
Gymnázium, Školská 234/8, 017 01 Povaţská Bystrica 

 

ŠKOLSKÝ  PORIADOK 

platný od 2. septembra  2019 

Školský poriadok Gymnázia v Povaţskej Bystrici vychádza zo zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Je záväzný pre 

ţiakov gymnázia počas vyučovania a všetkých mimoškolských aktivít organizovaných školou. 

Školský poriadok vydáva riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade. 

Ţiak sa dobrovoľne rozhodol študovať na Gymnáziu v Povaţskej Bystrici,  a preto sa zaväzuje 

riadne dochádzať do školy, riadiť sa zásadami  morálky, humanizmu, demokracie, tolerancie a plniť 

si všetky povinnosti, ktoré vyplývajú zo všeobecne platných právnych noriem a školského  poriadku 

školy.  

1. P R Á V A   A   P O V I N N O S T I   Ž I A K A   A   J E H O   Z Á K O N N É H O 

Z A S T U P C U 

1.1. Žiak má právo 

a) na plnohodnotné bezplatné vzdelávanie bez ohľadu na rasu, náboţenstvo, pohlavie, 

národnosť, sexuálnu orientáciu, postavenie či majetkové pomery rodičov, 

b) výchovu a vzdelávanie primerané jeho veku, schopnostiam, zdravotnému stavu, 

s vyuţitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, 

c) na poskytovanie poradenstva a sluţieb spojených s výchovou a vzdelávaním, 

d) zúčastňovať sa všetkých akcií usporiadaných školou v čase vyučovania i mimo neho, 

pokiaľ sú tieto akcie určené jeho triede, ročníku či vekovej kategórii, 

e) vyuţívať mimo vyučovania - v čase na to určenom - telocvičňu, posilňovňu, kniţnice,  

učebne výpočtovej techniky a iné podobné priestory, pokiaľ pobyt v nich neodporuje 

školskému poriadku  a pravidlám BOZP, 

f) navštevovať krúţky a slobodne si zvoliť voliteľné aj nepovinné predmety v rozsahu 

stanovenom pre daný školský rok, 

g) slušným spôsobom vyjadrovať svoje názory na vyučovacích hodinách i mimo nich, 

pokiaľ sú tieto názory v súlade so zákonmi Slovenskej republiky a všeobecne platnými 

spoločenskými normami, 

h) na odpočinok, voľný čas a oddychové aktivity,  

i) odmietnuť splnenie úlohy alebo prácu, ak by bola v rozpore s ustanoveniami  školského 

poriadku,  alebo by ohrozovala zdravie a bezpečnosť ţiaka alebo niekoho iného, 

j) na informácie týkajúce sa jeho osoby a na odôvodnenie klasifikácie, jej objektívnosť a 

nezaujatosť; má právo dozvedieť sa známku do dvoch týţdňov od konania písomnej 

práce, 
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k) na úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti, 

l) na to, aby sa disciplinárne opatrenia vykonávali spôsobom zlúčiteľným so Školským 

poriadkom a Zásadami udeľovania výchovných opatrení - disciplinárne opatrenia sa 

nesmú prenášať do klasifikácie prospechu jednotlivých predmetov, 

m) zúčastniť sa na zasadnutí pedagogickej rady školy, ktorá rozhoduje o jeho 

disciplinárnom výchovnom opatrení a primeraným spôsobom  prezentovať svoje názory 

k danému problému, 

n) na psychohygienu (dodrţiavanie prestávok, obedňajšiu prestávku), 

o) na ochranu pred agresivitou akéhokoľvek druhu, 

p) na úctu k jeho osobnosti,  na  ochranu súkromia s výnimkou prípadu dôvodného 

podozrenia na prechovávanie zbraní, omamných a inak zdraviu nebezpečných látok, 

q) na lekárske ošetrenie počas vyučovania, pokiaľ nie je moţné uskutočniť ho v inom čase, 

r) poţiadať riaditeľa školy (ţiak do 18 rokov prostredníctvom rodičov alebo zákonného 

zástupcu) o komisionálne preskúšanie v prípade pochybností o správnosti klasifikácie, 

pričom zákonný zástupca má právo byť prítomný na komisionálnych skúškach svojho 

dieťaťa, 

s) na vhodné pracovné prostredie (osvetlenie, teplota miestnosti), 

t) obracať sa so svojimi pripomienkami a námetmi na zlepšenie činnosti školy na 

triedneho učiteľa, riaditeľa školy (jeho zástupcu), radu rodičov, radu školy a na ţiacku 

radu.  

