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Školský poriadok školy pre žiakov
Vnútorný poriadok pre žiakov
Školský poriadok je súčasťou výchovného pôsobenia na žiakov. Škola nielen vzdeláva, ale
má aj funkciu výchovnú a ovplyvňuje aj hodnotovú orientáciu a charakter študenta.

I. Vyučovanie
1. Týždenne sa vyučuje 5 dní. Počet vyučovacích hodín je stanovený učebným plánom a
rozvrhom hodín.

Časový rozvrh vyučovacích hodín (po skončení trvania opatrení):
0. 7.10 – 7.55 hod.
1. 8.00 – 8.45 hod.
2. 8.55 – 9.40 hod.
3. 9.50 – 10.35 hod.
4. 10.55 – 11.40 hod.
5. 11.50 – 12.35 hod.
6. 12.40 – 13.25 hod.
7. 13.30 – 14.15 hod.
14.05 – 14.50 hod.
8. 15.00 – 15.45 hod.
9. 15.55 – 16.40 hod.
Obed sa začína vydávať po 5. vyučovacej hodine, teda o 12:35. Obedy sa budú vydávať podľa
špeciálne upraveného harmonogramu.
Triednické hodiny:
Triednické hodiny sú určené rozvrhom hodín. Ich obsah je v súlade s plánom triedneho
učiteľa a duchovného správcu.

II. Pravidlá správania žiakov
1. Prvoradým kritériom školy je poskytnúť žiakom v súlade s ich záujmom čo najlepšie
vzdelanie, a preto pre všetkých žiakov rovnako vyplývajú nasledujúce povinnosti:
a) dodržiavať vyučovací čas, rozsah prestávok a plniť ďalšie pokyny vnútorného poriadku
školy,
b) osvojiť si vedomosti a zručnosti a získavať návyky poskytované školou,
c) osvojiť si zásady humanity, demokracie a správať sa podľa nich. Byť disciplinovaní, plniť
pokyny pedagogických pracovníkov a iných pracovníkov školy a správať sa v škole i
mimo nej tak, aby robili česť škole i sebe, s primeranou úctou, zdvorilo a slušne, chrániť
vlastné zdravie i zdravie iných, dbať na čistotu a poriadok a podieľať sa na udržiavaní

d)

e)
f)
g)
h)

poriadku v škole (v triedach, na chodbách, v šatniach, v sociálnych zariadeniach) a v jej
okolí,
byť v škole vhodne, nie pohoršujúco (napr. u dievčat povinnosť nosenia bielizne vrchného
aj spodného dielu), čisto oblečení a upravení (dĺžka sukne má byť aspoň po pripaženú
dlaň), odev nie priesvitný, má zakrývať chrbát aj brucho (ale aj spodnú bielizeň), vhodne
oblečení a obutí tak, aby odev a obuv neboli príčinou úrazu (vysoké podpätky, príliš dlhé
nohavice atď). Žiakom nie je dovolené mať pierceing (chlapcom ani náušnice) a v budove
školy, jedálni a v kostole mať na hlave čiapky. Na spoločenské podujatia chodiť
v primeranom spoločenskom oblečení (divadelné a filmové predstavenia, koncerty,
slávnostné služby Božie, odovzdávanie vysvedčení a pod.). Na spoločenských podujatiach
a v priestoroch kostola sa primerane spoločensky správať (je zakázané jesť, žuť žuvačky
a robiť činnosť, ktorá rozptyľuje pozornosť iných),
ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy, neobmedzovať svojím
konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,
šetriť školské zariadenie, chrániť ho pred poškodením a hospodárne zaobchádzať
s učebnicami a učebnými pomôckami,
každé podozrenie zo šírenia akýchkoľvek nedovolených látok v budove školy, alebo v jej
okolí oznámiť triednemu učiteľovi alebo vedeniu školy,
v školskej jedálni sa riadiť jej interným poriadkom, dbať na kultúru stolovania,
nepristupovať k výdaju jedál v kabáte, vo vetrovke, čiapke, šiltovke a pod., rešpektovať
pokyny a slušne sa správať k pracovníčkam školskej jedálne,

