie, 

b) za podvádzanie a falšovanie pedagogickej dokumentácie a iných dokladov a potvrdení,   

ktoré žiak používa v kontakte so školou, 

c) za druhé zistenie porušenia zákazu fajčenia v priestoroch školy, okolo budov v areáli školy, 

pred vchodom do areálu školy a školského internátu a pri činnostiach organizovaných školou 

aj mimo  školy, 

d) za požívanie alkoholických nápojov a iných druhov toxikománie v školských priestoroch a 

na školských akciách, 

e) za opakujúce sa neslušné správanie, 

f) za úmyselné poškodenie školského zariadenia, 

g) za opakované zistenie porušenie zákazu opustenia školy bez vedomia a súhlasu triedneho 

učiteľa, zastupujúceho učiteľa, zástupcu riaditeľa školy alebo riaditeľa školy, 

h) za viacnásobne opakujúce sa priestupky uvedené v bode 1.3.3 po predchádzajúcom 

pokarhaní od triedneho učiteľa. 

 

1.3.6 Podmienečné vylúčenie zo školy: 

a) za 15 až 33  hodín neospravedlnenej absencie, 

b) za prinášanie do školy alebo na činnosti organizované školou veci, resp. látky ohrozujúce 

život a zdravie žiakov a učiteľov, 

c) za opakované porušenie školského poriadku v časti 1.3.5, 

d) za znemožňovanie vyučovacieho procesu a prevádzky školy 

e)  za krádež, 

f) za úmyselné ublíženie na zdraví 

g) za šikanovanie a vydieranie, 



h) za vandalizmus 

i) za prejavy rasovej neznášanlivosti, 

j) za zvlášť hrubé, alebo opakujúce sa neslušné správanie voči pracovníkom školy. 

 

1.3.7 Vylúčenie zo školy: 

a) za viac ako 33 hodín neospravedlnenej absencie po prerokovaní v pedagogickej rade 

b) za nesplnenie podmienky uloženej pri podmienečnom vylúčení zo školy, 

c) za zvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky uvedené v časti 1.3.6, 

d) pokiaľ žiak uskutočnil čin, pre ktorý je dôvod vylúčiť ho zo štúdia, a neukončil ešte 

povinnú školskú dochádzku, bude po dohovore s rodičmi preradený na inú školu, prípadne po 

skončení povinnej školskej dochádzky vylúčený zo školy. 

 

OCHRANNÉ OPATRENIA V PRÍPADOCH ZÁVAŽNÝCH PORÚCH SPRÁVANIA 

Za závažné poruchy správania sa bude považovať správanie ohrozujúce bezpečnosť a zdravie 

ostatných žiakov a účastníkov výchovy a vzdelávania, ako aj správanie narúšajúce 

a znemožňujúce výchovu a vzdelávanie. 

V prípade uvedených prejavov správania sa v škole budú realizovať nasledovné opatrenia: 

a) v záujme ochrany okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania umiestnením do 

samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca, 

b) okamžité oznámenie tejto skutočnosti riaditeľovi školy, ktorý bezodkladne privolá podľa 

potreby: 

– rodiča resp. zákonného zástupcu, 

– zdravotnú pomoc, 

– príslušný policajný zbor. 

Ochranné opatrenia slúžia na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebeh ochranného opatrenia 

vyhotoví riaditeľ školy záznam 

 

1.5 Klasifikácia správania 

Klasifikáciu správania žiaka navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi a schvaľuje 

riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade. 

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 sa v škole a na verejnosti počas aktivít 

súvisiacich so štúdiom na strednej škole. Pri klasifikácii správania sa v jednotlivých prípadoch 

prihliada na zdravotný stav žiaka. Klasifikácia správania žiaka sa zaznamenáva do 

katalógového listu žiaka. 

 

Menej závažným previnením voči ustanoveniam školského poriadku je: 

 

1. nerešpektovanie zákazu opúšťať budovu školy počas vyučovania a ohlasovacej 

povinnosti  na vrátnici pri predčasnom odchode zo školy 



2. svojvoľný vstup do zborovne, kabinetov, administratívnych priestorov školy, 

odborných učební, v ktorých nemá plánovanú výučbu podľa platného rozvrhu 

3. neslušné správanie voči pracovníkom školy 

4. nesplnenie povinnosti týždenníka 

5. iné porušenie školského poriadku (napr. neprezutie sa, neskorý príchod do školy, 

použitie mobilného telefónu....)  