1.2. Povinnosti žiaka 

a) neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy 

a vzdelávania, 

b) v škole a na akcie usporiadané školou byť vhodne oblečený a upravený, 

c)  správať sa  voči spoluţiakom a zamestnancom školy tolerantne, priateľsky, vyjadrovať 

sa  bez vulgarizmov, 

d) pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní (vrátane triednických hodín) a 

riadne sa vzdelávať,  

e) dodrţiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy,  

f) príchod ţiakov do školy je aspoň 10 minút pred prvou vyučovacou hodinou; ţiak je 

povinný zaevidovať svoj príchod do školy pomocou elektronického čipu.  

         Pri strate alebo poškodení čipu je ţiak povinný túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť 

triednemu učiteľovi a do troch pracovných dní poţiadať o vydanie nového čipu 

a zaplatiť poplatok za jeho vystavenie v sume 5€.  

         Po príchode ţiaci odloţia zvrchníky a v období stanovenom riaditeľstvom školy 

         aj obuv na  určené miesto v učebni, 

 



 3 

g) počas obdobia stanoveného riaditeľstvom školy, ţiaci  v budove chodia v prezuvkách. 

Prezúvky musia byť zdravotne vhodné ( nie uzavretá obuv ) a jasne identifikovateľné. 

Ţiak sa prezúva pri vstupe do budovy školy, pritom rešpektuje pokyny dozor- 

konajúceho pedagóga; v  učebni kontroluje prezutie ţiakov vyučujúci, 

h) po skončení poslednej vyučovacej hodiny v učebni je ţiak  povinný  zanechať svoje 

miesto a učebňu v poriadku, stoličky vyloţiť na  lavicu, 

i) pred odchodom na prázdniny sú ţiaci povinní vyprázdniť  skrinku v triede,  

j) pri vyučovaní v odbornej učebni a telocvičných priestoroch je ţiak povinný  dodrţiavať 

prevádzkový poriadok danej učebne, 

k) ţiak je povinný šetriť školský majetok, učebnice a učebné texty. Ak svojou 

nedbanlivosťou alebo úmyselne spôsobí vecnú škodu škole, spoluţiakom, 

zamestnancom školy alebo iným osobám v škole, musí ju odstrániť alebo nahradiť, 

l) ţiak je povinný všetky učebnice, ktoré dostáva kaţdoročne bezplatne chrániť pred 

poškodením a na konci školského roka vrátiť. Škodu vzniknutú poškodením alebo 

nevrátením zapoţičaných učebníc je ţiak povinný nahradiť prekopírovaním stratenej 

učebnice alebo zakúpením novej. Zistené havárie a poškodenia majetku ţiak hlási 

školníkovi alebo triednemu učiteľovi, 

m) dodrţiavať pravidlá slušného správania (napr. pozdraviť zamestnancov i návštevníkov 

školy) a zdrţať sa akýchkoľvek intímnych prejavov v budove školy (napr. bozkávanie, 

objímanie sa a pod.).  

n) pri vstupe zamestnanca školy a osôb v ich sprievode do triedy počas vyučovania ţiaci 

vstanú,  inak zdravia pozdravom "Dobrý deň ", oslovujú pán učiteľ, pán školník, pani 

tajomníčka ... 