2. Žiakom je zakázané:
a) propagovať ideológie, ktoré sú v rozpore s kresťanskou morálkou a vieroukou,
demokraciou a humanitou. Z toho dôvodu je zakázané nosiť na odeve i ako súčasť úpravy
zovňajšku znaky, ktoré sú v rozpore s kresťanskou morálkou a vieroukou (napr. znaky
anarchie, rôznych náboženstiev, zverokruhu a pod.), fajčiť v priestoroch školy aj pri
činnostiach organizovaných školou a v okolí školy, do vzdialenosti 200 m od areálu školy.
Je zakázané prinášať do budovy, alebo areálu školy alebo na činnosti organizované školou
alkoholické nápoje, drogy a iné zdraviu škodlivé látky, požívať ich v škole alebo pri
činnostiach organizovaných školou, tiež tieto látky držať, ponúkať alebo predávať
ostatným žiakom. Rovnako žiak nesmie používať alkoholické nápoje a iné zdraviu
škodlivé látky pred akciou organizovanou školou. Užívanie a prechovávanie drog je
trestné. V prípade porušenia zákazu vyučujúci alebo iný učiteľ informuje zákonného
zástupcu žiaka, príp. policajný zbor a žiaka vylúči zo školského podujatia. Podľa
závažnosti prípadu a po prerokovaní na pedagogickej rade, riaditeľ školy udelí výchovné
opatrenie: pokarhanie riaditeľom školy, zníženú známku zo správania, podmienečné
vylúčenie, alebo pri opakovanom porušení zákazu vylúči žiaka zo školy.
b) fyzicky alebo duševne zámerne ubližovať svojim spolužiakom, prejavovať násilie voči
druhým osobám, šikanovanie, rasizmus, šírenie pornografie, propagovať hnutia potláčajúce
základné ľudské práva a slobody,
c) vyjadrovať sa vulgárne alebo hanlivo, ako aj zverejňovať na sociálnych sieťach a iných
verejných miestach vulgarizmy, hanlivé a zosmiešňujúce vyjadrenia, takéto vyjadrenie sa
bude považovať za hrubé porušenie školského poriadku,
d) mať zapnuté počas vyučovania mobilné telefóny a všetky ostatné elektronické zariadenia
(laptop, palmtop, ipod, mp3, a pod. bez povolenia vyučujúceho.) a používať inteligentné
Smart hodinky počas písomného a ústneho skúšania. Počas vyučovacej hodiny má žiak
mobilné telefóny vypnuté a uložené v taške. V prípade nutnosti povolí zapnutie mobilného
telefónu vyučujúci cez vyučovaciu hodinu. Cez prestávky žiak smie používať mobilný

telefón na telefonovanie a posielanie SMS. Žiaci prímy, sekundy a tercie nesmú používať
mobilné telefóny počas vyučovania a prestávok. Mobilné telefóny musia byť vypnuté
a uložené v taške. V prípade nutnosti povolí zapnutie mobilného telefónu príslušný
vyučujúci. Pri porušení týchto pravidiel je učiteľ oprávnený mobil žiakovi vziať
a odovzdať ho jeho zákonnému zástupcovi.
Ak žiak napriek zákazu používa na vyučovacej hodine mobilný telefón, tak
- po prvom upozornení dostáva poznámku,
- po druhom upozornení mu bude uložené napomenutie triednym učiteľom,
- po treťom upozornení mu bude uložené pokarhanie triednym učiteľom,
- po štvrtom upozornení mu bude znížená známka zo správania o 1 stupeň.
e) robiť audiovizuálny záznam (fotky, videá a iné) pedagogických pracovníkov, ostatných
zamestnancov školy, žiakov školy a hostí bez ich súhlasu a zverejňovať tento záznam na
internete, v škole alebo iným spôsobom. Zhotovenie takéhoto záznamu resp. jeho šírenie sa
bude považovať za hrubé porušenie školského poriadku. Uvedené prístroje sú počas
vyučovacích hodín vypnuté a uložené v taške. V prípade ich straty či poškodenia škola
nenesie zodpovednosť a žiak nemá nárok na to, aby škola skúmala dôvody ich zmiznutia
alebo zabezpečila ich úhradu,
f) používať kolieskové korčule v priestoroch školy a v jej areáli,
g) nosiť a používať slúchadlá v priestoroch školy,
h) manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy, napr. hasiacimi
prístrojmi,
i) vykláňať sa z okna a liezť do budovy školy cez okno, pokrikovať z okien a vyhadzovať
predmety z okien, sedieť na parapetných doskách,
j) nosiť alebo vodiť do školy akékoľvek zvieratá,
k) podvádzať napr. plagiátorstvom, odpisovaním,
l) falšovať ospravedlnenia a iné potvrdenia.
m) zákaz športov na školskom ihrisku počas prestávok,
n) používať zábavnú pyrotechniku, paralyzéry a obranné spreje v priestoroch a areáli školy,
o) svojvoľne upravovať šatňové skrinky.
3. Uvoľňovanie žiakov z vyučovania
a) Žiak je povinný dochádzať do školy pravidelne a včas, podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať
sa na vyučovaní všetkých povinných predmetov, voliteľných i nepovinných predmetov,
ktoré si zvolil a práce v záujmovom krúžku, na ktorý sa prihlásil.
b) Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní:
- pre dôvody vopred známe, požiada zákonný zástupca o uvoľnenie z vyučovania. Ak
zákonný zástupca žiaka nepožiada o uvoľnenie a žiak sa na vyučovanie
nedostaví, považuje sa jeho neprítomnosť na vyučovaní za neospravedlnenú. (za vopred
známy dôvod sa považuje študijný pobyt, kúpeľná liečba, odborné lekárske vyšetrenie,
pohreb, reprezentácia v súťaži a pod. )
- pre nepredvídaný dôvod, je zákonný zástupca žiaka povinný najneskôr do 2 dní
oznámiť dôvod neprítomnosti a doručiť triednemu učiteľovi ospravedlnenie podpísané
zákonným zástupcom alebo potvrdenie ošetrujúceho lekára podpísané zákonným
zástupcom . Ak zákonný zástupca žiaka nedodrží tento postup,
považuje sa
neprítomnosť žiaka za neospravedlnenú a postupuje sa podľa bodu časti V. hodnotenie
správania.
Žiak je povinný ihneď a bez vyzvania predložiť ospravedlnenie triednemu učiteľovi, ak tak
neurobí do 3 dní po svojom nástupe do školy jeho neprítomnosť sa hodnotí ako

