
 
Vnútorné usmernenie k Školskému poriadku Gymnázia Andreja Kmeťa  

v Banskej Štiavnici 
 
 

1. Výchovné opatrenia 
1.1. Pochvala triednym učiteľom 

a) za výborný prospech – prospech s vyznamenaním,  
b) za 0 – 10 vymeškaných hodín, pokiaľ žiak/žiačka neurobil/neurobila žiadny priestupok, 
c) za úspešnú reprezentáciu školy, 
d) za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností, 
e) za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou 

osobou alebo inštitúciou, 
f) podľa uváženia triedneho učiteľa alebo na návrh niektorého učiteľa. 
 

1.2. Pochvala riaditeľom školy 
a) za výborný prospech – študijný priemer 1,0 počas celého štúdia, spojená s čestným ocenením 

Vynikajúci absolvent Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici,    
b) za 0 vymeškaných hodín pokiaľ žiak/žiačka neurobil/neurobila žiadny priestupok , 
c) za úspešnú reprezentáciu školy, 
d) za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou 

osobou alebo inštitúciou, 
e) podľa uváženia riaditeľa školy alebo na návrh triedneho učiteľa. 

 
1.3. Opatrenia na posilnenie disciplíny 
1.3.1. Napomenutie, pokarhanie triednym učiteľom 
       Za porušenie školského poriadku, t.j.: 

a) zápis alebo ústna sťažnosť pedagógov a ostatných zamestnancov školy prednesená na 
pedagogickej rade, 

b) nevhodná úprava zovňajšku, 
c) neprezúvanie sa v priestoroch školy, 
d) nesplnenie povinností týždenníkov, 
e) iné menej závažné priestupky podľa posúdenia triednym učiteľom, vyučujúcim alebo žiackym 

kolektívom, 
f) narušovanie priebehu vyučovacích hodín, 
g) opakované neskoré príchody na vyučovanie / 1 – 5 neskorých príchodov/, 
h) 1 – 6 hodín neospravedlnenej  absencie, 
i) ak je nevyhnutné použiť pokarhanie od triedneho učiteľa v priebehu klasifikačného obdobia  2 

alebo viackrát, môže pedagogická rada rozhodnúť o znížení známky zo správania na druhý 
stupeň  /uspokojivé/.  
 

1.3.2. Pokarhanie riaditeľom školy 
a) za 7 – 24 hodín neospravedlnenej absencie, pri počte neospravedlnených hodín 13 – 24 je 

možné kombinovať so zníženou známkou zo správania na stupeň 2 /uspokojivé/, 
b) za opakované narušovanie priebehu vyučovacích hodín, 
c) za opakujúce sa neslušné správanie, 
d) za úmyselné poškodzovanie školského zariadenia, 
e) za prinášanie vecí  ohrozujúcich  život a zdravie žiakov a učiteľov do školy alebo akcie 

organizované školou, 
f) za fajčenie v priestoroch školy a na školou organizovaných akciách, 
g) za používanie alkoholických  a návykových látok v areáli školy a na akciách organizovaných 

školou, 



h) za verbálnu a neverbálnu propagáciu a podporu hnutí smerujúcich k potláčaniu práv a slobôd 
občanov podľa § 260 Trestného zákona, 

i) za verbálne a neverbálne útoky, 
j) za propagáciu a distribúciu legálnych a nelegálnych drog, 
k) za používanie mobilného telefónu a zariadení na záznam obrazu alebo zvuku počas 

vyučovania bez súhlasu vyučujúceho, 
l) za znevažovanie, osočovanie, ohováranie spolužiakov a zamestnancov školy, 
m) za znevažovanie, osočovanie, ohováranie na sociálnych a mobilných sieťach a v iných 

médiách. 
S týmto opatrením môže súvisieť zníženie známky zo správania v závere klasifikačného 
obdobia. 
 
1.3.3. Podmienečné vylúčenie zo školy ( podľa závažnosti priestupku) 

a) za 25 a viac hodín neospravedlnenej absencie, je možné kombinovať so zníženou známkou 
zo správania na stupeň 3 /menej uspokojivé/, 

b) za prinášanie vecí ohrozujúcich život a zdravie žiakov a učiteľov do školy alebo na činnosti 
organizované školou, 

c)  za znemožňovanie vyučovacieho procesu a prevádzky školy, 
d) za krádež, 
e) za znevažovanie, osočovanie, ohováranie na sociálnych a mobilných sieťach a v iných 

médiách, 
f) za úmyselné ublíženie na zdraví, 
g) za šikanovanie a vydieranie,  
h) za vandalizmus, 
i) za prejavy rasovej neznášanlivosti, 
j) za znevažovanie, osočovanie, ohováranie spolužiakov a zamestnancov školy 
k) za zvlášť hrubé opakujúce sa neslušné správanie voči zamestnancom školy. 

S týmto opatrením súvisí zníženie známky zo správania v závere klasifikačného obdobia na 
tretí stupeň  /menej uspokojivé/. 

 
1.3.4. Vylúčenie zo školy 

a) za nesplnenie podmienky uloženej pri podmienečnom vylúčení  zo školy, 
b) za zvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky uvedené v predchádzajúcich opatreniach na 

posilnenie disciplíny, 
c) v prípade právoplatného odsúdenia za dokázaný trestný čin. 

S týmto opatrením súvisí zníženie známky zo správania v závere klasifikačného obdobia na 
štvrtý stupeň /neuspokojivé/. 

 
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. 

 
1. 4. Postup pri riešení výskytu šikanovania 
a)  Ak ide o prvý prípad: 
 menej závažná forma – posmievanie, nadávky, zosmiešňovanie a podobne – pohovor 

s triednym učiteľom, výchovným poradcom, riaditeľom školy, odbornými pracovníkmi 
CPPPaP, predvolanie  zákonných zástupcov, riaditeľské pokarhanie, znížená známka zo 
správania, zvýšená kontrola, 

 závažná forma – okradnutie, bitka s vážnymi následkami a pod – podmienečné vylúčenie zo 
školy. 

b)  Ak ide o opakované prípady: 



 menej závažná forma – opakované urážky, ohováranie, ponižovanie apod. – podmienečné 
vylúčenie zo školy, 

 závažná forma – opakované bitky, vydieranie, psychický teror a pod.  – vylúčenie zo školy. 
 

2. Ospravedlňovanie neúčasti na vyučovaní plnoletých žiakov 
V prípade ospravedlňovania neúčasti na vyučovaní u žiakov, ktorí dosiahli 18 rokov, sa žiak 
môže ospravedlniť sám maximálne  však  na jeden vyučovací deň. Ostatné ospravedlnenia 
neúčasti na vyučovacom procese alebo akciách organizovaných školou  musia byť pokryté 
relevantnými potvrdeniami, potvrdeniami od lekárov, od rodičov, prípadne inštitúcií, ktoré 
počas neprítomnosti na vyučovaní navštívil. 

 
 
 
Vnútorné usmernenie k Školskému    poriadku Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici 
prerokované v Pedagogickej rade dňa   28. augusta 2019. 
 
Vnútorné usmernenie k Školskému poriadku Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici nadobúda 
platnosť   1. septembra 2019. 

 
 

                                                                                           ................................................... 
                                                                                       PhDr. Renata Mikulášová, riaditeľka školy 
 


