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Stredná odborná škola technická Galanta 

Műszaki Szakkőzépiskola Galanta 

 
 

Školský poriadok školy 

 

Žiak sa dobrovoľným rozhodnutím študovať na škole zaväzuje riadne dochádzať do školy, 

a preto je povinný riadiť sa jej pokynmi a vnútorným poriadkom. 

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

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

bol maximálne efektívne využitý z hľadiska vzdelávania a mimoškolskej činnosti . 

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

vo vzťahu k žiakom, učiteľom a ostatným zamestnancom školy . 

Školský poriadok vychádza zo Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z.z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a z Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.65/2015 Z. z. o stredných školách. 

 
Žiaci, učitelia a majstri odborného výcviku SOŠ technickej Galanta, Műszaki Szakkőzépiskola 

Galanta 

 majú všetky práva a slobody v súlade so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv a sú povinní 

dodržiavať platné zákony spoločnosti i požiadavky školy a správať sa podľa nich v škole i na 

akciách usporiadaných školou. 

Každý žiak svojím správaním a vystupovaním v škole i na verejnosti reprezentuje seba i svoju 

školu. 

Všetci žiaci a pedagogickí zamestnanci školy sú povinní poznať a dodržiavať pravidlá 

školského poriadku. 

Školský poriadok je otvorený dokument, ktorý možno podľa potreby doplniť. Podnety na 

doplnenie treba odovzdať riaditeľovi školy. 

Povinnosťou učiteľa je oboznámiť žiakov a ich  zástupcov  so školským poriadkom na začiatku 

školského roka. Riaditeľ školy odporúča urobiť to preukázateľným spôsobom – zápisom do 

triednej knihy, do zápisnice z triedneho rodičovského združenia, či podpisom tohto dokumentu 

žiakmi a ich zákonnými zástupcami.  
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ČASŤ A 

 

PRÁVA ŽIAKA 
 

1. Žiak má právo na vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu uvedenom  

zákonom  NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

  

2. Žiak má právo na plnohodnotné vzdelanie bez ohľadu na rasu, náboženstvo, pohlavie, 

národnosť, postavenie či majetkové pomery rodičov. 

 

3. Žiak má právo na rešpektovanie svojej osobnosti  a zdravotného stavu zo strany spolužiakov 

učiteľov a MOV v zmysle všeobecných ľudských práv. 
 

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

predmety, ktoré sú hradené MŠVVaŠ SR.  

 

5. Žiak má právo zúčastňovať sa všetkých akcií organizovaných školou v čase vyučovania 

i mimo neho, pokiaľ sú tieto akcie určené jeho triede, ročníku, vekovej kategórii so súhlasom 

triedneho učiteľa.   

 

6. Žiak má právo na lekárske vyšetrenie počas vyučovania, pokiaľ nie je možné uskutočniť ho 

v inom čase. 

 

7. Žiak má právo na zrozumiteľný výklad učiva na úrovni jeho vekovej skupiny. 

 

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

možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom.  

 

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

 

10. Žiak má právo k danému učivu položiť akúkoľvek otázku k objasneniu danej problematiky a 

žiadať na ňu odpoveď. 

 

11. Žiak má právo na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených zákonom 245/2008  

podľa § 24. 

 

12. Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie  

z využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie  

nevyhnutných podmienok ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.   

 

13. Žiak má právo na:  

a/ objektívne hodnotenie 

b/ vedieť, čo sa bude hodnotiť a akým spôsobom  

c/ dozvedieť sa výsledok každého hodnotenia  

 

14. Žiak má právo prostredníctvom zástupcov  žiakov v Rade školy vyjadrovať sa ku všetkým 

problémom života školy v súlade so štatútom Rady školy.  
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15. Žiak má právo využívať ďalšie služby poskytované školou pokiaľ dodržiava príslušné 

organizačné pokyny a predpisy.  

 

16.  Žiaci majú právo vytvoriť orgány žiackej samosprávy a majú právo na aktívny a otvorený 

dialóg s triednym učiteľom a s vedením školy. 

