Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola
Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno

Školský poriadok
Hlava I.

Pravidlá správania sa žiakov
Článok 1
Práva žiaka

Žiak má:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

Právo na rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu.
Právo na bezplatné vzdelanie.
Právo na vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu
stanovenom školským zákonom.
Právo na úctu k vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti.
Právo na také opatrenia na zabezpečenie disciplíny, ktoré sú zlučiteľné s ľudskou
dôstojnosťou.
Právo na ochranu pred zanedbávaním, krutosťou a využívaním.
Právo na ochranu pred diskrimináciou a na výchovu v duchu znášanlivosti.
Právo na poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou
a vzdelávaním.
Právo poznať náplň učebných osnov.
Právo poznať známku z odpovede alebo písomnej práce.
Právo zvoliť si záujmový krúžok.
Právo predložiť svoje požiadavky a návrhy na zlepšenie práce triedy a školy,
návrhy predkladá triednemu učiteľovi, majstrovi, zástupcovi alebo riaditeľovi
školy.
Právo vystúpiť alebo prestúpiť na inú školu, ak o to zákonný zástupca žiaka
písomne požiada riaditeľa školy.
Právo byť uvoľnený na reprezentáciu školy so súhlasom triedneho učiteľa,
majstra a riaditeľa školy.
Právo mať svoju vlastnú emailovú schránku v emailovej službe školy.

Článok 2
Povinnosti žiaka
Žiak má povinnosť:
1.
2.
3.
4.
5.

Neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa
výchovy a vzdelávania.
Dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy.
Pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní.
Pracovať na vyučovacej hodine podľa pokynov vyučujúceho.
Osvojovať si vedomosti a zručnosti a získavať návyky poskytované strednou
školou, pripravovať sa na tvorivú prácu a odbornú činnosť.

6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.

20.

21.
22.

Osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa
nich, byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických pracovníkov, inštruktorov a
iných pracovníkov školy a správať sa v škole a mimo nej tak, aby robil česť škole i
sebe.
Chrániť vlastné zdravie i zdravie iných, dodržiavať zásady bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci, požiarnych predpisov.
Prezuť sa hneď po príchode do školy v priestoroch šatne.
Byť v škole vhodne a čisto oblečený a upravený. Neprípustné sú zviditeľňovanie
symbolov rasizmu, sektárstva, extrémizmu a vulgarizmu.
Šetriť školské zariadenie, chrániť ho pred poškodením a hospodárne
zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami. V prípade poškodenia
školského zariadenia alebo poškodenia a straty učebníc je povinnosťou škodu
nahradiť.
Dodržiavať vyučovací čas a rozsah prestávok, ktorý je stanovený nasledovne:
1. hodina
8.05 – 8.50
2. hodina
8.55 – 9.40
3. hodina
9.50 – 10.35
4. hodina
10.40 – 11.25
5. hodina
11.30 – 12.15
6. hodina
12.40 – 13.25
7. hodina
13.30 – 14.15
8. hodina
14.20 – 15.05
Dostaviť sa na vyučovanie najneskôr 10 minút pred prvou vyučovacou hodinou.
Ak žiak mešká z vyučovacej hodiny viac ako 25 minút, považuje sa to za
vymeškanú jednu celú vyučovaciu hodinu. Ak žiak vymešká menej ako 25 minút
z vyučovacej hodiny, tento čas sa spočíta a vykáže ako vymeškaná hodina.
Do odborných učební a na delené hodiny do určených tried sa presúvať cez
prestávku.
V odborných učebniach sa riadiť školským poriadkom a pravidlami pre prácu s
výpočtovou technikou a internetom, laboratórnym poriadkom, Pokynmi na
bezpečnosť a ochranu zdravia, ktoré mu budú každoročne oznámené na začiatku
školského roka.
Byť zdvorilý, správať sa slušne k spolužiakom, pedagogickým pracovníkom
a všetkým zamestnancom školy.
Udalosti, ktoré súvisia s ekonomickými stratami a bezpečnosťou /elektrický
prúd, unikanie vody, .../ okamžite hlásiť dozor konajúcemu učiteľovi alebo
majstrovi.
Dodržiavať čistotu v triedach, v okolí budovy, na pracoviskách, chodbách
a sociálnych zariadeniach.
Vstup do zborovne, riaditeľne, kabinetov je povolený len so súhlasom
pedagogického pracovníka.
V prípade ochorenia školopovinného žiaka do jedného dňa nahlásiť dobu
trvania choroby triednemu učiteľovi alebo majstrovi. Po ukončení choroby
predložiť rodičom podpísané lekárske potvrdenie.
V prípade ochorenia ostatných žiakov /neškolopovinných/ do dvoch dní nahlásiť
dobu trvania choroby triednemu učiteľovi alebo majstrovi. Po ukončení choroby
predložiť rodičom podpísané lekárske potvrdenie.
Každodenne nosiť so sebou do školy školou evidovaný zošit ospravedlnení.
Hlásiť triednemu učiteľovi, majstrovi akúkoľvek zmenu bydliska, zmluvného
podniku.

