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V Ivanke pri Dunaji       Ing. Katarína Kubišová 

október 2017             riaditeľka školy 



 

   I. Organizácia štúdia  

 

 

1. Budova školy sa ráno otvára o 6.30 h a uzatvára o 7.25 h. Počas vyučovania zostáva 

budova uzamknutá. 

2. Žiak je povinný pri vstupe do školy zaregistrovať svoj príchod priložením preukazu 

ISIC (alebo čipu) k čítaciemu zariadeniu dochádzkového systému. 

3. Žiak je povinný dochádzať do školy a na školské podujatia včas, podľa rozvrhu hodín 

a zúčastňovať sa vyučovania všetkých povinných, voliteľných a nepovinných 

predmetov, ktoré si zvolil. Dodržiava rozsah prestávok a nepotuluje sa počas 

vyučovania po škole. 

   4. Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v prvom alebo druhom polroku 

 školského roku v riadnom termíne z predmetu, ktorý sa vyučuje aj v druhom polroku, 

 žiak sa klasifikuje na základe výsledkov komisionálnej skúšky. ( Metodický pokyn č. 

 21/2011-R z 10. mája 2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl). 

    Individuálnu, učebnú, odbornú prax a odborný výcvik musí žiak absolvovať na 80% 

 z predpísaného počtu hodín. Žiaci štvrtých ročníkov - individuálna prax musí byť na 

 100%. Pri ospravedlnenej absencii je žiak povinný v náhradnom termíne ( 

 sobotu, nedeľu, prázdniny) nahradiť chýbajúci počet dní. Pri neospravedlnenej 

 absencii sa jeho neúčasť rieši ďalej uvedenými výchovnými opatreniami. 

 Evidenciu za prax a odborný  výcvik vedie príslušný vyučujúci alebo majster 

 odborného výcviku (MOV)  a uzatvárajú ju spolu i so závermi vždy po  týždennom 

 absolvovaní. 

 Hodnotenie odbornej praxe, konanej počas hlavných prázdnin, sa započíta do 

 klasifikácie za príslušný ročník. Žiakovi sa na konci klasifikačného obdobia vydá 

 výpis z katalógu s uvedením, že žiak bude klasifikovaný po splnení podmienok, 

 najneskoršie do 15.09. 

 Vzhľadom na zabezpečenie niektorých činností na SOP Zálesie a v ďalších školských 

 zariadeniach, výkon OV a praxe sa bude uskutočňovať aj počas letných prázdnin 

 v zmysle listu MŠ a V SR č.4841/1993-32 zo dňa 18.10.1993. 

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

 Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak a učiteľ. 

 Vyučovanie pri dodržiavaní 45. min. vyučovacích hodín prebieha takto: 

 Príchod žiakov do školy 7.00 – 7.25 

 Príprava na vyučovanie 7.25 – 7.30 

 

  

Vyučovacia 

hodina 

Čas Prestávka 

1. 7.30 –   8.15  5 minút 

2. 8.20 –   9.05 10 minút 

3. 9.15 – 10.00 20 minút 

4. 10.20 – 11.05  5 minút 

5. 11.10 – 11.55 10 minút 

6. 12.05 – 12.50  5 minút 

7. 12.55 – 13.40 35 minút 

8. 14.15 – 15.00  5 minút 

9. 15.05 – 15.50 - 

 



 

         V odôvodnených prípadoch ( hrubé porušenie šk. poriadku, morálne delikty, trestné        

 stíhanie a pod.) môže riaditeľ školy žiakom zakázať dočasne alebo natrvalo vstup do 

 školy. 

6. Ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe, 

 požiada rodič alebo iný zákonný zástupca žiaka, triedneho učiteľa alebo  MOV 

 o uvoľnenie z vyučovania. Ak je žiak ubytovaný v Školskom internáte (ŠI), 

 upovedomí o tom vychovávateľa. Uvoľniť  žiaka z jednej vyučovacej hodiny môže 

 vyučujúci alebo MOV. Uvoľniť na viac hodín, najviac však na 5 dní môže triedny 

 učiteľ resp. zastupujúci triedny učiteľ. Na obdobie  dlhšie ako 5 dní môže uvoľniť 

 riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. 