 

17. Žiak má právo na ochranu zdravia a bezpečnosti pri vyučovaní, má právo na dodržiavanie 

základných psycho -hygienických noriem. 

 

18. Ďalšie práva a povinnosti plnoletého žiaka vyplývajú z Občianskeho zákonníka. Naplnenie 

práv neplnoletého žiaka vo viacerých prípadoch zabezpečuje jeho zákonný zástupca.  

   

19. Žiaci majú práva, podľa Deklarácie práv dieťaťa (prijatá Valným zhromaždením OSN 20. 

11. 1989, ku ktorej sa pripojila i bývalá ČSFR dňa 30. 9. 1990). 

  

20. Žiak má právo písomne požiadať riaditeľa školy (neplnoletý žiak prostredníctvom zákonného 

zástupcu) o komisionálne preskúšanie v prípade pochybností o správnosti klasifikácie 

v jednotlivých predmetoch na konci prvého a druhého polroka do troch pracovných  dní od 

vydania vysvedčenia.    

 

21. Žiak má právo písomne požiadať o klasifikáciu v náhradnom termíne (neplnoletý žiak 

prostredníctvom zákonného zástupcu), ak za klasifikačné obdobie z objektívnych príčin vymešká 

taký počet hodín, že nedokáže plnohodnotne zvládnuť učebnými osnovami predpísané učivo 

jedného alebo viacerých predmetov. O konaní komisionálnej skúšky rozhoduje riaditeľ školy.  

 

22. Žiak by mal byť v priebehu polroka vyskúšaný z jedného vyučovacieho predmetu 

s hodinovou dotáciou jedna hodina týždenne minimálne dvakrát, z toho aspoň raz ústne. 

Z vyučovacieho predmetu s hodinovou dotáciou  vyššou ako jedna hodina týždenne by mal byť 

žiak v priebehu polroka vyskúšaný minimálne trikrát, z toho aspoň raz ústne.  

 

23. Žiak má právo vedieť po ústnom vyskúšaní výsledok hodnotenia  ihneď.  

 

24. Výsledky hodnotenia písomných skúšok a prác má žiak právo vedieť do 14 dní. Žiak má 

právo nahliadnuť do svojej písomnej práce.  

 

25. Žiak má právo v jednom dni písať len jednu kontrolnú písomnú prácu v rámci učebných 

osnov.  

 

26.  Žiak má právo, aby sa pri určovaní stupňa prospechu hodnotila kvalita práce a učebné 

výsledky, ktoré žiak dosiahol počas celého klasifikačného obdobia. Vzhľadom na to sa stupeň 

prospechu neurčuje na základe priemeru známok získaných v danom klasifikačnom období,  ale 

prihliada sa k dôležitosti a váhe jednotlivých známok.  

 

27. Žiak má možnosť realizovať svoje právo na názor okrem vyučovacej hodiny na triednickej 

hodine, má možnosť vyjadriť sa prostredníctvom školského časopisu, nástenky, na zasadnutí 

žiackej rady a pod. V tejto súvislosti má žiak právo na omyl a zmenu názoru.  

 

28.  Ak vznikne u žiaka vážna situácia, pri ktorej nemôže pokračovať v štúdiu, je možné na 

žiadosť  žiaka alebo jeho zákonného zástupcu túto situáciu riešiť: 

       a)     prestupom na inú strednú školu, 
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       b)     prerušením štúdia - po ukončení povinnej dochádzky, 

       c)     zanechaním štúdia - po ukončení povinnej dochádzky. 

 

30. Počas veľkej prestávky na teoretickom vyučovaní v čase od 9,35 -9,50 hod, obedovej 

prestávky na odbornom výcviku v čase od 11,30 do 12,00 hod. a obedovej prestávky na 

teoretickom vyučovaní v čase od 12,20-12,50 hod., žiak môže  na vlastnú zodpovednosť  

opustiť areál školy za účelom nákupu stravy v nákupnom centre LIDL. 
 