neospravedlnená. Triedny učiteľ má právo verifikovať ospravedlnenia. Falšovanie
ospravedlnení a iných potvrdení sa považuje za hrubé porušenie školského poriadku.
Pri chorobe do 5 dní môže predložiť ospravedlnenie zákonný zástupca. Ak dôjde
k často sa opakovanej chorobe v hodnotiacom období, je nutné doložiť potvrdenie lekára. Ak
choroba trvá 5 a viac dní, je nutné doložiť potvrdenia ošetrujúceho lekára.
Žiak predkladá triednemu učiteľovi potvrdenia ošetrujúceho lekára zaznamenané v preukaze
žiaka v časti „neprítomnosť“.
c) Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám spôsobom uvedeným v bode b), vždy písomne.
d) Ak sa žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, nezúčastní na vyučovaní v trvaní
najmenej 5 vyučovacích dní a jeho neúčasť na vyučovaní nie je ospravedlnená, riaditeľ
školy písomne vyzve žiaka, resp. ak je neplnoletý, zákonného zástupcu (za riaditeľa to
urobí triedny učiteľ, riaditeľ školy výzvu podpíše), aby v určenej lehote doložil dôvod
svojej (žiakovej) neprítomnosti. Súčasne upozorní, že v opačnom prípade sa žiak bude
posudzovať tak, ako by štúdium zanechal.
e) Žiaci, ktorí majú ospravedlnenú neúčasť na vyučovaní pre chorobu, sa nemôžu
zdržiavať v budove školy ani v školskej jedálni.
f) Triedny učiteľ je povinný založiť evidenciu o uvoľňovaní žiakov na základe ospravedlnení
rodičov.
g) Žiak, ktorý má záujem o štúdium v zahraničí, (prípadne jeho zákonný zástupca)
požiada písomne riaditeľa školy o súhlas na štúdium v zahraničí. Ak učebné plány
zahraničnej školy sú porovnateľné, riaditeľ školy dá súhlas na štúdium najviac na 1 rok.
Po ukončení štúdia v zahraničí žiak (prípadne jeho zák. zástupca) požiada o rozdielové
skúšky. K žiadosti priloží vysvedčenie zo zahraničnej školy a jeho preklad overený
tlmočníkom krajského súdu a tiež vyjadrenie MŠ SR - Strediska na uznávanie dokladov
o vzdelaní o odporúčaní uznať štúdium na zahraničnej škole ako ekvivalentné štúdiu
v zodpovedajúcom ročníku našej školy. Ak štúdium v zahraničí je porovnateľné so
štúdiom nášho gymnázia, riaditeľ školy menuje skúšobné komisie na rozdielové skúšky
podľa platných predpisov,
h) Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak má právo požiadať o udelenie študijného
voľna na prípravu na súťaž vyhlásenú MŠVVaŠ SR.