23.

Žiak plní povinnú 10-ročnú školskú dochádzku podľa ustanovenia § 19 zák. č.
245/2008 Z. z. do konca školského roka, v ktorom dovŕši 16 rokov veku. Ak žiak
neospravedlnení v danom mesiaci viac ako 15 hodín svojej neprítomnosti, škola
má povinnosť oznámiť túto skutočnosť príslušnej obci.

24.

Na odbornom výcviku:
a/ dodržiavať pracovnú disciplínu
b/ dodržiavať pracovnú dobu, ktorá je stanovená nasledovne:
1. hodina
7.45 – 8.45
2. hodina
8.45 – 9.45
Prestávka
9.45 – 9.55
3. hodina
9.55 – 10.55
4. hodina
10.55 – 11.55
Prestávka
11.55 – 12.10
5. hodina
12.10 – 13.10
6. hodina
13.10 – 14.10
7. hodina
14.10 – 15.10
c/ nastúpiť na pracovisko pripravený a riadne ustrojený v pracovnom odeve, ktorý
musí zodpovedať predpisom BOZP
d/ odchod k lekárovi zahlásiť majstrovi pred začatím pracovnej zmeny
e/ bez povolenia majstra sa nevzďaľovať z pracoviska a plniť jeho príkazy
f/ pracovať v súlade s bezpečnostnými predpismi tak, aby neohrozil svoje zdravie
a zdravie svojich spolužiakov
g/ šetrne zaobchádzať s náradím, nástrojmi a strojmi, šetriť energiu
h/ dbať o hygienu, uloženie svojich vecí v šatníkovej skrini, ktorú pred odchodom
zamyká.

23.

Povinnosti týždenníka:
a/ službu týždenníkov vykonávajú spravidla dvaja žiaci po dobu jedného týždňa,
ktorých určí triedny učiteľ spravidla podľa poradia žiakov v triednej knihe, pri
delení triedy sa určuje týždenník do každej skupiny triedy
b/ hlási vyučujúcemu neprítomnosť žiakov
c/ zodpovedá za čistotu v triede, zotretú tabuľu, špongiu, kriedu, za nerušený
priebeh vyučovania, prípravu učiteľských pomôcok
d/ neprítomnosť vyučujúceho hlási do 10 minút vedeniu školy
e/ pri zistení poškodenia inventáru triedy hlási skutočnosť vyučujúcemu
zodpovedného za učebňu

24.

Povinnosti na výletoch a exkurziách:
a/ dodržiavať školský poriadok a pokyny pedagogického dozoru
b/ v prípade, že chce zmeniť miesto nástupu alebo výstupu mimo plánovanej
zastávky, musí predložiť pedagogickému dozoru písomný súhlas zákonného
zástupcu

Článok 3
Uvoľňovanie z vyučovania
1.