7. Ak sa neplnoletý žiak nezúčastní vyučovania pre nepredvídaný dôvod, je povinný jeho 

zákonný zástupca oznámiť dôvod neprítomnosti do 48 hodín triednemu učiteľovi  alebo    

MOV, v prípade žiaka ubytovaného v Školskom internáte aj vychovávateľovi.  Pri 

návrate do školy predloží písomné ospravedlnenie podpísané zákonným zástupcom a ak 

ide o absenciu viac ako 5 dní, musí byť potvrdené zvoleným lekárom. Ak sa 

neprítomnosť žiaka opakuje častejšie, môže triedny  učiteľ alebo MOV vyžiadať 

potvrdenie od lekára aj na kratšie obdobie. 

8. Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám spôsobom uvedeným v bodoch 5 a 6. 

9. Ak sa žiak, ktorý ukončil 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 alebo zákonného zástupcu, aby v určenej lehote doložil 

dôvod žiakovej neprítomnosti. Súčasne upozorní, že v opačnom prípade sa žiak bude 

posudzovať, ako keby štúdium zanechal. 

10. Riaditeľ školy môže uvoľniť žiaka úplne alebo čiastočne z vyučovania predmetu telesná 

výchova na základe vyjadrenia odborného lekára. Necvičiaci žiaci sú povinní byť 

prítomní na vyučovacej hodine a plniť pokyny vyučujúceho. Riaditeľ školy môže 

poskytnúť úľavy vo vyučovaní žiakom zaradeným do športových  oddielov, ak sú ich 

tréningy a súťaže aj v čase vyučovania.  

11. Prerušenie štúdia môže riaditeľ školy povoliť na základe žiadosti žiaka alebo jeho 

zákonného zástupcu, v zmysle školského zákona. 

12. Na voliteľné a nepovinné predmety sa žiaci prihlasujú dobrovoľne v určenom termíne. 

Zmenu voliteľného predmetu povoľuje riaditeľ školy na základe písomnej  žiadosti 

najneskôr do 10. septembra v príslušnom školskom roku. 

13. Žiak posledného ročníka strednej školy do 30. septembra písomne oznámi triednemu 

učiteľovi predmety a ich úroveň, ktoré si na maturitné skúšky zvolil ( aj dobrovoľné). 

Zároveň oznámi špeciálne potreby podľa prílohy. Zmena môže byť povolená do 15. 

októbra na základe písomnej žiadosti. 

14. Súhlas s prestupom na inú školu udeľuje riaditeľ školy na základe žiadosti žiaka alebo 

jeho zákonného zástupcu, v zmysle školského zákona. 

15. Žiak prestáva byť žiakom školy dňom nasledujúcom po dni, keď mu bolo riaditeľom 

doporučené oznámenie o zanechaní štúdia. 

16. Cudzia osoba je povinná ohlásiť sa na vrátnici školy. 

 

 

 

 

 

 

 



 II. Práva a povinnosti žiaka 

 

1. Všetky požiadavky žiaka, ktoré vyžadujú potvrdenie riaditeľstva školy si žiak 

 vybavuje prostredníctvom triedneho učiteľa, alebo zastupujúceho triedneho učiteľa. 

Výnimočne aj  osobne v úradných hodinách u tajomníčky školy. 

2. Žiak má povinnosť osvojovať si vedomosti, zručnosti a získavať návyky poskytované 

školou, pripravovať sa na tvorivú odbornú činnosť v povolaní. 

3. Žiak má povinnosť osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať 

sa podľa nich, byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických zamestnancov, 

inštruktorov a iných zamestnancov školy a správať sa v škole i mimo nej tak, aby robil 

česť a dobré meno škole i sebe. 

4. Žiak je povinný dodržiavať základné pravidlá hygieny, prezúva sa v šatni do 

hygienicky nezávadnej a čistej obuvi. Šatne musia byť uzamknuté. 

5. Žiak prichádza do školy a na školské podujatia primerane upravený a čistý. 