ČASŤ B 
 

DOCHÁDZKA  DO  ŠKOLY 

 

1.Do školy žiak dochádza pravidelne a zúčastňuje sa všetkých povinných, povinne voliteľných a 

nepovinných predmetov, ktoré si zvolil. 

 

2. Žiak je povinný byť v škole najneskôr 5 minút pred prvou vyučovacou hodinou, alebo 

začiatkom odborného výcviku podľa rozvrhu hodín. Budova školy sa pre žiakov otvára 

o 7,00 hod. 

 

3. Voliteľné predmety sú koncipované ako kurzy. Žiak sa záväzne prihlási na voliteľné predmety 

koncom predchádzajúceho  školského roka a zúčastňuje sa voliteľných predmetov  podľa rozvrhu 

hodín počas celého školského roka.   

 

4. Po skončení vyučovania sa môže žiak zdržiavať v budove a v areály školy iba s vedomím 

pedagógov, resp. zamestnancov školy. 
 

5. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe, požiada písomne jeho 

zákonný zástupca o uvoľnenie z  vyučovania. Neprítomnosť žiaka na vyučovaní z rodinných 

dôvodov /mimoriadne udalosti v rodine/ rodič zdôvodní triednemu učiteľovi. 

 

 6.  Žiaka môže v nevyhnutných prípadoch z vyučovania a z odborného výcviku uvoľniť: 

- na jednu vyučovaciu hodinu vyučujúci, majster odborného výcviku 

- na 1 – 2 vyučovacie dni triedny učiteľ,  

- na viac dní môže žiaka uvoľniť na základe písomnej žiadosti triedny učiteľ so  

               súhlasom riaditeľa školy. 

 

7. Riaditeľ strednej školy môže uvoľniť žiaka z vyučovania povinného predmetu  alebo od 

telesných úkonov spojených s vyučovaním niektorých predmetov na základe vyjadrenia 

príslušného lekára.  

O uvoľnenie požiada žiak začiatkom školského roka najneskôr do 15. 09, alebo ihneď po tom, 

ako nastala zmena jeho zdravotného stavu vyžadujúca také opatrenie v záujme zdravia žiaka. 

Žiak je potom oslobodený alebo čiastočne oslobodený od telesných úkonov, avšak hodín telesnej 

výchovy sa zúčastňuje tak, ako sú zaradené do rozvrhu hodín. Pokiaľ žiak nepredloží žiadosť 

o uvoľnenie do 15. 09. jeho účasť na telesnej výchove, ak necvičí je neospravedlnená.  

  

8. Na návrh lekára môže riaditeľ školy v súvislosti s vyučovaním telesnej výchovy zaradiť žiaka 

do skupiny telesne a zdravotne oslabených. Žiak je povinný upozorniť vyučujúceho, vedúceho 

školskej akcie (exkurzie, školského výletu, účelového cvičenia, ...) na svoj zdravotný stav ešte 

pred konaním akcie a v prípade potreby predložiť potrebné lekárske potvrdenie.  
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9. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, jeho zákonný 

zástupca je povinný najneskôr do dvoch dní oznámiť triednemu učiteľovi dôvod 

neprítomnosti. Pri návrate na vyučovanie je žiak povinný predložiť do dvoch dní 

triednemu učiteľovi ospravedlnenie podpísané zákonným zástupcom. Žiaka počas štúdia 

ospravedlňuje jeho zákonný zástupca. Neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka, ktorá 

trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca, 

vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať potvrdenie o 

chorobe dieťaťa alebo žiaka, alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho 

neprítomnosti. 

 

10. Neskorý  príchod na prvú vyučovaciu hodinu môže byť dôvodom na neospravedlnenie 

absencie a na niektoré  opatrenia vo výchove v súlade s platnou legislatívou. 

                  

11. Ak sa neprítomnosť žiaka pre chorobu opakuje častejšie, môže triedny učiteľ vyžadovať 

potvrdenia od lekára aj za každú neprítomnosť.  

 

13. Ak ochorie žiak (alebo niektorá s osôb, s ktorou sa žiak trvalo stýka) na prenosnú infekčnú 

chorobu, oznámi to neodkladne jeho zákonný zástupca triednemu učiteľovi.  