Žiak môže byť uvoľnený z vyučovania a z aktivity poriadanej školou na základe
žiadosti zákonných zástupcov, alebo organizácie nasledovne:
- z jednej vyučovacej hodiny môže uvoľniť príslušný vyučujúci

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

- z jedného vyučovacieho dňa, alebo jednej aktivity môže uvoľniť triedny učiteľ,
alebo majster odborného výcviku
- z niekoľkých dní, alebo viacerých aktivít môže uvoľniť riaditeľ školy.
Ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť vyučovania pre nepredvídaný dôvod, jeho
zákonný zástupca oznámi najneskôr do dvoch dní dôvod jeho neprítomnosti
triednemu učiteľovi, alebo majstrovi.
Plnoletý žiak sám oznámi dôvod svojej neprítomnosti triednemu učiteľovi, alebo
majstrovi najneskôr do dvoch dní.
Rodič môže ospravedlniť najviac tri vyučovacie dni, ak neprítomnosť trvá viac
ako 3 dni, predloží žiak lekárske potvrdenie.
Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám. Môže sa ospravedlniť z troch vyučovacích
dní. Ak neprítomnosť trvá viac ako tri dni predloží lekárske ospravedlnenie.
Triedny učiteľ alebo majster odbornej výchovy ospravedlní neprítomnosť žiaka na
vyučovaní na základe ospravedlnenia podpísaného zákonným zástupcom.
Neprítomnosť žiačky pre tehotenstvo a materstvo sa uznáva ako dôvod
ospravedlnenej neprítomnosti.
Riaditeľ môže uvoľniť žiaka z vyučovania povinného predmetu alebo od
telesných úkonov spojených s vyučovaním predmetu na základe vyjadrenia
príslušného lekára.
Riaditeľ môže uvoľniť žiaka z vyučovania na reprezentáciu školy.

Článok 4
Žiakom je zakázané
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

Fajčiť v areáli školy, vrátane priestorov školy, odborného výcviku, priestorov
organizácií, kde žiaci vykonávajú odborný výcvik, ako aj pri všetkých
činnostiach organizovaných školou bez ohľadu na vek a súhlas rodičov.
Prechovávať a konzumovať alkoholické nápoje počas vyučovania, odborného
výcviku, ako aj pri všetkých činnostiach organizovaných školou bez ohľadu na
vek a súhlas rodičov.
Prechovávať a užívať drogy a iné omamné látky v areáli školy, vrátane
priestorov školy, odborného výcviku, ako aj pri všetkých činnostiach
organizovaných školou bez ohľadu na vek a súhlas rodičov.
Prinášať do školy, na odborný výcvik, alebo na činnosti organizované školou
predmety ohrozujúce život a zdravie.
Nosiť oblečenie alebo predmety propagujúce rasizmus, násilie, militarizmus,
nacionalizmus, intoleranciu, či predmety znevažujúce ľudskú dôstojnosť,
národnosť, či vierovyznanie.
Bez vedomia vyučujúceho svojvoľne opustiť vyučovanie, pracovisko, alebo
aktivity organizované školou. Opustiť areál školy počas vyučovania, preliezť
oplotenie areálu školy.
Vyrušovať svojím správaním spolužiakov, pedagógov a priebeh vyučovacej
hodiny.
Nevhodné správanie v priestoroch školy, v organizáciách a na školských
akciách mimo školy. Napr. vulgárne správanie, vyjadrovanie sa v ústnej a
písomnej podobe, prípady zosmiešňovania, hanlivých prezývok, bitiek,
vyhrážanie, ponižovanie, prejavy šikanovania a vydierania, šírenie pornografie,
falšovanie, fyzické násilie voči spolužiakovi alebo pedagogickému zamestnancovi,
úmyselné ublíženie na zdraví.

9.

10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.