o) zvoliť si voliteľné predmety do stanoveného termínu; pokiaľ tento termín nedodrţí, 

bude zaradený do voliteľných predmetov podľa organizačných moţností  školy, 

p) ak sa ţiak stravuje v školskej jedálni,  je povinný rešpektovať aj pokyny vyučujúcich z 

iných škôl a správať sa slušne a zdvorilo  voči personálu kuchyne. Je povinný odnášať 

taniere a príbory zo stolov. Konzumácia polievky v deň, na ktorý ţiak nemá stravný  

lístok sa povaţuje za krádeţ; v období stanovenom riaditeľstvom školy sa pred 

odchodom zo školy a po príchode z jedálne prezuje, 

q) pri akciách organizovaných školou (výlety, účelové cvičenia, exkurzie atď.) je neúčasť 

ţiak povinný oznámiť pred odchodom na akciu, pričom musí počítať s uhradením 

stornovacieho poplatku, 

r) v školskej budove je ţiak povinný pohybovať sa  bezpečne po chodbách a schodiskách. 

Sedenie na schodoch je nevhodné z hľadiska zdravotného aj bezpečnostného; koná tak, 

aby neohrozoval svoje zdravie, bezpečnosť ako aj zdravie a bezpečnosť iných osôb,  

s) zaznamenávať všetky dôvody svojej neprítomnosti v škole v študentskom preukaze, 

t) na vybavovanie administratívnych záleţitostí vyuţívať úradné  hodiny sekretariátu 

školy  a  výchovného poradcu. 

u) ţiak je povinný na poţiadanie zamestnanca školy preukázať sa študentským preukazom.  



 4 

v) na verejnosti sa správať  disciplinovane a ohľaduplne. 

1.3. Práva zákonného zástupcu: 

a) oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom,  

b) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa, 

c) zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy, 

d) byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa  po predchádzajúcom 

súhlase riaditeľa školy. 

1.4. Povinnosti zákonného zástupcu: 

a) informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti ţiaka, zdravotných problémoch 

a zmene osobných údajov; tieto informácie podľa charakteru závaţnosti sú pre učiteľa 

dôverné a musí o nich zachovávať mlčanlivosť, 

b) nahradiť škodu, ktorú ţiak úmyselne zavinil, 

c) ospravedlňovať absenciu ţiaka na vyučovaní vopred, alebo najneskôr v deň 

neprítomnosti ţiaka a po skončení doloţiť písomné ospravedlnenie  do 3 pracovných 

dní. 

1.5. Žiakom je zakázané: 

a) fajčiť v celom areáli a okolí školy, ako aj na všetkých podujatiach organizovaných 

školou,  

b) prinášať alebo poţívať v škole a na podujatiach organizovaných školou alkoholické 

nápoje alebo iné omamné prostriedky,  

c) taktieţ je zakázaný vstup do školy alebo na podujatia organizované školou v stave pod 

vplyvom alkoholických nápojov alebo iných omamných látok. 

d) akákoľvek manipulácia s drogami (výroba, kúpa, výmena, zadováţenie, predaj, 

sprostredkovanie, prechovávanie po akúkoľvek dobu) je trestná podľa § 187 trestného 

zákona odňatím slobody od 3 do 15 rokov; šírenie toxikománie (zvádzanie, 

podporovanie, podnecovanie na zneuţívanie návykovej látky)  je trestné podľa § 188 a 

trestného zákona odňatím slobody aţ na päť rokov, 

e) ţiakom je v škole zakázané podporovať  a propagovať  skupiny  smerujúce  k potlačeniu 

základných práv a slobôd; šírenie akýchkoľvek takýchto  prejavov je trestné podľa § 

422 trestného zákona odňatím slobody na šesť mesiacov aţ osem rokov, 

f) pouţívať korčule, skateboardy  a podobne v budove  a v areáli školy. 