6. Žiak zdraví učiteľov a zamestnancov školy. Po príchode učiteľa na hodinu vstane. Bez 

súhlasu učiteľa  nemôže v čase vyučovania opustiť triedu ani areál školy. 

V odôvodnených prípadoch je povinný pri odchode preukázať sa na vrátnici 

priepustkou podpísanou tr. učiteľom alebo zastupujúcim triednym učiteľom. V prípade 

ich neprítomnosti priepustku podpíše zástupca školy. 

7. Žiak prichádza na vyučovanie pripravený, nevyrušuje a riadi sa pokynmi vyučujúceho. 

8. Ak sa žiak z vážnych dôvodov nepripravil na vyučovanie, ospravedlní sa vyučujúcemu 

na začiatku hodiny. 

9. Po skončení vyučovania žiaci vyložia stoličky a vyprázdnia lavice. 

10. Manipulovať v triedach s roletami okien, závesmi, svetelnými vypínačmi môžu žiaci 

len so súhlasom učiteľa. V odborných učebniach a telocvični sa žiak zdržiava iba 

v prítomnosti vyučujúceho. 

11. Na vyučovaní a pri praktických činnostiach dodržiava žiak zásady bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci a protipožiarne opatrenia. Na školských exkurziách, LSVK 

a iných školských akciách sa riadi pokynmi vedúceho. Bez jeho vedomia sa 

nevzďaľuje od ostatných žiakov alebo z určeného miesta. 

12. Žiak v škole, na pracoviskách odbornej praxe a OV i mimo školy musí dodržiavať 

spoločenské normy správania, zásady čestnosti, pracovitosti. 

13. Žiak sa k svojím spolužiakom správa tolerantne a priateľsky, nevyjadruje sa hrubo, 

chráni svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov. 

14. Väčšiu sumu peňazí a cenné predmety nosí žiak do školy len na vlastnú 

zodpovednosť. 

15. V školskej jedálni dodržiavajú žiaci poriadok a riadia sa pokynmi služby.  Vynášať 

poháre z bufetu, od automatu a riady zo školskej jedálne je zakázané. 

16. Týždenníkov určuje triedny učiteľ a zapisuje ich mená do triednej knihy. Povinnosti 

týždenníkov sú nasledovné: 

- nahlásenie neprítomných žiakov, 

- starostlivosť o čistotu tabule a triedy, vetranie, 

- oznámenie neprítomnosti vyučujúceho na vyučovacej hodine po uplynutí 10 

min od začiatku vyučovacej hodiny na riaditeľstve školy 

17. Žiak je povinný nahlásiť triednemu učiteľovi zmenu adresy svojho trvalého bydliska 

 a meno zvoleného lekára.  

   18.  Ak žiak alebo jeho zákonný zástupca má pocit, že práva žiaka nie sú dostatočne 

 rešpektované, alebo že sa nedodržuje školský poriadok a iné pedagogické dokumenty, 

 môže sa so žiadosťou o nápravu obrátiť na riaditeľa školy. 



19. Žiak je povinný v čase vzniku mimoriadnej situácie a pre ochrannú pohotovosť štátu v 

 zmysle Smernice riaditeľa školy sa riadiť pokynmi vyučujúceho. 

 

Nasledujúce body školského poriadku je nevyhnutné dôsledne   do d r ž i a v a ť ! 

  

20. Žiak je povinný chrániť majetok školy. Je prísne zakázané znečisťovať školské           

 lavice, stoličky, steny a poškodzovať zariadenia učební, šatní a ostatných priestorov 

 školy. V prípade, že spôsobil škodu, je povinný ju uhradiť. 

21. Žiakom je prísne zakázané fajčiť a mať pri sebe cigarety, tabakové výrobky, 

elektronické cigarety a akékoľvek iné ich imitácie v škole, v areáli školy, na 

školských akciách i mimo školy. V prípade    porušenia tohto zákazu dôjde k 

 prerokovaniu na pedagogickej rade a uloží sa výchovné opatrenie. 
22. Na pôde školy a na školských podujatiach je prísne zakázané prechovávať zbrane,      

poplašné zbrane a  ich imitácie a predmety ohrozujúce zdravie ( nože, dýky,  

pyrotechniku, ...). 