III. Pokyny pre žiakov
1. Žiak koná a správa sa v súlade s kresťanskými princípmi etiky.
2. Podmienkou štúdia na našej škole je mať dobrý vzťah k protestantským cirkvám,
nepohŕdať zvesťou Biblie, plne akceptovať výučbu náboženstva, byť príkladom
v každodennom živote a v správaní sa v škole a na verejnosti, zúčastňovať sa vo štvrtok
ráno pravidelných služieb Božích a ďalších služieb Božích podľa plánu organizácie
školského roka, prípadne tých, ktoré odporučí zriaďovateľ školy.
3. Počas služieb Božích sa správa tak, aby nerušil ich priebeh. Žiaci sa presúvajú z kostola
do školy organizovane, spolu s prideleným pedagogickým dozorom. Počas presunu sa
nezastavujú a neodbiehajú (napr. na nákup).
4. Žiaci prichádzajú do školy 15 minút pred začatím vyučovania a vždy vhodne oblečení a
upravení tak, aby aj svojím zovňajškom vhodne reprezentovali svoju školu pred
verejnosťou, čím tiež potvrdzujú svoju vieru kresťana. Prezúvajú sa pri skrinke, kde si
odkladajú obuv. Šatňové skrinky nie je dovolené svojvoľne upravovať, slúžia v prvom
rade na odkladanie kabátov.

5. Každý žiak je povinný označiť svoj príchod na vyučovanie a odchod z vyučovania
priložením svojho prihlasovacieho zariadenia /čipu, alebo ISIC karty/ k čítaciemu
zariadeniu. Neoprávnená manipulácia s cudzím prihlasovacím zariadením sa považuje za
závažné porušenie školského poriadku. Prípadnú stratu prihlasovacieho zariadenia je
potrebné nahlásiť okamžite triednemu učiteľovi. Nájdené prihlasovacie zariadenie je
potrebné odovzdať na sekretariáte školy. Neoprávnená manipulácia s cudzím
prihlasovacím zariadením zaznamenávajúcim príchod do školy, odchod zo školy a vstup
do školských budov sa považuje za hrubé porušenie školského poriadku.
6. Škola sa ráno zamyká o 7.55 hod. Meškajúcim žiakom je dovolené odísť do tried o 8.10
hod.
7. Počas vyučovania žiak neopúšťa areál školy, ani cez prestávku príp. cez voľnú hodinu.
Súhlas na uvoľnenie z vyučovania môže dať:
 na 1-2 vyučovanie hodiny učiteľ príslušnej vyučovacej hodiny, priepustku podpisuje
triedny učiteľ,
 na jeden vyučovací deň - triedny učiteľ,
 na viac vyučovacích dní - riaditeľ školy.
Žiak, ktorý nedovŕšil 18 rokov, môže areál školy opustiť počas vyučovania len
v doprovode rodiča, prípadne súrodenca vo veku nad 18 rokov, pokiaľ mu neskončilo
riadne vyučovanie. Pri odchode z budovy školy v inom čase než po skončení vyučovania
musí každý žiak školy odovzdať na vrátnici priepustku podpísanú triednym učiteľom,
v prípade jeho neprítomnosti zastupujúcim triednym učiteľom.
Žiakov nie je možné uvoľniť z vyučovania z dôvodu jázd v autoškole. Tie si organizujú
v mimovyučovacom čase.
8. Poškodenie šatňových skriniek, vnútorného zariadenia tried, školy, maľovky hradia žiaci
na vlastné finančné náklady, ak to spôsobili svojou nedbalosťou.
9. Za účelom znižovania prašnosti prostredia a ochrany zdravia alergikov žiaci sú povinní
prezúvať sa počas celého školského roka.
10. V čase ospravedlnenej neprítomnosti z dôvodu choroby sa žiak nemôže zúčastňovať
písomných alebo ústnych skúšok. Ak sa žiakovi dokáže účasť na nich, bude klasifikácia
anulovaná.
11. Na vyučovacích hodinách telesnej a športovej výchovy žiaci nosia cvičebný úbor, ktorý
pozostáva z bieleho bavlneného trička, bielych bavlnených ponožiek, v prípade
nepriaznivého počasia teplákovej súpravy a športovej obuvi. Riadia sa vnútorným
poriadkom telocvičných priestorov.
12. Ak lekár zaradí žiaka do 3. zdravotnej skupiny z telesnej a športovej výchovy je nutné,
aby lekár konkretizoval druh oslobodenia, to znamená explicitne uvedie od ktorých
cvikov je žiak oslobodený. Napríklad nestačí všeobecne uviesť, že žiak je oslobodený od
behov, pretože beh je súčasťou väčšiny pohybových činností.
13. Na zabezpečenie poriadku v triede určuje triedny učiteľ dvoch týždenníkov. Zabezpečujú
vetranie učebne otvorením okien počas každej prestávky, oznamujú neprítomných žiakov
na každej vyučovacej hodine, dbajú na úpravu triedy po vyučovaní. Hlásia neprítomnosť
učiteľa na hodine u zástupcu riaditeľa školy po 10 minútach od začiatku vyučovacej
hodiny, v ich neprítomnosti v riaditeľni.
14. Všetky požiadavky voči škole /rôzne potvrdenia, žiadosti a pod./ vybavujú žiaci
prostredníctvom svojich triednych učiteľov. V prípade konzultácií rodičov s vedením
školy alebo s učiteľmi sú na tento účel vymedzené úradné hodiny vždy v utorok po 7.
vyučovacej hodine.
15. Výber voliteľného predmetu je pre žiaka záväzný na celý školský rok a nemožno ho
v jeho priebehu meniť. Voliteľné predmety pre Septimu, alebo IV. ročník si vyberá žiak