g) pouţívať mobilné telefóny  a iné elektronické zariadenia je  počas vyučovacej hodiny  

zakázané s výnimkou, kedy ich pouţívanie povolí na hodine vyučujúci. Ţiaci ich 

povinne počas vyučovania vypínajú a majú ich odloţené v taškách, (NIE na lavici, v 

lavici); nesmú ich pouţívať na fotografovanie a nahrávanie pedagógov a spoluţiakov, 

h) pouţívať elektrické prístroje a  zariadenia, ktoré nie sú majetkom školy a nie sú po 

revízii kvalifikovaným odborníkom, 
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i) odkladanie bicyklov mimo vyhradených miest , 

j) hlasná hudobná produkcia počas vyučovania, 

k) ţiak nenosí do školy cenné veci, drahé predmety a väčšie sumy peňazí;  za ich  stratu 

škola v súlade s poistnou zmluvou neručí, 

l) za krádeţ v areáli školy alebo na akciách organizovaných školou môţe byť ţiak 

nepodmienečne vylúčený zo štúdia,  

m) šíriť poplašnú správu vedúcu  k prerušeniu vyučovania; toto porušenie  sa trestá 

nepodmienečným vylúčením zo štúdia; vyučovacie hodiny zameškané kvôli takémuto 

prerušeniu vyučovania budú odučené v náhradnom termíne, ktorý určí riaditeľ školy,  

n) za klamstvo a  podvádzanie môţu byť udelené  výchovné opatrenia na posilnenie 

disciplíny včítane vylúčenia zo štúdia, 

o) pouţívanie ťahákov, odpisovanie, podvod pri písomkách  atď. sa klasifikuje známkou 

nedostatočný.  

2. O R G A N I Z Á C I A   V Y U Č O V A N I A 

a) budova školy sa pre ţiakov otvára o 6,30 hod. Vyučovanie sa začína o 7:00 hod.  resp. 

o 7,45 hod., 

b) stanovenie vyučovacieho času :  

0. hod. 7:00 - 7:45 

1. hod. 7:45 - 8:30 

2. hod. 8:40 - 9:25 

3. hod. 9:40 - 10:25 

4. hod. 10:35 - 11:20 

O b e d 11:20 - 12:05 

5. hod. 12:05 - 12:50 

6. hod. 13:00 - 13:45 

7. hod. 13:55 - 14:40 

8. hod. 14:40 - 15:25 

 

c) voľné hodiny v rozvrhu hodín ţiaci aktívne vyuţívajú tak, aby nenarušovali vyučovací 

proces; počas takýchto hodín  sa môţu zdrţiavať v študentskej miestnosti a aj po 

skončení vyučovania, kedy   sú ţiaci povinní opustiť triedu a vyloţiť stoličky,  

d) počas vyučovania ( vrátane prestávok a voľných hodín ) sa ţiaci z areálu školy nesmú 

vzdialiť; v prípade porušenia tohto zákazu škola nezodpovedá za ich bezpečnosť, 

povolené sú len nevyhnutné prechody medzi budovami, 

e) triednemu učiteľovi pomáha pri organizovaní práce triedna  samospráva, volia ju ţiaci  

triedy na začiatku školského roku, 

f) sluţbu týţdenníka má ţiak podľa pokynu triedneho učiteľa. Vtedy je povinný : 

1. hlásiť zástupcovi riaditeľa školy neprítomnosť vyučujúceho  (po 5. min.), 
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2. hlásiť vyučujúcemu neprítomnosť ţiakov, 

3. starať sa o čistotu tabule, triedy, o poriadok v triede cez  vyučovanie, 

g) exkurzie sú súčasťou výchovy a vzdelávania ţiakov. Za ich úroveň zodpovedajú 

vyučujúci, ktorí ich organizujú. Na školských exkurziách, zájazdoch, výletoch a 

vychádzkach sa  ţiak riadi pokynmi pedagogického dozoru; bez jeho vedomia sa 

nevzďaľuje od ostatných ţiakov alebo z určeného miesta, 

h) školské výlety sa môţu organizovať jeden raz v školskom roku a trvajú najviac jeden 

vyučovací deň po dohovore s vedením školy, 

i) lyţiarsky kurz je voliteľnou súčasťou vyučovania telesnej a športovej výchovy. Jeho 

dĺţka trvá spravidla sedem dní a uskutočňuje sa v 1. ročníku štvorročného  a 5. ročníku 

osemročného gymnázia. Účasť na lyţiarskom výcviku nie je povinná a neúčasť ţiaka na 