Používať elektrické zariadenia akéhokoľvek druhu (magnetofón, video,
gramofón, meotar, dataprojektor, notebook....) bez prítomnosti vyučujúceho, alebo
iného zodpovedného pracovníka školy.
Uskutočniť akékoľvek svojvoľné zásahy do softvéru a hardvéru školskej
výpočtovej techniky.
Poškodiť alebo odcudziť majetok školy, alebo majetok zamestnancov školy,
majetok organizácie. V prípade, že žiak je svedkom, alebo získa vedomosť
o poškodení alebo o odcudzení majetku, je povinný túto skutočnosť hlásiť
pedagogickému zamestnancovi.
Pri práci s internetom vstupovať na web stránky propagujúce alebo súvisiace s
rasizmom, násilím, militarizmom, nacionalizmom, intoleranciou, národnostnou
alebo náboženskou neznášanlivosťou, pornografiou.
Zverejniť a šíriť nepravdivé a dobré meno poškodzujúce informácie (v ústnej,
písomnej, obrazovej, zvukovej a elektronickej podobe) o škole, zamestnancoch
a žiakoch školy.
Zhotovovať a šíriť akékoľvek záznamy o škole, zamestnancoch a žiakoch školy
bez ich vedomia a súhlasu.
Opustiť budovu, alebo pracovisko počas vyučovania, okrem prípadov
uvedených rozvrhom.
Používať počas vyučovacích hodín mobilné telefóny. Tieto musia byť vypnuté,
aby nenarušovali priebeh vyučovania.
Prinášať do školy, na pracovisko predmety, ktoré by mohli rozptyľovať
pozornosť pri vyučovacom procese, ako napr. I pod, mp3 prehrávač, atď.
Klamať, meniť výpoveď, zavádzať a mariť vyšetrovanie spojené s porušením
školského poriadku.
Porušenie školského poriadku v Článku 4 v bodoch 6, 7, 9, 15, 16, a 17 sa
považuje za menej závažné porušenie školského poriadku.
Porušenie školského poriadku v Článku 4 v bodoch 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13,
14, a 18 sa považuje za závažné porušenie školského poriadku.

V prípade podozrenia z užitia alkoholu, resp. nelegálnej drogy u žiaka, je
povinnosťou školy kontaktovať policajný zbor a v prípade ohrozenia života
žiaka aj lekársku službu. O tomto zákroku škola informuje zákonného
zástupcu žiaka.
Riaditeľ a ostatní vedúci pedagogickí zamestnanci sú povinní oznámiť obci
požitie alkoholického nápoja alebo inej návykovej látky mladistvou osobou do
18 rokov.
So súhlasom riaditeľa školy alebo na jeho požiadanie môže vykonať
preventívnu kontrolu v priestoroch školy a dielne polícia, colný úrad, resp.
iný subjekt.
Riaditeľ školy môže požiadať resp. povoliť zásah polície v priestoroch školy
a dielne, ak si to situácia vyžaduje.

Článok 5
Práva a povinnosti rodičov /zákonných zástupcov/

1. rodič má právo
- oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy
- byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa
- na poskytnutie poradenských služieb vo výchove
- na konzultačných hodinách pre rodičov získať informácie o prospechu
a správaní svojho dieťaťa
- na prístup k dokumentom vydaných školou, ktoré sa priamo alebo nepriamo
týkajú jeho dieťaťa
- poznať účel, na ktorý sa použil jeho finančný príspevok
- po predchádzajúcom dohovore požiadať o konzultáciu vyučujúceho,
výchovného poradcu, riaditeľa školy
- po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy zúčastniť sa vyučovania, alebo
komisionálneho preskúšania svojho dieťaťa
2. rodič je povinný
- vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie a na
plnenie školských povinností
- oboznámiť sa s školským poriadkom školy a viesť k jeho dodržiavaniu aj
svoje dieťa
- informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, jeho zdravotných
problémoch, ktoré by mohli mať vplyv na jeho výchovu a vzdelávanie
- prevziať zodpovednosť za škody, ktoré jeho dieťa úmyselne spôsobí na
majetku školy a spolužiakov
- načas ospravedlňovať neprítomnosť svojho dieťaťa v škole
- informovať triedneho učiteľa a majstra o zdravotnom stave dieťaťa, najmä ak
si vyžaduje osobitnú starostlivosť
- zúčastňovať sa na triednych schôdzach rodičov a dostaviť sa na predvolanie
vedenia školy, triedneho učiteľa, majstra
- aktívne spolupracovať so školou vo veci vzdelávania a výchovných potrieb
svojho dieťaťa

Článok 6
Štipendium
1.