Sexty, alebo III. ročníka záväznou písomnou prihláškou odovzdanou triednemu učiteľovi
najneskôr do 30.4. aktuálneho školského roka. Žiak Septimy, alebo IV. ročníka si vyberá
voliteľné predmety pre maturitný ročník (Oktávu, alebo V. ročník) záväznou prihláškou
do 30. 4. aktuálneho školského roka.
16. Pri vstupe pedagogických a ostatných pracovníkov školy do triedy žiaci zdravia
postavením sa. Na vyučovacej hodine sa riadia pokynmi vyučujúceho. Na konci hodiny
pri jeho odchode z triedy znovu zdravia postavením sa.
17. Po zvonení sa žiak zdržiava v triede na svojom mieste, má pripravené potrebné učebnice,
zošity a pomôcky a na lavici okrem nich nemá žiadne iné predmety.
18. Po skončení vyučovania v učebni žiaci vyčistia lavice od odpadkov, vyložia stoličky a
opustia triedu na pokyn učiteľa. Bez pedagogického dozoru sa nezdržiavajú po skončení
vyučovania v triede.
19. Po skončení vyučovania žiaci odchádzajú zo školy po prezutí pri šatňovej skrinke. Pobyt
žiaka v priestoroch školy ráno a v odpoludňajšom čase je možný len v čase vyučovania
podľa rozvrhu hodín alebo záujmovej činnosti.
20. Návštevy žiakov počas prestávok nie sú dovolené, ani ich pozývanie na vrátnicu.
21. V školskej jedálni žiaci dbajú na kultúru stolovania. V zimných mesiacoch nepristupujú
k výdaju jedla v kabáte alebo vo vetrovke. Rešpektujú pokyny dozor konajúcich učiteľov,
organizačnej pracovníčky, prípadne pokyny pracovníčok školskej jedálne.
22. Počas prestávok sa žiaci zdržiavajú v triede, prípadne na chodbe. Ak je vhodné počasie, na
školskom dvore. Nevyhadzujú z okien žiadne odpadky. Podľa rozvrhu vyučovacích hodín
sa žiaci premiestňujú do príslušnej učebne počas prestávky. Žiaci sa nezdržiavajú počas
prestávok, voľných hodín a po skončení vyučovania v priestoroch šatní.
23. Žiak chodí na toalety počas prestávok, počas vyučovacích hodín je možné žiaka uvoľniť
iba výnimočne v naliehavých prípadoch.
24. Žiaci sa zdržiavajú verejných intímnych citových prejavov a vôbec sa v partnerských
vzťahoch správajú diskrétne.
25. Ak je žiaduce, aby žiak bol oslobodený od povinnej TEV, požiada o to zákonný zástupca
alebo žiak sám, ak dovŕšil 18 rokov. K žiadosti priloží Návrh na oslobodenie so
zaradením do skupiny alebo úplnom oslobodení potvrdený odborným lekárom
(výnimočne všeobecným lekárom na základe diagnózy stanovenej odborným lekárom).
Zdravotne znevýhodnení žiaci doručia Návrh od posudkového lekára sociálneho
zabezpečenia. Aj pri oslobodení od TEV trvajúcom dlhšie ako 3 týždne a kratšie ako
3 mesiace na základe odporúčania všeobecného lekára je potrebné doložiť žiadosť.
26. Školského výletu sa žiak môže zúčastniť na základe informovaného súhlasu zákonného
zástupcu alebo informovaného súhlasu plnoletého žiaka.
27. Žiaci sú povinní denne sledovať školský mail, Edupage a Teams.