 

Závažnejším previnením voči ustanoveniam školského poriadku je: 

 

1. falšovanie ospravedlneniek 

2. fajčenie v priestoroch školy, okolo budov v areáli školy, pred vchodom do areálu 

školy a školského internátu a pri činnostiach organizovaných školou aj mimo školy 

3. prejavy rasovej, náboženskej či inej neznášanlivosti 

4. neospravedlnená absencia od 8 do 30 hodín 

5. neuposlúchnutie organizačných pokynov vyučujúceho v priestoroch školy a pri 

akciách organizovaných mimo školy 

 

Závažným previnením voči ustanoveniam školského poriadku je: 

  

1. neospravedlnená absencia od 30 hodín 

2. prechovávanie, užívanie a distribúcia drog a omamných látok 

3. prechovávanie a používanie strelných, sečných a bodných zbraní, nábojov, chemikálií, 

výbušnín 

4. rôzne formy šikanovania a znevažovania ľudskej dôstojnosti a osobnosti 

5. akékoľvek zasahovanie do elektroinštalácie, vodoinštalácie, zariadení požiarnej 

ochrany i manipulácia so zariadeniami informačnej a výpočtovej siete 

6. krádež alebo vandalské poškodzovanie majetku školy a majetku osôb zdržujúcich sa v 

areáli školy 

7. opakujúce sa menej závažné a závažnejšie priestupky voči školskému poriadku. 

 

 Správanie žiaka sa klasifikuje podľa týchto kritérií: 

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

ďalších vnútorných predpisov školy a riadi sa nimi. Dodržiava morálne zásady a pravidlá 

spolunažívania v kolektíve a vo vzťahu k učiteľom. Ojedinele sa môže dopustiť menej 

závažných previnení.  

 

Stupňom 2 – uspokojivé sa žiak klasifikuje, ak jeho správanie je v súlade s ustanoveniami 

školského poriadku a ustanoveniami ďalších vnútorných predpisov školy, 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, najmä: 

a) za 8 až 14 hodín neospravedlnenej absencie,  

b)  za opakované hrubé porušenie vnútorného poriadku školy aj napriek predchádzajúcim 

upozorneniam a vykonaným disciplinárnym opatreniam, 



c)  za opakované vyrušovanie a narúšanie vyučovacieho procesu, 

d)  za nosenie vecí ohrozujúcich ľudský život do školy, 

e)  za úmyselné poškodenie majetku s povinnosťou uhradiť finančné náklady spojené s 

odstránením spôsobenej škody, 

f)  za usvedčenie krádeže vecí spolužiakom, inventára školy z tried, učební, pracovísk a 

priestorov, v ktorých sa uskutočňuje akcia organizovaná školou, 

g) za nekultúrne správanie a vulgárne vyjadrovanie v škole a na školských podujatiach, 

h) za tretie zistenie porušenia zákazu fajčenia v priestoroch školy, okolo budov v areáli 

školy, pred vchodom do areálu školy a školského internátu a pri činnostiach 

organizovaných školou aj mimo školy, 

i) za prvé zistenie porušenia zákazu nosiť alkohol a iné drogy, omamné látky do areálu 

školy, 

j) za prípadné iné porušenia školského poriadku, ktorými sa môže ohroziť výchovno-

vzdelávací proces, zdravie a bezpečnosť osôb. 

 

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

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

stupňa klasifikácie správania dopúšťa závažnejších priestupkov voči morálnym zásadám a 

pravidlám spolunažívania, porušuje ľudské práva spolužiakov, pedagogických zamestnancov, 

a to najmä: 

a) za 15 až 33 hodín neospravedlnenej absencie 

b) b) za opakujúce sa závažné priestupky, 

c) za úmyselné ublíženie na zdraví, 

d) za šikanovanie a vydieranie žiakov a iných osôb, 

e) za vandalizmus, 

f) za hlásené nevhodné správanie a vystupovanie žiaka na verejnosti – nevhodnú 

reprezentáciu školy, 

g) za prejavy rasizmu, xenofóbie, neznášanlivosti, zakázaných ideológií, 

h) za štvrté zistenie porušenia zákazu fajčenia v priestoroch školy, okolo budov v areáli 

