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VNÚTORNÝ PORIADOK PRE ŽIAKOV A 
RODIČOV 

platný od  2. septembra  2010 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

P R Á V A    Ž I A K A 
 
Žiak našej školy má právo  
 
1. na plnohodnotné vzdelávanie bez ohľadu na rasu, náboženstvo, pohlavie, národnosť, sexuálnu 

orientáciu, postavenie či majetkové pomery rodičov, 
 
2. zúčastňovať sa všetkých akcií poriadaných školou v čase vyučovania i mimo neho, pokiaľ sú 

tieto akcie určené jeho triede, ročníku či vekovej kategórii, 
 
3. využívať mimo vyučovania - v čase na to určenom - telocvičňu, posilňovňu, knižnice,  

učebne výpočtovej techniky a iné podobné priestory, pokiaľ pobyt v nich neodporuje 
vnútornému poriadku školy a pravidlám BOZP, 

 
4. navštevovať krúžky a nepovinné predmety v rozsahu stanovenom pre daný školský rok, 
 
5. 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, 

 
6. na odpočinok, voľný čas a oddychové aktivity, preto na čas prázdnin (bez ohľadu na ich 

dĺžku) nie je poverovaný vypracúvaním písomných, ústnych a iných úloh, 
 
7. odmietnuť splnenie úlohy alebo prácu, ak by bola v rozpore s ustanoveniami  vnútorného 

poriadku školy  alebo by ohrozovala zdravie a bezpečnosť žiaka alebo niekoho iného, 
 
8. na odôvodnenie klasifikácie, jej objektívnosť a nezaujatosť; má právo dozvedieť sa známku 

do dvoch týždňov od konania písomnej práce, 
 
9. 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, 

 
10. zúčastniť sa na zasadnutí pedagogickej rady školy, ktorá rozhoduje o jeho disciplinárnom 

výchovnom opatrení a primeraným spôsobom  prezentovať svoje názory k danému problému, 
 
11. na psychohygienu (dodržiavanie prestávok, obedňajšiu prestávku), 
 
12. na ochranu pred agresivitou akéhokoľvek druhu, 
 
13. na ochranu súkromia, s výnimkou prípadu dôvodného podozrenia na prechovávanie zbraní, 

omamných a inak zdraviu nebezpečných látok, 
 
14. na lekárske ošetrenie počas vyučovania, pokiaľ nie je možné uskutočniť ho v inom čase, 
 



15. požiadať riaditeľa školy (žiak do 18 rokov prostredníctvom rodičov alebo zákonného 
zástupcu) o komisionálne preskúšanie v prípade pochybností o správnosti klasifikácie, 

 
16. na vhodné pracovné prostredie (osvetlenie, teplota miestnosti), 
 
17. obracať sa so svojimi pripomienkami a námetmi na zlepšenie činnosti školy na triedneho 

profesora, riaditeľa školy (jeho zástupcu), radu rodičov, radu školy a na žiacku radu,  

  
  

POVINNOSTI  Ž I A K A 
1) Príchod žiakov do školy je aspoň 10 minút pred prvou vyučovacou hodinou. Po príchode 

odložia zvrchníky a v období stanovenom riaditeľstvom školy aj obuv na určené miesto. 
Počas obdobia stanoveného riaditeľstvom školy v budove chodia v prezúvkach alebo 
používajú návleky. Prezúvky musia byť zdravotne vhodné (nie botasky) a jasne 
identifikovateľné. Žiak prichádza do školy  aj na akcie poriadané školou vhodne oblečený a 
upravený. 

2) 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

 

3) Po skončení poslednej vyučovacej hodiny v učebni sú žiaci povinní  zanechať svoje miesto, 
a učebňu v poriadku, stoličky vyložiť na  lavicu. Pred odchodom na prázdniny vyprázdnia 
šatňu i skrinku v triede.  

4) Pri práci v odbornej učebni je žiak povinný  dodržiavať vnútorný poriadok danej učebne 

5) Žiak šetrí školský majetok, škody spôsobené nedbalosťou alebo  úmyselne žiak nahradí v 
plnom rozsahu. Žiak udržiava čistotu, poriadok,  hospodárne zaobchádza s učebnicami a 
učebnými pomôckami. 

6) Počas  vyučovania (vrátane prestávok a voľných hodín) sa žiaci z areálu školy nesmú 
vzdialiť. V prípade porušenia tohto zákazu škola  nezodpovedá za ich  bezpečnosť. 