IV. Opatrenia vo výchove
a) Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností alebo za statočný čin možno žiakovi
udeliť pochvalu alebo iné ocenenie.
1. Za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za príkladnú prácu udeľuje ústnu pochvalu
vyučujúci na hodine.
2. Triedny učiteľ udeľuje pochvalu za :
 výborný prospech – prospel s vyznamenaním,
Ak žiak v hodnotiacom ročníku dosiahne prospech 1,0, riaditeľ školy mu
udeľuje diplom na základe návrhu triedneho učiteľa.
 vzornú dochádzku,

Ak žiak nevymeškal za celý školský rok ani jednu hodinu, je ocenený
diplomom prípadne knižnou odmenou.
 úspešnú reprezentáciu triedy, resp. školy v súťažiach,
 za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností,
 za nezištnú pomoc, vysokohumánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné
uznanie inou osobou alebo inštitúciou,
 prínos k budovaniu dobrých vzťahov medzi žiakmi, aktivity v rámci triedy, za
príkladnú prácu a pomoc ďalším žiakom triedy,
3. Riaditeľ školy udeľuje pochvalu za :
 úspešnú reprezentáciu školy – umiestnenie na prvých troch miestach v krajských,
celoslovenských kolách súťaží,
 úspešnú reprezentáciu školy na medzinárodných súťažiach,
 za nezištnú pomoc, vysokohumánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné
uznanie inou osobou alebo inštitúciou,
 ďalšie záslužné práce v rámci školy, prípadne reprezentáciu školy na podujatiach,
ktoré ovplyvňujú dobré meno školy.
Žiak, ktorému bola udelená riaditeľská pochvala je ocenený knižnou odmenou.
Verejnú pochvalu žiakovi vyjadrí triedny učiteľ pred triedou alebo riaditeľ školy pred
všetkými žiakmi a pedagogickými pracovníkmi školy.
b) Žiakom možno podľa závažnosti previnenia uložiť niektoré z týchto opatrení:
 napomenutie alebo pokarhanie od triedneho učiteľa,
 pokarhanie od riaditeľa školy,
 podmienečné vylúčenie alebo vylúčenie zo štúdia, ak splnili povinnú školskú
dochádzku.
1. Napomenutie od triedneho učiteľa:
 vyjadriť za jednorazové porušenie vnútorného poriadku školy
2. Pokarhanie od triedneho učiteľa treba vyjadriť:
 za opakované porušenie vnútorného školského poriadku,
 za jednorazové vážne porušenie vnútorného poriadku,
 za 1-3 neospravedlnené vyučovacie hodiny,
 za fyzické alebo duševné ubližovanie spolužiakovi,
 napomenutie a pokarhanie od triedneho učiteľa sa vždy urobí na triednickej hodine, a to
ako úradné oznámenie pred triedou, najneskôr do týždňa po rozhodnutí o jeho uložení.
3. Pokarhanie od riaditeľa školy:
 za hrubé porušenie školského poriadku
 za hrubé fyzické alebo duševné ubližovanie spolužiakovi, prípadne inému žiakovi školy
4. Podmienečné vylúčenie zo štúdia alebo vylúčenie zo štúdia:
za vážne a opakované porušenie pokynov pre žiakov v postojoch a v správaní v škole a na
verejnosti.
Návrhy na udelenie pochvaly, alebo iného ocenenia a uloženie opatrenia vo výchove sa
prerokúvajú v pedagogickej rade a zaznamenávajú do katalógového listu žiaka. Žiakovi je
možné uložiť opatrenia vo výchove po prerokovaní na pedagogickej rade najneskôr 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 je potrebné previnenie žiaka objektívne prešetriť. Podľa
potreby, najmä pri posudzovaní závažného alebo opakovaného previnenia, sa na jeho
prerokovanie za účasti žiaka prizve zákonný zástupca žiaka.
c) Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov,
ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do
takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie,
riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z
výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti
pedagogického zamestnanca.
Riaditeľ školy bezodkladne privolá
 zákonného zástupcu,
 zdravotnú pomoc,
 policajný zbor.