2.

3.

Štipendium možno poskytnúť žiakovi podľa § 149 Školského zákona.
Riaditeľ školy na žiadosť žiaka, resp. jeho zákonného zástupcu, priznáva
štipendium rozhodnutím na jeden školský rok. Štipendium sa neposkytuje
žiakovi, ktorý bol podmienečne vylúčený. Pri zmene podmienok žiadateľa,
po polročnej klasifikácii sa výška a oprávnenosť poskytovania štipendia
prehodnocuje (v zmysle zákona).
Na návrh triedneho učiteľa môže riaditeľ štipendium nepriznať alebo už
priznané štipendium s účinnosťou od nasledujúceho mesiaca odobrať, a to buď
dočasne alebo do konca školského roka.
Podmienky odobratia štipendia:
a) za závažné porušenie školského poriadku – odobratie do konca školského roka,
b) za vymeškanie viac ako 8 neospravedlnených hodín v mesiaci - odobratie na
dobu, pokiaľ dôvody odobratia (neospravedlnená absencia) trvajú.

Hlava II.

Výchovné opatrenia

Výchovné opatrenia v zmysle § 58 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
a v zmysle Metodického usmernenia č. 8/2009-R
1.

a)
b)
c)

a)
b)

Výchovnými opatreniami sú pochvaly a iné ocenenia a opatrenia na posilnenie
disciplíny žiakov.
2. Pochvalu alebo iné ocenenie udeľuje žiakom triedny učiteľ, riaditeľ školy alebo
orgán štátnej správy, môže ich udeliť aj iná organizácia alebo orgán. Pochvala sa
udeľuje spravidla na zhromaždení triedy alebo školy.
3. 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:
napomenutie od triedneho učiteľa, napomenutie od majstra
pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie od majstra
pokarhanie od riaditeľa školy
4. Ak žiak splnil povinnú školskú dochádzku, možno mu uložiť za závažné alebo
opakované previnenia voči školskému poriadku, zásadám spolunažívania,
ľudským právam alebo mravným normám spoločnosti:
podmienečné vylúčenie zo štúdia
vylúčenie zo štúdia
5. Výchovné opatrenia uvedené v odseku 3.a 4. sa môžu uložiť do dvoch mesiacov
odo dňa, keď sa o previnení žiaka dozvedel príslušný pracovník školy, najneskôr
však do jedného roka odo dňa, keď sa žiak previnenia dopustil.
6. V rozhodnutí o podmienečnom vylúčení zo štúdia určí riaditeľ školy skúšobnú
lehotu, a to najdlhšie na jeden rok. Ak sa podmienečne vylúčený žiak v skúšobnej
lehote osvedčil, upustí sa od vylúčenia. Ak sa žiak v tejto lehote dopustil ďalšieho
previnenia, riaditeľ školy žiaka vylúči zo štúdia.
7. Výchovné opatrenia udelené neplnoletým žiakom oznámi riaditeľ školy ich
zákonným zástupcom.

Oddiel I. - Postupnosť výchovných opatrení
A. Napomenutie od triedneho učiteľa pred kolektívom triedy:
1. za opakovaný neskorý príchod na vyučovanie zavinený žiakom
2. za prvostupňové porušenie povinností vyplývajúcich zo školského poriadku školy
3. za zanedbávanie týždenníckych povinností
4. za 1-8 neospravedlnených hodín
B. Pokarhanie od triedneho učiteľa:
1. za opakované porušenie školského poriadku školy po napomenutí triednym
učiteľom

2.