ňom nemôţe ovplyvniť klasifikáciu z predmetu telesná výchova. Náklady spojené s 

účasťou na lyţiarskom zájazde sú hradené zo štátneho príspevku, ktorý určí 

ministerstvo školstva a výdavky nad rámec štátneho príspevku si hradí ţiak z vlastných 

prostriedkov,  

j) kurz ochrany ţivota a zdravia je povinnou súčasťou vyučovania v 3. ročníku  

štvorročného a v 7. ročníku osemročného gymnázia; formu kurzu schvaľuje riaditeľ 

školy,  

k) ţiaci, ktorí sa týchto akcií z akýchkoľvek dôvodov nezúčastňujú, musia absolvovať 

náhradné vyučovanie podľa rozhodnutia riaditeľa školy a pokynov triedneho učiteľa, 

l) ţiak, ktorý vymešká počas klasifikačného obdobia (polrok) 25% a viac z odučených 

hodín v predmete, bude absolvovať z tohto predmetu náhradné preskúšanie 

z vymeškaného učiva.  Vyučujúci tohto predmetu môţe po vlastnom zváţení NPzVU 

odpustiť – po prerokovaní so ZRŠ. Obsahom je učivo, z ktorého ţiak nebol hodnotený.  

Váha známky z NPzVU ja daná súčtom váh chýbajúcich relevantných známok. Ţiak, 

ktorý sa nezúčastní NPzVU  a neospravedlní svoju neúčasť ospravedlnenkou, sa hodnotí 

známkou nedostatočný. Na NPzVU moţe byť vyučujúcim navrhnutý ţiak aj na základe 

nedostatočného počtu známok z daného predmetu. 

Dopisovanie písomiek, testov, písomných prác  nie je povolené s výnimkou 

reprezentácie školy, akcií usporiadaných školou a závaţných zdravotných dôvodov. 

V takýchto prípadoch  si ţiak  môţe dopísať vymeškané písomky len v  čase mimo 

vyučovania. 

Počet známok  v predmete podľa týždennej časovej dotácie: 

 

Týždenná časová  

dotácia predmetu 

Minimálny 

počet 

známok 

1 vyučovacia hodina 3 

2 vyučovacie hodina 4 

3 vyučovacie hodiny 5 

4 vyučovacie hodiny 6 

5 vyučovacích hodín 8 
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m) návštevy ţiakov počas vyučovania i prestávok nie sú povolené, s výnimkou rodičov a 

súrodencov v prípade nutnosti, 

n) škola nemôţe uvoľniť ţiaka na vykonávanie brigádnickej činnosti a na vyučovanie v 

autoškole v priebehu školského roka. Účasť na takejto činnosti počas školského  roka sa 

povaţuje za váţne porušenie školského poriadku. 

3. U V O Ľ Ň O V A N I E   A   O S P R A V E D L Ň O V A N I E   Ž I A K A   Z   

V Y U Č O V A N I A  

3.1. Uvoľnenie žiaka z vyučovania sa riadi týmito pravidlami: 

a) na uvoľnenie ţiaka z vyučovania je vţdy potrebná vopred  písomná ţiadosť (za ţiakov 

mladších ako 18 rokov ju podáva zákonný zástupca, ţiak starší ako 18 rokov ju podáva 

sám, v prípade hromadných školských akcií organizátor akcie) v papierovej alebo sms  

správou resp. emailovej forme s uvedeným dôvodom absencie,  

b) z jednej vyučovacej hodiny uvoľňuje ţiaka príslušný vyučujúci, 

c) na 1 - 3 dni uvoľňuje ţiaka triedny učiteľ ( v prípade neprítomnosti zastupujúci triedny 

učiteľ, resp. zástupca riad. školy), 

d) na viac ako 3 dni  uvoľňuje ţiaka riaditeľ školy len formou papierovej ţiadosti, 

e) akútne zhoršenie zdravotného stavu, vyţadujúce okamţité  lekárske ošetrenie sa 

oznamuje  škole telefonicky  v čo najkratšom čase, 

f) na rodinnú dovolenku počas školského vyučovania môţe riaditeľ školy ţiaka uvoľniť 

len na základe písomnej ţiadosti  rodičov. 