 

14. Ak žiak vymešká väčšiu časť z odučených hodín za klasifikačné obdobie, môže byť na 

návrh vyučujúceho klasifikovaný na základe výsledku komisionálnej skúšky v náhradnom 

termíne. 

 

15. Žiak môže byť preskúšaný na podnet riaditeľa školy aj pred ukončením riadneho 

klasifikačného obdobia pred komisiou, ktorej zloženie určí riaditeľ školy. Výsledok tejto skúšky 

vyučujúci zohľadní pri klasifikácii žiaka na konci klasifikačného obdobia.  

 

16. Žiak, ktorý nesplnil požiadavky vyučujúceho na úspešné absolvovanie povinného 

predmetu, môže byť na základe rozhodnutia pedagogickej rady klasifikovaný v 

náhradnom termíne. 

 

17. 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 

strednej školy písomne vyzve žiaka, a ak je neplnoletý jeho zákonného zástupcu, aby v 

určenej lehote doložil dôvod svojej (žiakovej) neprítomnosti. Súčasne upozorní, že v 

opačnom prípade sa žiak bude posudzovať tak, akoby štúdium zanechal. Ak do 10 dní od 

doručenia výzvy žiak do strednej školy nenastúpi, alebo nie je doložený dôvod jeho 

neprítomnosti v škole, posudzuje sa tak, akoby štúdium zanechal prvým dňom po uplynutí 

lehoty určenej riaditeľom strednej školy na ospravedlnenie. Týmto dňom prestáva byť 

žiakom školy. 

       

 

ČASŤ C 

 

POVINNOSTI ŽIAKOV 

 

 

1. Žiak je povinný dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy. 
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2. Žiak je povinný ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy. 

 

3. Žiak je povinný rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne  

záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.  

 

4. Žiak prichádza do školy vhodne oblečený a slušne upravený 

 

5. Po príchode do školy je žiak povinný sa prezuť. Vrchný odev a obuv si odkladá do 

vyhradených priestorov.  

  

6. Žiak nenosí do školy cenné veci a väčšie sumy peňazí. Za ich stratu škola nezodpovedá.  

 

7. V školskej budove žiak dbá na bezpečný pohyb po chodbách, udržiava čistotu, poriadok, šetrí 

školské zariadenie, hospodárne zaobchádza s učebnicami a učebnými pomôckami. 

       

8. Škody, ktoré sú spôsobené škole úmyselne alebo z nedbanlivosti žiakmi, zaplatí ten, kto škodu 

spôsobil. Ak žiak spôsobí škodu na zariadení školy, na majetku školy, ako aj na majetku iného 

žiaka školy a zamestnanca školy, je povinný škodu uhradiť.  

 

9. Žiak je povinný nosiť na vyučovaciu hodinu potrebné učebné pomôcky a pracovať s nimi 

podľa pokynov vyučujúceho.  

  

10. V priebehu každej vyučovacej hodiny sústredene pracuje, neruší nevhodným správaním 

spolužiakov a vyučujúceho. 

 

11. Cez prestávky žiak trávi čas oddychu v triede, prípadne na chodbe. Zbytočne nevychádza v 

prezuvkách z budovy školy. Žiakom je zakázané sedieť na radiátore, na lavici, v okne, resp. na 

okennej doske, vystupovať na nábytok.  

 

12. Počas voľných hodín sa žiak zdržiava v priestoroch školy, podľa pokynov triedneho učiteľa. 

 

13. Na vybavovanie administratívnych záležitostí využíva žiak len úradné hodiny 

administratívnej pracovníčky školy a to: pondelok – piatok : od 9,35 – 9,50 hod. od 12,20-

12,50 

  

14.  Podľa pokynu triedneho učiteľa má žiak službu týždenníka. Vtedy je povinný: 

- hlásiť riaditeľovi školy alebo jeho zástupcovi neprítomnosť vyučujúceho na hodine,   

- hlásiť vyučujúcemu neprítomnosť žiakov na vyučovaní, 

- pomôcť pri príprave učebných pomôcok na vyučovanie podľa pokynov vyučujúceho, 

- starať sa o čistotu tabule, triedy, o poriadok v triede v čase vyučovania. 