za 9 – 16 neospravedlnených hodín

C. Pokarhanie od riaditeľa školy:
1. za opakované porušenie školského poriadku školy po udelení pokarhania od
triedneho učiteľa a za menej závažné porušenie školského poriadku
2. za 17 – 24 neospravedlnených hodín
D. Podmienečné vylúčenie:
1. za 51 a viac neospravedlnených hodín
2. za úmyselné nedodržanie zásad bezpečnosti pri práci a požiarnych predpisov
3. za odcudzenie a poškodenie majetku školy alebo fyzických osôb
4. za ohrozovanie života žiakov i zamestnancov školy
5. za závažné porušenie školského poriadku, alebo za opakované menej závažné
porušenie školského poriadku
E. Vylúčenie zo školy
1. za porušenie školského poriadku v období podmienečného vylúčenia
2. za trestnú činnosť dokázanú policajným vyšetrovaním spáchanú počas vyučovania
alebo na aktivitách súvisiacich s výchovno-vzdelávacou činnosťou

Oddiel II. - Hodnotenie a klasifikácia správania
A. Znížená známka zo správania o jeden stupeň (uspokojivé):
1. v dôsledku priestupku po predchádzajúcom pokarhaní od riaditeľa školy
2. za 25 – 32 neospravedlnených hodín
3. za opakované porušenie povinností vyplývajúcich zo školského poriadku školy
4. za závažný priestupok, alebo za opakované menej závažné priestupky voči
školskému poriadku
B. Znížená známka zo správania o dva stupne (menej uspokojivé):
1. za recidívu priestupkov udelených po dvojke zo správania
2. za 33 – 40 neospravedlnených hodín
3. za opakované porušenie povinností vyplývajúcich zo školského poriadku školy
C. Znížená známka zo správania o tri stupne (neuspokojivé):
1. za recidívu priestupkov udelených po trojke zo správania
2. za 41 – 50 neospravedlnených hodín
3. za opakované porušenie povinností vyplývajúcich zo školského poriadku školy
4. za správanie, ktoré je v rozpore s právnymi a etickými normami spoločnosti, za
výrazné porušenie ľudských práv spolužiakov, pedagogických zamestnancov
5. za previnenia, ktorými vážne ohrozuje výchovu ostatných spolužiakov, alebo
zámerne narúša činnosť žiackeho kolektívu

Oddiel III. - Postupnosť výchovných opatrení pre žiakov
nadstavbového štúdia
A. Napomenutie od triedneho učiteľa pred kolektívom triedy:
1. za opakovaný neskorý príchod na vyučovanie zavinený žiakom
2. za prvostupňové porušenie povinností vyplývajúcich zo školského poriadku školy
3. za zanedbávanie týždenníckych povinností
4. za 1 – 8 neospravedlnených hodín
B. Pokarhanie od triedneho učiteľa:
1. za opakované porušenie školského poriadku školy po napomenutí triednym
učiteľom
2. za 9 – 16 neospravedlnených hodín
C. Pokarhanie od riaditeľa školy:
1. za opakované porušenie školského poriadku školy po udelení pokarhania od
triedneho učiteľa a za menej závažné porušenie školského poriadku
2. za 17 – 24 neospravedlnených hodín
D. Podmienečné vylúčenie:
1. za 25 a viac neospravedlnených hodín
2. za závažné porušenie školského poriadku, alebo za opakované menej závažné
porušenie školského poriadku po udelení pokarhania od riaditeľa školy
3. za úmyselné nedodržanie zásad bezpečnosti pri práci a požiarnych predpisov
4. za odcudzenie majetku školy alebo fyzickým osobám
5. za ohrozovanie života žiakov i zamestnancov školy
E. Vylúčenie zo školy
1. za porušenie školského poriadku v období podmienečného vylúčenia
2. za trestnú činnosť dokázanú policajným vyšetrovaním spáchanú počas vyučovania
alebo na aktivitách súvisiacich s výchovno-vzdelávacou činnosťou