3.2. Ospravedlňovanie neúčasti na vyučovaní: 

a) o ospravedlnení neúčasti ţiaka na vyučovaní rozhoduje triedny učiteľ  - zdravotné   

dôvody  na ospravedlnenie potvrdzuje lekár v študentskom preukaze, 

b) ospravedlnenku okamţite po návrate do školy ţiak ukáţe vyučujúcemu na hodine 

a odovzdá triednemu učiteľovi na archiváciu; dodatočné ospravedlnenie (bez  

vypýtania) triedny učiteľ neakceptuje, 

c) vymeškanie ţiaka na vyučovaní na ţiadosť rodiča  je obmedzené na  maximálne 3 

kalendárne dni za polrok ( spolu alebo jednotlivo). Ospravedlnenku zapisuje a podpisuje 

zákonný zástupca ţiaka ( za ţiakov mladších ako 18 rokov) alebo plnoletý ţiak sám do 

študentského preukazu. 

4. V Ý CH O V N É   O P A T R E N I A  

Výchovnými opatreniami sú pochvaly a iné ocenenia a opatrenia na posilnenie  disciplíny ţiakov.  

4.1. Pochvaly a iné ocenenia:  

a) pochvala pred triedou, 
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b) pochvala na zhromaţdení školy, 

c) kniţná odmena, 

d) ďakovný list, 

e) zápis do školskej kroniky, 

f) školský „oskar“ za mimoriadny umelecký výkon, 

g) cena riaditeľa školy (spravidla najlepšiemu absolventovi). 

 

Pochvaly a iné ocenenia udeľuje triedny učiteľ alebo riaditeľ školy za vynikajúci prospech, vzorné 

správanie, aktívnu prácu v triednej samospráve, pomoc triednemu učiteľovi, mimoškolskú činnosť, 

dobrú reprezentáciu školy a iné chvályhodné skutky.   

4.2. Opatrenia na posilnenie disciplíny: 

a) ústne napomenutie od pracovníka školy, 

b) ústne napomenutie od pracovníka školy so zápisom, 

c) písomné vyrozumenie rodičom, 

d) napomenutie triednym učiteľom,  

e) pokarhanie triednym učiteľom -  za jednorazové porušenie vnútorného poriadku, a to: 

zápis v triednej knihe alebo ústna sťaţnosť kolegov prednesená na Pedagogickej rade, 

alebo nevhodná úprava zovňajšku, alebo nesplnenie povinnosti týţdenníkov, alebo 

neúmyselné nevhodné správanie voči pedagógom a zamestnancom školy, alebo za 

opakované neskoré príchody na vyučovanie, za 1 - 3 neospravedlnené hodiny, 

neevidovanie dochádzky pomocou čipu,  

f) pokarhanie riaditeľom školy -  za  4 – 9  hodín neospravedlnenej absencie alebo za 

podvádzanie, alebo za fajčenie, poţívanie alkoholických nápojov a iných druhov 

toxikománie v školských priestoroch a na školských akciách, alebo za opakujúce sa 

neslušné správanie, alebo za opakujúce sa priestupky, alebo za úmyselné poškodzovanie 

školského zariadenia, opakované neevidovanie dochádzky pomocou čipu,  

g) znížená známka zo správania stupeň 2 – za 10  - 19  hodín neospravedlnenej absencie  

alebo za závaţnejšie porušenie školského poriadku –  opakované fajčenie v priestoroch 

a areáli školy, opakujúce sa poţívanie alkoholických nápojov a prechovávanie 

omamných látok a drog a iných druhov toxikománie v školských priestoroch a na 

školských akciách, neslušné správanie voči pracovníkom školy, prinášanie do školy 