školy, pred vchodom do areálu školy a školského internátu a pri činnostiach 

organizovaných školou aj mimo školy, 

i) za druhé zistenie porušenia zákazu nosiť, alebo konzumovať alkohol a iné drogy, 

omamné látky v areáli školy, 

j) za prípadné iné porušenia školského poriadku a porušenie, ktoré nie sú v súlade s 

normami spoločenského správania a sú v rozpore s dobrými mravmi, ktorými sa môže 

ohroziť výchovno-vzdelávací proces, zdravie a bezpečnosť osôb. 

 

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

školského poriadku a s ustanoveniami ďalších vnútorných predpisov školy, s právnymi a 

etickými normami spoločnosti, výrazne porušuje ľudské práva spolužiakov, pedagogických 

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

výchovu ostatných žiakov. Zámerne narúša činnosť žiackeho kolektívu, a to najmä: 

a) za viac ako 33  neospravedlnených hodín 



b) za veľmi vážne jednorazové porušenie školského poriadku podľa posúdenia 

pedagogickej rady, 

c) za opakované vážne porušovanie školského poriadku, ak je evidentné, že žiak 

pokračuje v nedovolených a zakázaných činnostiach a ak zlyhali všetky ostatné 

opatrenia vo vzťahu dotyčnému žiakovi, 

d) za opakované šikanovanie a vydieranie žiakov a iných osôb, 

e) za piate zistenie porušenia zákazu fajčenia v priestoroch školy, okolo budov v areáli 

školy, pred vchodom do areálu školy a školského internátu a pri činnostiach 

organizovaných školou aj mimo školy  

f) za tretie zistenie porušenia zákazu nosiť alkohol a iné drogy, omamné látky do areálu 

školy  

g) za prvé zistenie porušenia zákazu užívať drogy, omamné látky v areáli školy 

h) za prípadné iné porušenia školského poriadku a porušenie, ktoré nie sú v súlade s 

normami spoločenského správania a sú v rozpore s dobrými mravmi, ktorými sa môže 

ohroziť výchovno-vzdelávací proces, zdravie a bezpečnosť osôb. 

 

2. 2. Zásady správania žiakov 

2.1 Správanie sa žiakov na vyučovaní, v školských priestoroch a pozdravy 

1. Žiak je povinný rešpektovať všetkých zamestnancov školy, pokyny pedagogických aj 

hospodárskych zamestnancov. 

2. Žiak je povinný taktne a úctivo sa správať k všetkým zamestnancom školy, rodičom, 

spolužiakom, k návštevám na škole. 

3. Žiaci zdravia vyučujúceho na začiatku a konci hodiny tak, že vstanú. Ak príde do 

triedy iný vyučujúci alebo iná dospelá osoba, postavia sa. Sadajú si na pokyn 

vyučujúceho. 

4. Na hodinách telesnej a športovej výchovy, výpočtovej techniky, pri písaní kontrolných 

prác, previerok a na pokyn vyučujúceho žiaci nezdravia. 

5. Pred začiatkom vyučovacej hodiny žiak zaujme svoje miesto v triede určené 

zasadacím poriadkom alebo podľa pokynov vyučujúceho a tu v tichosti očakáva 

vyučujúceho, alebo ho čaká na chodbe pred odbornou učebňou. 

6. Počas vyučovania žiak sedí v lavici slušne, správa sa disciplinovane, sústredene a 

pozorne sleduje učiteľov výklad, prácu na hodine, aktívne sa do nej zapája, plní si 

povinnosti podľa pokynov vyučujúceho, sleduje odpovede spolužiakov, nevyrušuje 

spolužiakov, neruší vyučovanie na hodine. 

7. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho na niečo spýtať, hlási sa zdvihnutím 

ruky. Ak je žiak vyvolaný, okrem tých, ktorým to zdravotný stav nedovoľuje, stojí 

vzpriamene, odpovedá nahlas a zreteľne. Žiak vyvolaný k tabuli predloží učiteľovi na 

kontrolu zošit. Pri skúšaní má žiak zošit a učebnice zatvorené. Skúšanému 

spolužiakovi nesmú ostatní žiaci pomáhať nedovoleným spôsobom, podvádzať pri 

písomnom skúšaní, nie je dovolené ani odpisovanie domácich úloh. Hovoriť bez 

dovolenia je prejavom neslušnosti. Podobne nezdvorilé je počas vyučovania a pri 

rozhovore s učiteľom žuť žuvačku. Vyvolaný žiak si sadne len na pokyn učiteľa. 