 

15. Počas vyučovania žiak rešpektuje a plní pokyny ktoréhokoľvek vyučujúceho, správa sa 

slušne, zdvorilo, s prípadnými problémami sa obracia na svojho triedneho učiteľa. 

   

16. Na hodinách telesnej výchovy používajú žiaci vhodnú športovú obuv a úbor podľa pokynov 

vyučujúceho. Žiaci, ktorí necvičia, sú prítomní na vyučovacej hodine a riadia sa pokynmi 

vyučujúceho.  

 

17. Každý žiak školy reprezentuje školu na verejnosti, preto sa správa a koná tak, aby šíril jej 

dobré meno.    
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18. Žiak je zodpovedný za svoje študijné výsledky počas štúdia, preto je povinný sa vzdelávať, 

dodržiavať vnútorný poriadok školy a pravidlá spoločenského správania. 

           

19. Žiak zodpovedá za čistotu a poriadok vo svojej lavici a v okolí v triede, odbornej učebni 

alebo dielni. Je povinný po ukončení vyučovania upratať odpadky z lavice a vyložiť stoličku. 

Toto sa vzťahuje na ktorúkoľvek triedu, odbornú učebňu alebo dielňu. 

              

20. Nedodržanie niektorého bodu Školského poriadku je dôvodom na opatrenia vo výchove 

podľa platnej školskej legislatívy.  

 

21. Plnoletý žiak nadstavbového štúdia sa ospravedlňuje sám.   
 

 

ŽIAKOM JE ZAKÁZANÉ 
 

1. V súlade s pravidlami o bezpečnosti a ochrane zdravia je žiakom zakázané prinášať do školy 

alebo používať v škole alkoholické nápoje a iné zdraviu škodlivé omamné prostriedky všetkého 

druhu, najmä návykové látky. (Ide  o cigarety, alkohol a drogy). Tento zákaz platí aj pri 

činnostiach organizovaných školou.   

 

2. Žiaci školy majú v priestoroch školy zakázané fajčiť. Tento zákaz platí aj pri činnostiach 

organizovaných školou. 
 

3. Je zakázané prinášať a používať ďalšie predmety ohrozujúce život a zdravie žiakov, 

pedagógov i ostatných zamestnancov školy. 

    

4. Predaj alkoholu a dílerstvo drog na škole sú nezlučiteľné s morálnymi princípmi výchovného 

a vzdelávacieho programu našej školy. V prípade ich porušenia bude žiak vylúčený zo štúdia.   

 

5. Počas výchovno-vzdelávacieho procesu sa zakazuje používať mobilné zariadenia, či iné 

veci a predmety, ktoré by mohli vyrušovať, rozptyľovať a obťažovať spolužiakov a 

vyučujúcich. Tieto spomínané predmety si žiaci v čase vyučovacej hodiny odkladajú do 

svojich tašiek. 

 

6.Žiakom v učebných a študijných odboroch je na odbornom výcviku zakázané nosiť dlhé 

vlasy rozpustené  z dôvodu ochrany zdravia pri práci. 

 

7. Žiakom je zakázané odísť bez súhlasu vyučujúceho majstra odborného výcviku z odborného 

výcviku 
 

8. Žiakovi nie je dovolené obmedzovať alebo zneužívať iného žiaka fyzicky či psychicky ho 

týrať. Žiakovi sa zakazujú všetky formy a podoby šikanovania. Pokiaľ dôjde k šikanovaniu, 

škola postupuje podľa platnej legislatívy.  

 

9.Vyjadrovať sa neslušným spôsobom, používať vulgarizmy, nadávky, hrubé slová a používať 

neslušné gestá, 

 

10.Akýmkoľvek spôsobom pozmeňovať, upravovať a falšovať úradné doklady a potvrdenia, 
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ČASŤ D 

 

VÝCHOVNÉ  OPATRENIA 

 

1.  Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností, za statočný čin a reprezentáciu školy 

možno žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie.  