23. Do školy a na školské akcie je prísne zakázané priniesť alebo predávať, prechovávať 

 alebo požívať alkohol, drogy a akékoľvek omamné látky. 

24. Všetci žiaci, ale zvlášť žiaci v biologicky orientovaných študijných a učebných 

 odboroch, musia bezvýhradne dodržiavať normy etiky  

daného odboru. Porušenie  zásad  etiky v oblasti ochrany prírody, krádeže, podvodov, 

fajčenia, požívania  alkoholických nápojov a iných návykových látok sa považuje za 

hrubé porušenie  školského poriadku. 

25. Počas vyučovania je prísne zakázané prevádzkovať mobilné telefóny, notbooky, MP3 

 a veci,  ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní. Škola 

 nezodpovedá za ich stratu – žiak ich nosí na vlastnú zodpovednosť. 

26. Žiakovi nie je povolené manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy 

 a majetok školy. 

27. V súlade s Dohovorom o právach dieťaťa budú vo výchovnovzdelávacej práci 

 uplatňované práva žiakov: 

  - právo na vzdelanie, 

  - právo na slobodu prejavu, 

  - právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva, 

  - právo na slobodu združovania, 

  - právo na zabezpečenie prístupu k informáciám. 

28.  Žiak nesmie byť vystavený svojvoľnému zasahovaniu do svojho súkromného života,   

 rodiny, domova alebo korešpondencie ani nezákonným útokom na svoju česť 

 a povesť. 

29.  Rodičia alebo v zodpovedajúcich prípadoch zákonní zástupcovia majú prvotnú 

 zodpovednosť za výchovu a vývoj dieťaťa – žiaka. 

 30.  Zákaz správania sa žiaka so zámerom ublíženia inému žiakovi alebo jeho rodine,    

prípadne ohrozenie alebo zastrašovanie iného žiaka alebo jeho rodiny  

prostredníctvom sociálnej siete. 

31.  Žiak je povinný oboznámiť sa s  podstatou, formami a nebezpečnými dôsledkami 

 šikanovania.  

32.  Žiak nesmie byť obeťou šikanovania. 

33.    Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí: 

  - informovanosť rodičov 1. ročníkov na prvom rodičovskom združení   

   o nebezpečenstve používania legálnych a nelegálnych drog zo zdravotného hľadiska, 

  - poskytnúť rodičom žiakov indikátor používania drog, 

  - informovať žiakov 1. roč. o nebezpečnosti požívania legálnych a nelegálnych drog, 



  - posilnenie pedagogického dozoru na kritických miestach školy a školského areálu, 

  - zvýšenie pozornosti a pedagogického dozoru pri praktickom vyučovaní a exkurziách, 

   - zvýšenie pozornosti pri vstupe a pobyte cudzích osôb v areáli školy. 

   

 

  Výchovné opatrenia 

- pri porušovaní vnútorného poriadku školy týkajúceho sa požívania a distribúcie    

legálnych a nelegálnych drog a šikanovania medzi žiakmi budú uplatňované 

výchovné opatrenia v zmysle hodnotenia a klasifikácie správania: 

 

 Požívanie drog: 

 prvýkrát:   informácia a osobné stretnutie s rodičmi, 

        pohovor s koordinátorom prevencie protidrogovej závislosti, 

        znížená známka zo správania na stupeň – 2 uspokojivé 

 druhýkrát: podmienečné vylúčenie zo štúdia 

 tretíkrát:    vylúčenie zo štúdia 

 

 Distribúcia drog: 

 vylúčenie zo štúdia 

 

  Šikanovanie žiakov: 

  prvýkrát:   osobné stretnutie so zákonným zástupcom žiaka a pohovor so žiakom 

         pohovor s výchovným poradcom 

         znížená známka zo správania na stupeň – 2 uspokojivé 

        druhýkrát: podmienečné vylúčenie zo štúdia 

         tretíkrát:    vylúčenie zo štúdia 

 

III. Pravidlá hodnotenia a klasifikácia 

 

1. Učiteľ zabezpečí, aby sa o prospechu a správaní žiaka mohol priebežne informovať 

rodič alebo zákonný zástupca. Každý žiak má právo dozvedieť sa včas výsledky 

písomnej či ústnej odpovede a nahliadnuť do svojej písomnej práce. 