V. Hodnotenie správania žiakov
Stupeň 1 (veľmi dobré)
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, ktoré sú riešené napomenutím vyučujúcich, prípadne pokarhaním
triedneho učiteľa.
Stupeň 2 (uspokojivé)
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.
 za 4 -7 neospravedlnených vyučovacích hodín v priebehu polroka,
- pri neskorom príchode žiakov na vyučovanie postupovať takto:
od štvrtého neskorého príchodu žiaka na vyučovanie alebo na Služby Božie sa každý
neskorý príchod hodnotí ako neospravedlnená hodina
 za opakované porušenie vnútorného školského poriadku,
- keď pokarhanie triedneho učiteľa nemalo účinok
 za hrubé porušenie vnútorného školského poriadku,
 za neospravedlnenú neprítomnosť na akcii organizovanej školou v čase vyučovania
podľa rozvrhu hodín.
Jeho správanie neprispieva ku korektným vzťahom medzi spolužiakmi. Je prístupný
výchovnému pôsobeniu a usiluje sa svoje chyby napraviť.
Stupeň 3 (menej uspokojivé)

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 alebo ďalších osôb.
Správanie žiaka v škole, prípadne aj mimo školy je v rozpore s pravidlami správania a
ustanoveniami vnútorného školského poriadku.
 za 8-20 neospravedlnených hodín v priebehu 1 polroka (včítane neúčasti na službách
Božích organizovaných školou),
 za opakované porušovanie vnútorného školského poriadku bez snahy svoje správanie
zmeniť,
 za nemorálne správanie,
 za propagovanie náboženských učení, ktoré sú v rozpore s evanjeliom Pána Ježiša
Krista.
Zníženie známky zo správania o 2 stupne s podmienečným vylúčením zo školy navrhnúť:
 za 21 a viac neospravedlnených hodín v priebehu jedného polroka (vrátane neúčasti na
službách Božích organizovaných školou),
 za hrubé, spoločensky závažné porušenie vnútorného školského poriadku,
 za predaj drog,
 za opakované propagovanie náboženských učení, ktoré sú v rozpore s evanjeliom Pána
Ježiša Krista,
 ak sa žiak aj po udelení pokarhania riaditeľom školy dopúšťa ďalších previnení.
Stupeň 4 (neuspokojivé)
Stupňom 4 – neuspokojivé sa žiak klasifikuje, ak jeho správanie je v rozpore s ustanoveniami
školského poriadku a 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.
Zníženie známky zo správania o 3 stupne s vylúčením zo školy navrhnúť:
 za priestupky, ktoré sú vážnejšie ako sú uvedené v bode 3.
Zníženie známky zo správania na 3.stupeň a horší je spojené s pokarhaním od riaditeľa
školy. Žiak , ktorý je hodnotený zníženou známkou zo správania v 1. polroku a jeho
správanie sa nezmenilo, za ďalší priestupok voči školskému poriadku v 2. polroku sa mu
známka zo správania zhorší po prerokovaní pedagogickou radou.
Riaditeľské pochvaly, ale aj znížené známky zo správania prerokováva pedagogická
rada.
Klasifikácia správania sa zapisuje do katalógového listu žiaka s odôvodnením pri zníženej známke
zo správania.

VI. Komisionálne skúšky
Žiak strednej školy sa klasifikuje podľa výsledkov komisionálnej skúšky, ak
a) vykonáva rozdielovú skúšku,
b) je skúšaný v náhradnom termíne,

c) má on alebo jeho zákonný zástupca pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých
predmetoch prvého a druhého polroka a do troch pracovných dní odo dňa získania výpisu
klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok alebo do troch pracovných dní odo dňa
vydania vysvedčenia požiada riaditeľa školy o preskúšanie; ak príslušný predmet vyučuje riaditeľ,
môže žiak alebo zákonný zástupca žiaka o preskúšanie požiadať orgán miestnej štátnej správy v
školstve,
d) sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy,
e) vykonáva opravné skúšky,
f) vykonáva skúšky pri štúdiu podľa individuálneho učebného plánu,
g) bol oslobodený od povinnosti dochádzať do školy,
h) vykonáva skúšky pri individuálnom vzdelávaní,
i) školská inšpekcia zistí nedostatky pri klasifikácii a nariadi komisionálne preskúšanie.