Oddiel IV. - Postupnosť oceňovania žiakov
I. Pravidlá pre určenie najlepšieho žiaka triedy, ročníka a školy.
Najlepší žiak triedy, ročníka a školy sa vyhlasuje na konci školského roka a schvaľuje ho
pedagogická rada. Ocenení žiaci sú odmenení nákupnými poukážkami.
Najlepšieho žiaka triedy navrhuje triedny učiteľ. Navrhuje žiaka, ktorý dosiahne najvyšší
súčet bodov podľa nasledujúcich kritérií:

a) Prospech :
Priemer študijných výsledkov ku koncu školského

Počet bodov

roka
1,00

40

1,01 – 1,1

36

1,11 – 1,2

32

1,21 – 1,3

28

1,31 – 1,4

24

1,41 – 1,5

20

1,51 – 1,6

16

1,61 – 1,7

12

1,71 – 1,8

8

1,81 – 1,9

4

1,91 – 2,00

0

b) Predmetové olympiády, SOČ, Zenit, atď.
(Zoznam súťaží jednotlivých kategórií uvedený v Pláne práce školy na príslušný
školský rok.:
Súťaže

Počet bodov

účasť na školskom kole

2

1. miesto na školskom kole

4

účasť na okresnom/obvodnom/regionálnom kole

5

2. –5. miesto na okresnom/obvodnom/regionálnom kole

6

1. miesto na okresnom/obvodnom/regionálnom kole

8

účasť na krajskom kole (medzinárodná súťaž a súťaže na
výzvy)

10

2. –5. miesto na krajskom kole (v medzinárodnej súťaži a v
súťaži na výzvy)

12

1. miesto na krajskom kole (v medzinárodnej súťaži a v súťaži
na výzvy)

14

účasť na slovenskom kole

16

2. –5. miesto na slovenskom kole

18

1. miesto na slovenskom kole

24

Triedny učiteľ hodnotí všetky najlepšie výsledky žiaka v určených a súťažiach.

c) Športové a iné súťaže organizované MŠ SR, na ktorých sa žiak zúčastňuje
v rámci určitého kolektívu a ostatné individuálne súťaže.
Triedny učiteľ použije tabuľku viackrát.
Súťaže

Počet bodov

účasť na školskom kole

1

1. miesto na školskom kole

2

2. –5. miesto na okresnom/obvodnom/regionálnom kole

3

1. miesto na okresnom/obvodnom/regionálnom kole

4

účasť na krajskom kole (medzinárodná súťaž a súťaže na
výzvy)

5

2. –5. miesto na krajskom kole (v medzinárodnej súťaži
a v súťaži na výzvy)

6

1. miesto na krajskom kole (v medzinárodnej súťaži a v
súťaži na výzvy)

7

účasť na slovenskom kole

8

2. –5. miesto na slovenskom kole

9

1. miesto na slovenskom kole

12

Poznámka: Zoznam súťaží jednotlivých kategórií je uvedený v Pláne práce školy na príslušný
školský rok.
Triedny učiteľ hodnotí všetky najlepšie výsledky žiaka v športových a iných súťažiach
organizovaných MŠ SR, na ktorých sa žiak zúčastňuje v rámci kolektívu.
d) Dochádzka.
Hodnotí sa počet vymeškaných ospravedlnených hodín ku koncu školského roka.
Za
0
ospravedlnených hodín ... 5 bodov
1 – 10
ospravedlnených hodín ... 4 body
11 – 20
ospravedlnených hodín ... 3 body
21 – 30
ospravedlnených hodín ... 2 body
31 – 40
ospravedlnených hodín ... 1 bod
41 – 50
ospravedlnených hodín ... 0 bodov