8. Ak sa žiak z vážnych dôvodov na vyučovanie nepripraví, nevypracuje domácu úlohu, 

nemá zošit, ospravedlní sa príslušnému vyučujúcemu na začiatku hodiny a uvedie 

dôvod svojej nepripravenosti. Učivo si osvojí a dodatočne úlohy splní podľa pokynov 

vyučujúceho. Ak je vyvolaný a vopred sa neospravedlní, vyučujúci nemusí akceptovať 

jeho dodatočné ospravedlnenie a počas hodiny ho môže hodnotiť. 

9. Žiaci nesmú vstupovať do zborovne, ak potrebujú triednu knihu alebo hľadajú 

niektorého učiteľa, zaklopú na dvere a slušne si ju vypýtajú od vyučujúceho, ktorý sa 

práve nachádza v zborovni. 

10. Za požičané učebnice hmotne zodpovedá žiak, ak nie je plnoletý, jeho zákonný 

zástupca. Na začiatku školského roka každý žiak uvedie na zadnej strane učebnice 

svoje meno, školský rok, triedu. 

 

2.2 Príchod žiakov do školy 

1. Žiaci prichádzajú do školy najneskôr 5 minút pred začiatkom ich prvej vyučovacej  

hodiny.  Školská budova sa otvára o 6,30 hod. Žiaci, ktorí prídu na vyučovaciu hodinu           

po jej začatí, majú neskorý príchod na vyučovanie. Neskorý príchod na vyučovanie sa             

rieši výchovným opatrením a klasifikáciou správania. Žiaci, ktorí bezdôvodne prídu na         

vyučovaciu hodinu po 15 min. od jej začiatku, majú vždy neospravedlnenú hodinu. 

 

2. Žiaci sa v období celého školského roka  prezujú do zdravotne nezávadných 

prezuviek. Prezuvkami nemôže byť športová obuv používaná na hodinách telesnej 

výchovy tenisky, botasky...). Za prezuvky sa nepovažujú ani čižmy, zimná obuv a 

topánky na vysokých podpätkoch. 

 

2.3 Odchod žiakov zo školy 

 

1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do tašky, 

očistí  si svoje miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží stoličku na lavicu. 

2. Týždenníci skontrolujú čistotu celej triedy. Očistia tabuľu, skontrolujú, či sú uzavreté            

vodovodné kohútiky, zhasnuté svetlá a zatvorené okná. 

3. Žiak môže opustiť budovu školy /okrem hodín TSV a presunu na obed do školskej           

jedálne/ len v prípade, ak sa mu skončilo v daný deň vyučovanie alebo bol z 

vyučovania uvoľnený so súhlasom vyučujúceho. 

 

2.4 Dochádzka žiakov do školy 

 

1. Žiak dochádza do školy na vyučovanie a podujatia školy pravidelne a načas. 

2. Vyučovanie a podujatia školy môže žiak vymeškať len pre chorobu, 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 (podľa § 144 bodu 9 

zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)). V zásade sa nemôžu 

predlžovať prázdniny a víkend predčasným odcestovaním alebo neskorším 



pricestovaním. Rodinná dovolenka alebo rekreačný pobyt v čase vyučovania sa 

nepokladá za mimoriadnu udalosť v rodine. 

3. Ak sa žiak nemôže zúčastniť vyučovania pre dôvody vopred známe, zákonný 

zástupca požiada o uvoľnenie z vyučovania: 

a)  Na uvoľnenie z jedného vyučovacieho dňa od triedneho učiteľa. 

b) Uvoľnenie z viacerých dní od riaditeľky školy v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon), na odporúčanie triedneho učiteľa aspoň 2 dni 

pred termínom 

4. Ak sa žiak nezúčastní vyučovania z nepredvídaného dôvodu, je povinný on alebo jeho 

zákonný zástupca oznámiť triednemu učiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr 

však do 2 dní dôvod neúčasti. Ak sa tak nestane, môže triedny učiteľ považovať 

neprítomnosť žiaka v škole za neospravedlnenú. 

5. Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, 

ospravedlňuje jeho zákonný zástupca v Študentskej knižke; 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 žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe 

nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak (podľa § 144 bodu 10 zákona 245/2008 Z. 

z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).  

6. Pri návrate na vyučovanie je žiak povinný ihneď predložiť triednemu učiteľovi 

hodnoverný doklad podpísaný zákonným zástupcom v Študentskej knižke. Dodatočne 

predložené potvrdenie nemusí triedny učiteľ akceptovať. 

7. Za neospravedlnené hodiny je žiak postihnutý výchovnými opatreniami v zmysle 

tohto poriadku. 

8. Ak má žiak nepriaznivú dochádzku do školy a tým nemá splnené všetky kritériá 

hodnotenia a klasifikácie, na návrh vyučujúceho a po rozhodnutí riaditeľky školy, 

bude mať riaditeľkou školy nariadené vykonať z daného predmetu komisionálnu 

skúšku. 

 

9. Ak žiak zámerne vymeškáva určité hodiny, vyučujúci rozhodne o ďalšom postupe v 

spolupráci s triednym učiteľom. 

 

10. Ak má žiak dlhodobo zdravotné alebo iné závažné problémy, pre ktoré sa nemôže 

zúčastňovať na vyučovacom procese a splnil povinnú školskú dochádzku, môže 

prostredníctvom zákonného zástupcu požiadať o prerušenie štúdia. Po uplynutí času 

prerušenia štúdia žiak pokračuje v tom ročníku, v ktorom bolo štúdium prerušené. Ak 

bolo štúdium po úspešnom ukončení ročníka, nastúpi žiak po uplynutí času prerušenia 

štúdia do nasledujúceho ročníka. 

 

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

písomne riaditeľke školy. Ak žiak nie je plnoletý, urobí to prostredníctvom 

zákonného zástupcu. Ak sa žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku nezúčastní 

na vyučovaní v trvaní najmenej 3 vyučovacie dni a nepredloží ospravedlnenie od 



zákonného zástupcu alebo lekára, triedny učiteľ podá návrh na podmienečné 

vylúčenie zo školy v zmysle bodu 1.3.6 tohto vnútorného poriadku školy . 

 

12. Riaditeľka školy môže uvoľniť žiaka z vyučovania povinného predmetu alebo 

telesnej  a športovej výchovy, prípadne telesných úkonov, spojených s vyučovaním 

žiaka so zmenenou pracovnou schopnosťou na základe vyjadrenia príslušného lekára.  

 

13. Na požiadanie zákonného zástupcu a športového klubu, resp. telovýchovnej jednoty, 

v rôznych oblastiach záujmových činností talentovaných žiakov, zo zdravotných 

dôvodov, prípadne iných zreteľa hodných dôvodov môže riaditeľka školy povoliť 

žiakovi individuálny učebný plán po dohode podmienok a organizácie vzdelávania 

žiaka so zákonným zástupcom žiaka a po vypracovaní individuálneho učebného 

plánu. 

 

14. Na základe žiadosti a predložených dokladov o umiestnení žiaka na krátkodobé 

štúdium v zahraničí (do jedného roku) môže riaditeľka školy v súlade s platnou 

legislatívou MŠ SR povoliť na potrebnú dobu osobitný spôsob plnenia povinnej 

školskej dochádzky mimo územia SR (ak žiak plní povinnú školskú dochádzku) alebo 

štúdium na obdobnej škole v zahraničí, alebo prerušenie štúdia na potrebnú dobu (ak 

žiak ukončil povinnú školskú dochádzku). 

 

15. Žiak ktorý splnil povinnú školskú dochádzku môže prerušiť štúdium a to najviac na 3 

roky v zmysle platnej legislatívy, na žiadosť jeho zákonného zástupcu (v prípade, ţe 

je plnoletý, na jeho žiadosť). Pokračovanie štúdia je vecou ďalšej dohody riaditeľa 

školy so zákonným zástupcom žiaka alebo žiakom samotným. 