7) Týždenníci prinášajú pomôcky na hodinu, udržiavajú čistú  tabuľu, ak po 5 min. nepríde 
vyučujúci, oznámia to zástupcovi  riaditeľa školy. Žiak má službu týždenníka podľa pokynu 
triedneho učiteľa. Vtedy je povinný : 

• hlásiť zástupcovi riaditeľa školy neprítomnosť vyučujúceho  (po 5. min.), 

• hlásiť vyučujúcemu neprítomnosť žiakov, 

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

• pri vyučovaní s delenou triedou zabezpečí presun triednej knihy medzi skupinami, 

 



8) Správanie voči spolužiakom je tolerantné, priateľské,  vyjadrovanie bez vulgarizmov. 
Intímnosti do školy nepatria.  

9) Uvoľnenie žiaka z vyučovania sa riadi týmito pravidlami: 

• na uvoľnenie žiaka z vyučovania je vždy potrebná písomná žiadosť (za žiakov 
mladších ako 18 rokov ju píše zákonný zástupca, žiak starší ako 18 rokov ju podáva sám, 
v prípade hromadných akcií organizátor akcie), 

• z jednej vyučovacej hodiny uvoľňuje žiaka príslušný vyučujúci, 

• na 1 - 3 dni uvoľňuje žiaka triedny učiteľ ( v prípade neprítomnosti zastupujúci tr. učiteľ, 
resp. zástupca riad. školy pre výchovu a vzdelávanie), 

• na viac ako 3 dni  uvoľňuje žiaka riaditeľ školy,  

• akútne zhoršenie zdravot. stavu, vyžadujúce okamžité  lek. ošetrenie sa oznamuje  škole 
telefonicky  v čo najkratšom čase,  

Ospravedlňovanie neúčasti na vyučovaní:  

O ospravedlnení neúčasti žiaka na vyučovaní rozhoduje triedny učiteľ  - zdravotné dôvody  na 
ospravedlnenie potvrdzuje lekár v žiackej knižke, resp. študentskom preukaze ( u žiakov 
mladších ako 18 rokov sa vyžaduje okrem lek. potvrdenia aj podpis rodiča), v ostatných 
prípadoch postačuje žiadosť o uvoľnenie z vyučovania. Ospravedlnenku predkladá žiak 
triednemu učiteľovi okamžite po návrate do školy, dodatočné ospravedlnenie (bez vypýtania) 
triedny učiteľ neakceptuje. 

Pri akciách organizovaných školou (výlety, účelové cvičenia, exkurzie atď.) je neúčasť žiak 
povinný oznámiť pred odchodom na akciu, pričom musí počítať s uhradením stornovacieho 
poplatku. 

Škola nemôže uvoľniť žiaka na vykonávanie brigádnickej činnosti v priebehu školského 
roka. Účasť na takejto činnosti počas šk. roka sa považuje za vážne porušenie školského 
poriadku. 

Na rodinnú dovolenku počas školského vyučovania môže riaditeľ školy žiaka uvoľniť len na 
základe písomnej žiadosti  rodičov. 

10) Žiak, ktorý vymešká počas klasifikačného obdobia (polrok) viac než jednu tretinu z 
odučených hodín v predmete, bude absolvovať z tohoto predmetu absenčnú skúšku. 
Obsahom absenčnej skúšky je učivo celého polroku. Žiak, ktorý nepísal dva a viac 
monitorovacích testov, absolvuje absenčné skúšky  zo všetkých predmetov, z ktorých nepísal 
riaditeľský test.  

11) Pri vstupe nadriadeného do triedy počas vyučovania žiaci vstanú,  inak zdravia pozdravom 
"Dobrý deň ", oslovujú pán  profesor, pán školník, pani tajomníčka ... 

12) Triednemu učiteľovi pomáha pri organizovaní práce triedna  samospráva, volia ju žiaci 
triedy na začiatku školského roku.  

13)  Na verejnosti sa žiaci správajú disciplinovane a ohľaduplne. 

14)  Návštevy žiakov počas vyučovania i prestávok nie sú povolené, s výnimkou rodičov a 
súrodencov v prípade nutnosti. 

15)  Žiak nenosí do školy cenné veci a väčšie sumy peňazí. Za ich  stratu škola v súlade s 
poistnou zmluvou neručí. 



16) V školskej budove žiak dbá na bezpečný pohyb po chodbách a  schodiskách. Používanie 
korčulí, skateboardov a pod. v budove  a areáli školy je zakázané. Sedenie na schodoch je 
nevhodné z hľadiska zdravotného aj bezpečnostného.  

17) Na vybavovanie administratívnych záležitostí využíva žiak úradné  hodiny tajomníčky a  
výchovného poradcu. 

18) Žiak je povinný zvoliť si voliteľné predmety do stanoveného termínu. Pokiaľ tento termín 
nedodrží, bude zaradený do voliteľných predmetov podľa organizačných potrieb školy. 