 

2. Pochvalu alebo iné ocenenie udeľuje žiakom triedny učiteľ, riaditeľ školy alebo orgán štátnej 

správy v školstve, môže ich udeliť aj iná organizácia. Pochvala triednym učiteľom sa udeľuje 

žiakovi spravidla na konci prvého a druhého polroku. Pochvala riaditeľom školy sa udeľuje 

spravidla na zhromaždení triedy alebo školy na konci školského roka.  

 

3. Ak sa žiak previní proti školskému poriadku možno mu udeliť napomenutie alebo pokarhanie 

od triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľa, podmienečné vylúčenie, alebo vylúčenie. 

Pokarhanie triednym učiteľom a riaditeľom školy sa udeľuje spravidla na zhromaždení triedy 

alebo školy na konci prvého a druhého polroku.  

 

4. Ak žiak svojim správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov 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 privolá:  

a/ zákonného zástupcu, 

b/ zdravotnú pomoc,  

c/ Policajný zbor.   

 

  5. Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia 

vyhotoví riaditeľ školy písomný záznam.  

 

6. Podľa závažnosti previnenia možno žiakovi udeliť niektoré z nasledovných opatrení: 

a/ napomenutie alebo pokarhanie od triedneho učiteľa,   

b/ pokarhanie od riaditeľa školy, 

c/ žiakom, ktorí splnili povinnú školskú dochádzku, môže riaditeľ školy po prerokovaní v 

pedagogickej rade uložiť aj podmienečné vylúčenie alebo vylúčenie. 

 

7. Žiakovi, ktorý sa opakovane dopúšťa porušovania školského poriadku  školy je možné uložiť  

opatrenia vo výchove. Neospravedlnený neskorý príchod na vyučovaciu hodinu je dôvodom na 

výchovné opatrenia. Žiaci nadstavbového štúdia pri neospravedlnenej absencii nad 50 hodín 

môžu byť riaditeľom školy vylúčení zo štúdia. 

Ak sa žiak omešká na začiatku vyučovania na teoretickom vyučovaní, alebo na odbornom 

výcviku (nezáleží koľko) a nepredloží hodnoverné ospravedlnenie, započítava sa mu začatá 

hodina ako neospravedlnená!!! 

 

8. Neospravedlnená neprítomnosť žiaka na vyučovaní je hrubým porušením školského poriadku 

školy a  dôvodom na nasledovné  opatrenia vo výchove:  

a) napomenutie alebo pokarhanie triednym učiteľom, majstrom odborného výcviku,  

 2 – 7 hodín neospravedlnenej absencie 

 úmyselnosť konania žiaka 
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 opakovanie rovnakého priestupku 

 porušenie školského poriadku 

 b)      pokarhanie od riaditeľa školy 

 8 – 14 hodín neospravedlnenej absencie 

 úmyselnosť konania žiaka 

 viacnásobné opakovanie rovnakého priestupku 

 porušenia školského poriadku 

c)      znížená známka zo správania na stupeň 2  

 neospravedlnená absencia  15 – 35 hodín 

 pokarhanie triednym učiteľom, MOV, riaditeľom školy 

 závažné porušenie školského poriadku 

 d)      znížená známka zo správania na stupeň 3 

 neospravedlnená absencia od  36  - 49 hodín 

 pokarhanie triednym učiteľom, MOV, riaditeľom školy 

 závažné porušenie školského poriadku 

 podmienečné vylúčenie zo školy 

 vylúčenie zo školy 

 e)      znížená známka zo správania na stupeň 4 

 neospravedlnená absencia nad 50   - do 100 hodín 

 veľmi závažné porušenie školského poriadku ( krádež, ublíženie na zdraví, 

požívanie omamných látok…) 

 vylúčenie zo školy 

 f)        podmienečné vylúčenie zo štúdia  

      Podmienečnému vylúčeniu a vylúčeniu žiaka zo štúdia nemusí predchádzať žiadne iné 

výchovné  opatrenie, ak sa žiak dopustil zvlášť hrubého porušenia školského poriadku, a to: 