 

 

2.7 Náplň práce týždenníkov 

Týždenníci sú dvaja a ich mená zapíše triedny učiteľ do triednej knihy. Ich povinnosti sú  

tieto : 

a) pred vyučovaním pripraviť triedu a pomôcky, 

b) hlásiť neprítomnosť žiakov na začiatku každej vyučovacej hodiny, 

c) hlásiť v zborovni, u zástupkyni riaditeľky, alebo na sekretariáte riaditeľky ak do 5 min. po 

zvonení nepríde učiteľ na vyučovaciu hodinu, 

d) podľa pokynov vyučujúceho prinášať a odnášať učebné pomôcky, 

e) starať sa o čistotu tabule a dohliadnuť na poriadok v triede po skončení vyučovacej hodiny, 

pri delenej výuke aj v inej ako kmeňovej triede, 

f) hlásiť triednemu učiteľovi poškodenie inventára v triede, 

g) postarať sa o vetranie triedy, 

h) po poslednej vyučovacej hodine spolu s vyučujúcim dozrieť na to, aby učebňa zostala v 

primeranom poriadku (utretá tabuľa, pozbierané papiere, stoličky vyložené na laviciach, 

zatvorené vodovodné kohútiky, zhasnuté svetlá). 

.  



3. Práva a povinnosti zákonného zástupcu 

 

3.1 Zákonný zástupca žiaka má právo: 

 

a) oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia a 

školským poriadkom, 

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

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

d) vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia 

prostredníctvom orgánov školskej samosprávy, 

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

f) byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom 

súhlase riaditeľa školy, 

3.2 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) 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, 

d) nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil 

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

vzdelávacie potreby. 

 

4. Opatrenia proti šíreniu problémového správania v škole 

 

Za problémové v škole sa budú považovať tieto formy správania: 

a) záškoláctvo, 

b) konfliktné správanie, klamstvo, podvod, 

c) agresívne správanie a verbálna agresia, vulgarizmy, 

d) šikanovanie fyzické i psychické, 

e) delikventné správanie, poškodzovanie cudzieho majetku, krádeže, 

f) sexuálne zneužívanie, 

g) prejavy extrémizmu, intolerancie, xenofóbie, diskriminácie. 

 

Prejavy takéhoto správania nebudú v škole tolerované. Škola ich bude riešiť v súčinnosti 

triedneho učiteľa a vedenia školy, výchovného poradcu, koordinátora prevencie, 

poradenského centra pedagogicko–psychologickej prevencie a s rodičmi. 

 

 

 



4.1 Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog 

 

  V škole a na podujatiach organizovaných školou (mimo priestorov školy - súťaže, kurzy,        

   výlety, exkurzie....) je zakázané: 

a) prechovávanie, uţívanie, predávanie návykových látok (alkohol, cigarety, tabak, 

rozpúšťadlá, legálne 

i nelegálne drogy) ako aj ich výroba, resp. suroviny na ich výrobu, 

b) propagovať alebo inak šíriť toxikomániu. 

  Opatrenia: 

 

1. Vedenie školy v prípade podozrenia, že u žiaka ide o podozrenie z otravy legálnou či 

nelegálnou drogou, popr. inou látkou, zabezpečí pre postihnutého žiaka prvú pomoc a 

neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Informuje o tom neodkladne zákonného zástupcu. 

Ďalšie riešenie stavu preberajú zdravotnícki pracovníci. 

2. Učiteľ v prípade podozrenia, že žiak fajčil, oznámi túto skutočnosť triednemu 

učiteľovi. Ak má učiteľ podozrenie, že žiak požil alkohol, oznámi túto skutočnosť 

zákonnému zástupcovi a vyzve ho, aby si ho prevzal do starostlivosti. 

3. V prípadoch neprimeraného, neovládateľného, agresívneho správania žiaka poskytne 

zamestnancovi asistenciu polícia. 

 

4.2 Opatrenia proti šíreniu šikanovania a násilia 

 

Prevencia a riešenie šikanovania žiakov sú uvedené v internom predpise vypracovanom 

podľa metodického usmernenia č. 7/2006-R z 28. marca 2006 k prevencii a riešeniu 

šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach. 

 

 

Toto metodické usmernenie nadobúda účinnosť 01.09.2015   

V Leviciach dňa 04.06.2015                                 

 

                                                                                                    Mgr. Beáta Kováčová 

                                                                                                         riaditeľka školy 

 