19) Žiak rešpektuje a plní pokyny ktoréhokoľvek  vyučujúceho. 

20) Ak sa žiak stravuje v školskej jedálni, je povinný rešpektovať aj pokyny vyučujúcich z iných 
škôl a správa sa slušne a zdvorilo  voči personálu kuchyne. Je povinný odnášať taniere a 
príbory zo stolov. Konzumácia polievky v deň, na ktorý žiak nemá stravný  lístok sa považuje 
za krádež. V období stanovenom riaditeľstvom školy sa pred odchodom zo školy a po 
príchode z jedálne prezuje. 

21) Žiakom je zakázané prinášať alebo požívať v škole a na podujatiach organizovaných školou 
alkoholické nápoje alebo iné omamné prostriedky. Taktiež je zakázaný vstup do školy 
alebo na podujatia organizované školou v stave pod vplyvom alkoholických nápojov alebo 
iných omamných látok. Akákoľvek manipulácia s drogami (výroba, kúpa, výmena, 
zadováženie, 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 zneužívanie návykovej látky) je trestné podľa § 188 a 
trestného zákona odňatím slobody až na päť rokov. 

22) Fajčiť v celom areáli a okolí školy, ako aj na všetkých podujatiach organizovaných školou je 
zakázané. Opakované porušenie tohto nariadenia je dôvodom na zníženie známky zo 
správania.  

23) Za krádež v areáli školy alebo na akciách organizovaných školou môže byť žiak 
nepodmienečne vylúčený zo štúdia.   

24) Šírenie poplašnej správy vedúce k prerušeniu vyučovania sa trestá nepodmienečným 
vylúčením zo štúdia. Vyučovacie hodiny zameškané kvôli takémuto prerušeniu vyučovania 
budú odučené v náhradnom termíne, ktorý určí riaditeľ školy.  

25) Žiak je povinný na požiadanie zamestnanca školy preukázať sa študentským preukazom 
alebo žiackou knižkou.  

26) Používanie walkmanov, discmanov, mobilných telefónov a pod. počas vyučovacej hodiny 
je zakázané. Hlasná hudobná produkcia počas vyučovania sa zakazuje. 

27) Odkladanie bicyklov mimo vyhradených miest je zakázané. 

28) Požívanie alkoholických nápojov a omamných látok  na verejnosti a návštevy barov 
a reštauračných zariadení v nočných hodinách sa ohlasujú rodičom a polícii.  

29) Za klamstvo a vedomé podvádzanie môžu byť udelené  výchovné opatrenia na posilnenie 
disciplíny včítane vylúčenia zo štúdia.  

30) Výchovnými opatreniami sú pochvaly a iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny 
žiakov.  

Pochvaly a iné ocenenia:  

• pochvala pred triedou 

• pochvala na zhromaždení školy 



• knižná odmena 

• ďakovný list 

• zápis do školskej kroniky 

• školský „oskar“ za mimoriadny umelecký výkon 

• 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.   

Za  porušenie vnútorného poriadku školy a iné závažné previnenia môžu byť žiakovi uložené 
tieto opatrenia na posilnenie disciplíny: 

• ústne napomenutie od pracovníka školy 

• ústne napomenutie od pracovníka školy so zápisom 

• písomné vyrozumenie rodičov 

• pokarhanie od triedneho učiteľa 

• pokarhanie od riaditeľa školy 

• znížená známka zo správania 

• podmienečné vylúčenie alebo vylúčenie zo štúdia. 
 
 
Dodatok č. 1 
Časť: POVINNOSTI ŽIAKA  
 
1) Príchod žiakov do školy sa mení nasledovne:  

1. Príchod žiakov do školy je aspoň 10 minút pred prvou vyučovacou hodinou.  
2. Počas obdobia stanoveného riaditeľstvom školy v budovách školy sa žiaci pohybujú v 

prezúvkach.  
3. Prezúvky musia byť zdravotne vhodné a jasne identifikovateľné. Návleky sa za prezúvky 

nepovažujú.  
4. Žiaci sú povinní prezúvať sa pri vstupe do budovy školy.  
5. Zvrchníky a obuv, v ktorej sa žiaci pohybujú mimo budov školy si odkladajú v učebni na 

vyhradené miesto.  
6. Kontrolu prezúvania vykonáva pri vstupe do budovy určený pedagogický dozor a v 

učebniach vyučujúci.  
7. Žiak je povinný počas vyučovania nosiť študentský preukaz a na požiadanie 

pedagogického aj nepedagogického zamestnanca sa týmto preukazom legitimovať.  
8. Žiak prichádza do školy aj na akcie organizované školou vhodne oblečený a upravený.  

 