2. O priebežnej klasifikácii sa vedie evidencia v klasifikačnom hárku. 

3. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na komisionálnu skúšku a neospravedlní 

sa najneskôr v deň konania skúšky klasifikuje sa z vyučovaného predmetu stupňom 

prospechu „nedostatočný“ 

4. Žiak je klasifikovaný na základe komisionálnej skúšky, ak: 

- vykonáva rozdielovú skúšku v stredných školách, 

- je skúšaný v náhradnom termíne, 

- sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy, 

- žiak alebo zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka, 

- vykonáva opravné skúšky, 

- koná skúšku z dôvodu individuálneho učebného plánu v stredných školách,  

- v štúdiu jednotlivých  vyučovacích predmetov, 

- pri plnení osobitného spôsobu školskej dochádzky, 

- požiada o preskúšanie sám alebo jeho zákonný zástupca. 

5. Ak žiak v školskom roku neprospel, môže mu na jeho žiadosť alebo žiadosť jeho 

 zákonného zástupcu riaditeľ školy povoliť opakovanie príslušného ročníka. 



6. Za vzorné správanie, plnenie si povinností, za statočný čin alebo vzornú reprezentáciu 

školy môže byť žiakovi udelená pochvala alebo iné ocenenie. Pochvala riaditeľom 

školy sa zapisuje do katalógu triedy. 

7. Podľa závažnosti previnenia voči školskému poriadku môže byť žiakovi uložené 

výchovné opatrenie: 

- napomenutie alebo pokarhanie od triedneho učiteľa alebo MOV 

- pokarhanie od riaditeľ školy 

- ak splnil školskú dochádzku môže mu riaditeľ školy uložiť aj podmienečné 

vylúčenie zo štúdia alebo vylúčenie zo štúdia 

 Opatrenia sa zapisujú do triedneho katalógu alebo triedneho výkazu a do aSc Agendy 

 a oznamujú sa rodičom. 

8.  Hodnotenie správania z dôvodu neospravedlnených hodín: 

               1 –   2 hod napomenutie triednym učiteľom, MOV 

               3 –   4 hod pokarhanie triednym učiteľom, MOV 

      5 –   7 hod pokarhanie riaditeľom školy 

    8 – 14 hod zníženie známky zo správania na stupeň uspokojivé 

            15 -  21 hod zníženie známky zo správania na stupeň menej uspokojivé 

            22 -  35 hod podmienečné vylúčenie zo štúdia 

  nad   35 hod zníženie známky zo správania na neuspokojivé a vylúčenie zo 

    štúdia (platí pre žiakov s ukončenou povinnou školskou  

    dochádzkou) 

  Ospravedlňovanie absencie je v plnom rozsahu v kompetencii triedneho   

 učiteľa. 

 

 

 

 

 

IV. Záver 

   

 Školský poriadok bol vypracovaný v súlade so  zákonom č. 188/2015 Z. z.  ktorým sa 

mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony, v  súlade s  Deklaráciou práv dieťaťa (OSN) a  Európskym dohovorom 

o ochrane ľudských práv a základných slobôd (Rada Európy) a príslušnými legislatívnymi 

zmenami a v súlade s Metodickým usmernením č. 7/2006-R k prevencii a riešeniu 

šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach a  Zákon č. 377/2004 o ochrane 

nefajčiarov. 

 Školský poriadok je záväzný pre všetkých žiakov školy. Jeho porušenie a dôsledky 

posúdi učiteľ s vedením školy a prerokuje na pedagogickej rade. S obsahom školského 

poriadku sa žiaci zoznámia na prvej triednickej hodine na začiatku školského roka a rodičia 

na prvom rodičovskom združení. Postup hodnotenia a klasifikácie žiakov vychádza 

z Metodického pokynu č. 21/2011 –R ktorý nadobúda účinnosť 11. mája 2011. 

 