Ak nemožno žiaka klasifikovať v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa za prvý polrok
neklasifikuje; riaditeľ školy určí na jeho vyskúšanie a klasifikovanie náhradný termín, a to
spravidla tak, aby sa klasifikácia mohla uskutočniť najneskôr do dvoch mesiacov po skončení
prvého polroka. Ak nemožno žiaka klasifikovať v riadnom termíne v druhom polroku, žiak je
skúšaný aj klasifikovaný za toto obdobie spravidla v poslednom týždni augusta a v dňoch
určených riaditeľom školy. Ak počet vymeškaných hodín v predmete za klasifikačné obdobie
presiahne 30 %, žiak môže byť z predmetu komisionálne skúšaný na podnet riaditeľa školy na
základe odporúčania vyučujúceho.
Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na komisionálnu skúšku a neospravedlní sa sám alebo
prostredníctvom svojho zákonného zástupcu najneskôr v deň konania skúšky okrem skúšky podľa
odseku 1 písm. c, sa klasifikuje z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal vykonať komisionálnu
skúšku, stupňom prospechu nedostatočný.
O povolení vykonať komisionálnu skúšku rozhodne riaditeľ školy na základe žiadosti o vykonanie
komisionálnej skúšky, ktorú podáva zákonný zástupca žiaka, alebo plnoletý žiak sám.
Komisia pre komisionálne skúšky je najmenej trojčlenná. Komisia sa skladá z
a) predsedu, ktorým je spravidla riaditeľ alebo ním poverený učiteľ,
b) skúšajúceho učiteľa, ktorým je spravidla učiteľ vyučujúci žiaka príslušný vyučovací predmet,
c) prísediaceho, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady pre príslušný alebo príbuzný vyučovací
predmet.
Výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda komisie verejne v deň konania skúšky.
Výsledok každej komisionálnej skúšky je pre klasifikáciu žiaka konečný.

VII. Povinnosti týždenníkov
Na každý týždeň určí triedny učiteľ dvoch žiakov za týždenníkov, podľa možnosti každého
z inej skupiny a zapíše ich do triednej knihy.
Týždenníci sú povinní:
 pripravovať učebne na vyučovanie (utretá tabuľa, krieda...),
 prinášať pomôcky vyučujúcim (podľa pokynu vyučujúceho),
 po skončení vyučovacej hodiny zotrú tabuľu, vyvetrajú triedu, zatiahnu žalúzie, vypnú
projektor, alebo ostatné elektronické zariadenia a vypnú osvetlenie,
 po skončení vyučovania uvedú miestnosť do poriadku a skontrolujú čistotu, prípadne
nedostatky odstránia,
 na začiatku vyučovacej hodiny oznamujú neprítomnosť žiakov,

 ak vyučujúci nie je prítomný na vyučovacej hodine po 10 minútach oznamujú
zástupcovi riaditeľa /prípadne v zborovni/ jeho neprítomnosť.

VIII. Povinnosti žiakov počas dištančného vzdelávania
Žiaci sú počas on-line/dištančného vzdelávania povinní:
 aktívne sa zúčastňovať na dištančnom vzdelávaní, pripravovať sa na vyučovacie
hodiny dištančnou formou, online formou, alebo formou samoštúdia podľa zaslaných
materiálov a ďalších zdrojov,
 používať mikrofón a kameru pri on-line komunikácií,
 pracovať na zadaných úlohách podľa pokynov vyučujúceho,
 odovzdávať zadania, projekty, pracovné listy, laboratórne protokoly, výstupy a úlohy
načas,
 preštudovať zaslané materiály a mať pripravené pomôcky podľa pokynov
vyučujúceho,
 vykonať všetky písomné práce, testy, písomky a ústne skúšanie,
 prísť na online hodinu načas.
 riadiť sa publikovaným rozvrhom,
 prihlasovať sa do aplikácie Microsoft 365 cez školský mail a aktívne využívať a
sledovať informácie cez školský Edupage a školský email,
 používať iba školské emaily na mailovú komunikáciu so školou,
 správať sa v súlade s platným školským poriadkom,
 v prípade technických problémov to okamžite nahlásiť triednemu učiteľovi napr.
prostredníctvom sms správy
Žiakom je zakázané:
 nahrávať a zverejňovať záznam z on-line hodiny bez súhlasu všetkých zúčastnených,
 správať v on-line priestore neslušne, vulgárne, šikanovať spolužiakov, odvádzať
pozornosť nevhodnými a urážlivými komentármi, odvádzať pozornosť ostatných
žiakov od vzdelávacích aktivít, vypínať mikrofón vyučujúcemu, alebo ostatným
spolužiakom.
O akomkoľvek porušení uvedených zásad bude informovať triedny učiteľ zákonných
zástupcov žiaka a na pedagogickej rade budú žiakovi po ich prerokovaní udelené výchovné
opatrenia.
V prípade, že učiteľ menovite vyzve žiaka, ktorý sa mu ani na tretíkrát po sebe neohlási, je
žiak chápaný ako neprítomný na hodine a vyučujúci mu napíše absenciu.
Dochádzka žiakov sa riadne značí do Edupage, na základe čoho sa bude vyhodnocovať na
klasifikačných poradách.

Prerokované na pedagogickej rade dňa 2.9.2021.