 šikanovanie spolužiakov alebo iných žiakov školy 

 neospravedlnená absencia nad 100 hodín 

 opakované fajčenie v areáli školy alebo na akciách zabezpečovaných školou 

 požívanie alebo držanie omamných látok a alkoholu v areáli školy alebo na akciách   

zabezpečovaných školou 

 drzé správanie sa voči pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy 

 krádež počas vyučovania a vykonávania odborného výcviku 

 právoplatné rozhodnutie o spáchaní trestného činu 

 opakované neplnenie si základných povinností žiaka podľa časti II. ods. A a B    

 školského poriadku 
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g)      vylúčenie zo školy 

 ak žiak poruší podmienku podmienečného vylúčenia 

 neospravedlnená absencia nad 150 hodín 

 veľmi závažné porušenie školského poriadku ( krádež, ublíženie na zdraví…) podľa 

závažnosti úmyselného konania žiaka 

 požívanie alkoholu, omamných látok v areáli školy alebo na akciách 

organizovaných školou 

 opakované neplnenie si povinností žiaka podľa časti II ods A, B školského poriadku 

 právoplatné rozhodnutie o výkone trestu 

 

9. V prípade kumulovania priestupkov voči školskému poriadku školy rozhodne o udelení 

výchovného opatrenia pedagogická rada.  

 

10. V rozhodnutí o podmienečnom vylúčení zo štúdia určí riaditeľ strednej školy skúšobnú lehotu 

a to najdlhšie jeden rok. Ak sa podmienečne vylúčený žiak v skúšobnej lehote osvedčil, upustí 

sa od vylúčenia. Ak sa žiak v tejto lehote dopustí ďalšieho závažnejšieho previnenia, riaditeľ 

školy žiaka vylúči. 

 

                         

 

 

ČASŤ E 
 

PRÁVA ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU ŽIAKA 

 

 

1.  Zákonný zástupca žiaka má právo žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole 

poskytovali žiakom informácie a vedomosti v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania 

podľa zákona NR SR 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov.  

 

2. Zákonný zástupca žiaka má právo oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy 

a školským poriadkom.  

 

3.  Zákonný zástupca žiaka má právo byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch 

svojho dieťaťa.  

 

4. Zákonný zástupca žiaka má právo na poskytnutie poradenských služieb vo výchove 

a vzdelávaní.  

 

5. Zákonný zástupca žiaka má právo zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom 

súhlase riaditeľa školy.  

 

6. Zákonný zástupca žiaka má právo vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy 

prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.  

 

7. Zákonný zástupca žiaka má právo byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa 

po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.  
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ČASŤ F 
 

 

                                   POVINNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU ŽIAKA 
 

 

1.Zákonný zástupca žiaka je povinný vytvoriť pre žiaka podmienky na prípravu na výchovu 

a vzdelávanie v škole a plnenie školských povinností.  

 

2. Zákonný zástupca žiaka je povinný dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu 

svojho dieťaťa určené školským poriadkom.   

 

3. Zákonný zástupca žiaka je povinný informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho 

dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli 

mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania.  

 

4. Zákonný zástupca žiaka je povinný nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.  

 

5. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, jeho zákonný zástupca je 

povinný oznámiť škole do dvoch dní príčinu jeho neprítomnosti.  

 

6. Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá tri po sebe nasledujúce dni ospravedlňuje jeho zákonný 

zástupca. Škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie alebo iný doklad potvrdzujúci 

odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri 

po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží zákonný zástupca žiaka potvrdenie od lekára.  
 

 

ZÁVEREČNÉ   USTANOVENIE 

 

 

 

1. Školský poriadok školy je záväzný pre všetkých žiakov a zamestnancov  školy.   

 

2. Zmeny a doplnky školského  poriadku školy vydáva riaditeľ školy.  

 

3. Tento školský  poriadok školy  je platný od 1. 9. 2019  


