
  Školský poriadok 

 

Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul Topoľčany 

 

„MILUJME BOHA, ALE TAK, ABY TO POCÍTILI AJ NAŠE RUKY A POT NAŠEJ 

TVÁRE“ 

 

Škola sleduje tie isté kultúrne ciele a výchovu mládeže ako ostatné školy. Vytvára medzi 

žiakmi ovzdušie preniknuté duchom slobody a lásky podľa evanjelia.  

Jej poslaním je rozvíjanie osobnosti, rozumových schopností a správneho úsudku, 

oboznamovanie sa s kultúrnym dedičstvom, nadobudnutým predchádzajúcimi 

generáciami, pestovanie zmyslu pre hodnoty, príprava na budúce povolanie a umožnenie 

vzájomného porozumenia medzi žiakmi a učiteľmi v duchu kresťanskej výchovy. 

 

I. ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA 

 

 Školský rok začína 1. septembra a končí 31. augusta nasledujúceho kalendárneho 

roka, člení sa na obdobie školského vyučovania a obdobie školských prázdnin 

 Vyučovanie v škole prebieha podľa platného rozvrhu hodín, ktorý schvaľuje riaditeľ 

školy jeho zverejnením. Je platný pre všetkých žiakov a pedagogických zamestnancov 

školy 

 Po príchode učiteľa alebo inej dospelej osoby do triedy žiaci dotyčného pozdravia 

postavením sa 

 Vyučovanie sa začína modlitbou „ Nový deň stojí predo mnou “ 

 Vyučovanie začína najskôr o 7.00 hodine a končí o 14.45 hodine 

 

 

Hodina Začiatok Koniec 

    0. 7.00 7.45 

1. 7.50 8.35 

2. 8.40 9.25 

3. 9.30 10.15 

4. 10.20 11.05 

5. 11.10 11.55 

6. 12.20 13.05 

7. 13.10 13.55 

8. 14.00 14.45 



 

 Budova školy je otvorená od 6.50 hod. do 15.00 hod., v tomto čase usmerňuje vstup 

a odchod z budovy vrátnička, po 15.00 hod. vychádzajú žiaci z budovy bočným 

východom 

 Príchod  žiaka do školy je najmenej 10 minút pred začiatkom vyučovacej hodiny  

 Po vstupe do budovy je žiak povinný prezuť sa a odložiť vrchné oblečenie v šatni. 

Prezuvky musia byť ľahko odlíšiteľné od vonkajšej obuvi 

 Odchod žiaka z budovy v priebehu vyučovania je možný na základe súhlasu triedneho 

učiteľa, zastupujúceho triedneho učiteľa, alebo učiteľa a je  potrebné ohlásiť ho  

vrátničke 

 V čase voľnej hodiny sa žiaci zdržiavajú   v priestoroch budovy školy, správajú sa 

nehlučne rešpektujúc prebiehajúce vyučovanie 

 Obedná prestávka je v čase od 11.55 hod. do 12.20 hod. V tomto čase sa žiaci môžu 

stravovať v školskej  jedálni, ktorá je otvorená od 11.55 hod. do 13.30 hod. Počas 

obednej prestávky majú žiaci prísne zakázané opúšťať budovu školy 

 Ak nepríde učiteľ na hodinu 10 minút po začiatku vyučovacej hodiny, oznámi to 

týždenník vedeniu školy 

 Po zvonení na hodinu sa na chodbách zachováva ticho 

 Vyvolávať žiakov z tried počas vyučovania je zakázané 

 Cez prestávky sa žiaci zdržiavajú v triedach, pri presunoch do iných učební aj na 

chodbách. Prestávku využívajú žiaci na prípravu na ďalšiu vyučovaciu hodinu, na 

včasný presun do odborných učební 

 Žiaci aj počas prestávok rešpektujú pokyny pedagogického dozoru 

 Vstup do odbornej učebne je možný len s učiteľom. Do odborných učební žiaci 

nenosia jedlo ani nápoje 

 Pred hodinou telesnej výchovy sa žiaci prezliekajú v šatniach na to určených , kde 

čakajú na učiteľa. Bez neho nevstupujú do telocvične 

 Necvičiaci žiaci sú povinní  byť na vyučovacej hodine a plniť pokyny učiteľa 

 Úradné hodiny pre žiakov sú v čase veľkej prestávky od 11.55 hod. do 12.20 hod. 

 Prikázané cirkevné sviatky a sviatky slávené zriaďovateľom slávi škola rannou 

účasťou na bohoslužbe. Žiaci prichádzajú do školy primerane oblečení a správajú sa 

počas bohoslužby tak, aby nerušili jej priebeh 

 

 

II. PRÁVA ŽIAKOV 

Každý žiak bez ohľadu na vek, pohlavie, pôvod, či náboženské presvedčenie je   Božím 

dieťaťom, ľudskou osobou so svojou neopakovateľnosťou a dôstojnosťou a  má právo: 

 Využívať všetky možnosti a príležitosti na rozvoj svojich intelektuálnych, fyzických, 

mentálnych schopností v podmienkach kresťanskej výchovy 

 Byť oboznámený so svojimi právami na základe Dohovoru o právach dieťaťa 

(oznámenie č. 104/1991 Zb. v znení oznámenia č. 50/2003 Z. z.) 