vecí, ktoré ohrozujú zdravie ţiakov a učiteľov, alebo za úmyselné poškodzovanie 

školského zariadenia,   

h) znížená známka zo správania stupeň 3 – za 20 -  29  hodín neospravedlnenej 

absencie, za závaţné porušenie školského poriadku, napr. opakované fajčenie, za 

preukázateľné uţívanie drog a omamných látok, za krádeţ, podvody a falšovanie, 

šikanovanie a vydieranie, vandalizmus, za zvlášť hrubé a opakujúce sa neslušné 

správanie voči spoluţiakom a pracovníkom školy a porušovanie ich ľudských práv,  

i) podmienečné vylúčenie zo školy - podľa závaţnosti priestupku,  za 30 a  viac hodín 

neospravedlnenej absencie, za prinášanie do školy alebo na činnosti organizované 

školou veci ohrozujúce ţivot a zdravie ţiakov a pedagógov, za znemoţňovanie 

vyučovacieho procesu a prevádzky školy, za krádeţ,  za úmyselné ublíţenie na zdraví, 

za šikanovanie a vydieranie, za vandalizmus, poškodzovanie inventáru majetku školy 

(napr. graffiti) alebo za prejavy rasovej neznášanlivosti, intolerancie a diskriminácie.  
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Zápisy v elektronickej triednej knihe rieši triedny vyučujúci nasledovným spôsobom a podľa 

závaţnosti priestupku: 

a) za dva zápisy – napomenutie triednym učiteľom, 

b) za tri zápisy – pokarhanie triednym učiteľom, 

c) za štyri zápisy – pokarhanie riaditeľom školy, 

d) za päť a viac zápisov – zníţená známka zo správania – podľa závaţnosti priestupku. 

 

Kaţdý vyučujúci má právo podať návrh na zníţenú známku zo správania, respektíve navrhnúť 

formu (výchovného opatrenia) pokarhania či napomenutia ţiaka, ak porušil ţiak školský poriadok. 

O udelení výchovného opatrenia  rozhodne riaditeľ školy.  

 

 

Dokument bol prerokovaný v pedagogickej rade školy dňa 28.8.2019, v ţiackej školskej rade dňa 

2.9.2019. 

Zároveň sa ruší školský poriadok zo 6. septembra 2016. 

 

 

 



 

Gymnázium, Školská 234/8, 017 01 Povaţská Bystrica, tel.: 042/432 15 30 
 
 

 

Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania 
 

 
Meno a priezvisko ţiaka:  ...................................................................................................... Trieda: ...................  

Ţiadam o uvoľnenie z vyučovania dňa  ........................................ v čase od  .  ................. hod do  .............. hod. 

z nasledujúcich dôvodov: 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

Uvedomujem si, ţe vynechanie vyučovania sa môţe nepriaznivo odraziť na mojich študijných výsledkoch. 

POUČENIE: V prípade, ţe sa ţiadosť týka na lekárske vyšetrenie alebo úradný výkon, je potrebné sa následne 
triednemu učiteľovi preukázať lekárskym alebo úradným potvrdením. 

Dátum:  ................................................................ Podpis ţiaka:  .........................................................................................  

 

  Súhlas školy ( podpis ) ...........................................................................  

Gymnázium, Školská 234/8, 017 01 Povaţská Bystrica, tel.: 042/432 15 30 

 
 

Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania 
 

 
Meno a priezvisko ţiaka:  ........................................................................................... Trieda: ..............................  

Ţiadam o uvoľnenie z vyučovania dňa  ........................................ v čase od   ................. hod do  .............. hod. 

z nasledujúcich dôvodov: 

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

Uvedomujem si, ţe vynechanie vyučovania sa môţe nepriaznivo odraziť na mojich študijných výsledkoch. 

POUČENIE: V prípade, ţe sa ţiadosť týka na lekárske vyšetrenie alebo úradný výkon, je potrebné sa následne 
triednemu učiteľovi preukázať lekárskym alebo úradným potvrdením. 

Dátum:  Podpis ţiaka:  .........................................................................................  

 

  Súhlas školy ( podpis ) ...........................................................................  