Najlepším žiakom triedy, ročníka a školy nemôže byť žiak, ktorý:
a) má v danom klasifikačnom období zníženú známku zo správania,
b) nemá v danom klasifikačnom období výsledné hodnotenie aspoň veľmi dobré,
c) má v danom klasifikačnom období neospravedlnené hodiny,

d) bolo mu v danom klasifikačnom období udelené výchovné opatrenie – na posilnenie
disciplíny.
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Najlepším žiakom triedy sa stáva žiak, ktorý dosiahne najvyšší počet bodov
podľa predchádzajúcich kritérií. V prípade, že viac žiakov triedy dosiahne rovnaký počet
bodov, najlepšieho žiaka navrhne triedny učiteľ, po prerokovaní v pedagogickej rade.
Najlepším žiakom ročníka sa stáva žiak, ktorý dosiahne najvyšší počet bodov
podľa predchádzajúcich kritérií. Rozhoduje sa medzi najlepšími žiakmi tried. V prípade,
že viac žiakov ročníka dosiahne rovnaký počet bodov, najlepšieho žiaka ročníka navrhne
riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade. V triede, z ktorej je najlepší žiak
ročníka, sa najlepším žiakom triedy stáva žiak, ktorí dosiahol druhý najvyšší počet bodov.
V nižších triedach sa podobným spôsobom rozhoduje o najlepšom žiakovi nižších tried.
Najlepším žiakom školy sa stáva žiak, ktorý dosiahne najvyšší počet bodov podľa
predchádzajúcich kritérií. Rozhoduje sa medzi najlepšími žiakmi študijných odborov
a učebných odborov. V prípade, že viac žiakov školy dosiahne rovnaký počet bodov
najlepšieho žiaka školy, riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade rozhodne
o vymenovaní jedného z nich. V ročníku, v ktorom je najlepší žiak školy, sa najlepším
žiakom ročníka stáva žiak, ktorý dosiahol druhý najvyšší počet bodov.
Najlepší žiaci triedy dostávajú pochvalu triednym učiteľom a poukážku
v sume 10 €.
Najlepší žiaci ročníka dostávajú pochvalu riaditeľa školy a poukážku
V sume 15 €.
Najlepší žiak školy dostáva pochvalu riaditeľa školy a poukážku v sume 20 €.

7. V záverečnom ročníku štúdia sa analogickým spôsobom určujú najlepší absolventi tried a
ročníka.
Najlepší žiaci triedy dostávajú pochvalu riaditeľa školy a poukážku v sume 15 €.
Najlepší žiak ročníka dostáva pochvalu riaditeľa školy a poukážku v sume 30 €.

II.

Pravidlá pre ďalšie odmeny

Ďalšie odmeny sa udeľujú na konci školského roka a pri rozlúčke s maturantmi. Uchádzači
o odmenu v tomto bode nemôžu mať zníženú známku zo správania, uložené výchovné
opatrenie a nemôžu mať neospravedlnené hodiny.
Udelené výchovné
opatrenie

Umiestnenie v predmetových
olympiádach
a súťažiach organizovaných MŠ SR

nákupná
poukážka

Pochvala od
triedneho učiteľa

5. –10. mieste krajského kola (2. –5.
miesto okresného
/obvodného/regionálneho kola)

10 €

Pochvala od riaditeľa
školy

2.- 4. miesto krajského kola
(1. miesto
okresného/obvodného/regionálneho
kola)

15 €

Pochvala od riaditeľa

1. miesto krajského kola

20 €

školy
Pochvala od riaditeľa
školy

1.-3. miesto celoslovenského kola

40 €

Žiak môže dostať odmenu za všetky súťaže ktorých sa zúčastní a môže byť odmenený aj
podľa bodu I. najlepší žiak... Finančná odmena sa mu spočítava.
Odmeny pre kolektívy:
Kolektív získava spoločne 1 kus nákupnej poukážky.
Umiestnenie v kolektívnych súťažiach

nákupná poukážka

1. miesto okresného/obvodného/regionálneho
kola

20 €

2.-3. miesto krajského kola

30 €

1. miesto krajského kola

40 €

2.-3. miesto celoslovenského kola

60 €

1. miesto celoslovenského kola

70 €

Prerokované v pedagogickej rade dňa: 25.06.2018.
Schválil riaditeľ školy: Ing. Elemír Pál
V Komárne dňa
25. 06. 2018
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