 Na výchovu k ľudským právam v triede a v škole tak, aby sa stala integrálnou 

súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila 

hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov 

v demokratickej spoločnosti 

 Na vzdelávanie v duchu humanizmu s predchádzaním všetkým formám diskriminácie, 

xenofóbie, antiseminizmu, intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie 

 Zapájať sa do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním besied, 

súťaží, stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných predstavení s tematikou 

ľudských práv 

 Rovnoprávny prístup k vzdelávaniu 

 Na korektný prístup zo strany každého učiteľa a objektívne hodnotenie svojho  výkonu 

 Na ochranu zdravia a bezpečnosti vo vyučovacom procese 

 Na prestávku a dodržiavanie základných psychohygienických  noriem 

 Vyjadriť slobodne  a slušným spôsobom svoj názor, kritiku, či námety  učiteľom 

i vedeniu školy  

 Zapojiť sa do záujmovej krúžkovej činnosti 

 Na slušnú a dôstojnú komunikáciu so svojimi učiteľmi a vedením školy 

 Poznať termín plánovanej písomnej práce  v rozsahu najmenej  jedného tematického 

celku aspoň týždeň dopredu 

 Vidieť svoju písomnú prácu a byť oboznámený so spôsobom (stupnicou) hodnotenia 

 Písať v jednom dni maximálne dve písomné práce (rozsah viac ako jeden tematický 

celok) 

 Byť oboznámený s výsledkom hodnotenia ústnej odpovede 

 Voliť svojho zástupcu do študentskej rady a rady školy a ich prostredníctvom sa 

zúčastňovať na zabezpečení optimálneho chodu školy 

 Právo na ochranu pred fyzickým a psychickým násilím 

 Poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním 

 So žiakmi školy sa zaobchádza na základe princípu rovnosti, to znamená, že pre nich 

platia všetky práva bez ohľadu na rasu, farbu pleti, pohlavie, etnický alebo sociálny 

pôvod 

 Žiak má právo na ochranu súkromia, cti a povesti – vyjadrenia učiteľa týkajúce sa 

hodnotenia vedomostí, zručností , postojov žiakov a ich zverejňovanie nemôžu žiaka 

urážať a ponižovať, negatívne ovplyvňovať jeho sebahodnotenie 

 Obrátiť sa na vedenie školy, ak má pocit, že jeho práva nie sú dodržiavané 

 

III. POVINNOSTI ŽIAKOV 

 

 Po zvonení na začiatok vyučovacej hodiny je žiak povinný byť na svojom mieste 

a mať pripravené všetky potrebné pomôcky 

 Ak žiak počas vyučovania chce odpovedať alebo sa na niečo spýtať, naznačí to 

zdvihnutou rukou alebo spôsobom podľa pokynov učiteľa 

 Žiak nesmie opúšťať budovu školy počas vyučovacieho procesu 

 Žiak má zakázané pozývať si do školy súkromné návštevy 



 Na vstup do areálu školy ako i na podujatia organizované školou oprávňuje žiaka 

študentský preukaz. Žiak je povinný preukázať sa ním na požiadanie vrátničke školy 

 Počas vyučovania žiak nechodí na toaletu, neruší nevhodným správaním   

a konzumáciou jedla a nápojov vyučovací proces 

 V odborných učebniach žiak plní pokyny učiteľa v súlade s laboratórnym poriadkom, 

dodržiava zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a protipožiarne predpisy. Na 

školských exkurziách, výletoch, lyžiarskych zájazdoch a kurzoch sa žiaci riadia 

pokynmi učiteľa 

 Žiak je povinný na konci vyučovania urobiť poriadok vo svojej lavici, zodvihnúť 

stoličku a zobrať so sebou všetky veci 

 Žiak je povinný pravidelne a včas sa zúčastňovať na vyučovaní povinných, 

nepovinných, ale aj voliteľných  predmetov, ako aj činností organizovaných školou 

a krúžkovej činnosti 

 Triedny učiteľ určuje týždenníkov, ktorí si plnia nasledovné povinnosti: 

- prinášať pomôcky na vyučovaciu hodinu, vrátane kriedy 

- hlásiť  po uplynutí 10 minút od zvonenia neprítomnosť učiteľa  v triede vedeniu 

školy 

- udržiavať poriadok v triede, zotierať tabuľu, vetrať cez prestávky 

- nahlásiť učiteľovi na každej vyučovacej hodine neprítomných žiakov 

- na konci vyučovania skontrolovať poriadok v triede 

 

 

IV. SPRÁVANIE SA ŽIAKOV 

 

 Žiak prichádza na vyučovanie včas, príchod na vyučovaciu hodinu po jej začiatku sa 

hodnotí ako oneskorený 

 Žiaci si chránia vlastné zdravie, aj zdravie iných, dbajú na čistotu a poriadok, 

pomáhajú pri udržiavaní poriadku v škole a v jej okolí 

 Správajú sa v triede a v škole slušne, zdvorilo, sú ochotní vždy pomôcť, rešpektujú 

pokyny učiteľov 

 Žiaci chránia školský i osobný majetok 

 Žiaci sa správajú v škole i mimo školy ako kresťania – slušne, ohľaduplne a s láskou. 

Nezúčastňujú sa na filmových, divadelných predstaveniach a iných podujatiach, ktoré 

sú v rozpore s morálkou kresťana i každého slušného človeka. Žiaci nepoužívajú 

slovné zastrašovanie,  ani  vulgárne vyjadrovanie 

 Žiakom sa v škole, na pracoviskách praktického vyučovania a na akciách 

organizovaných školou prísne zakazuje fajčiť, požívať alkoholické nápoje a drogy 

 Žiak prichádza na vyučovanie  upravený, v primerane slušnom oblečení, bez 

výstredností (piercing, špagetové ramienka, odhalené bedrá a brucho, minisukne, 

krátke nohavice šortkového strihu, šiltovky, tenisky ako prezuvky, tetovanie na 

viditeľných miestach, chlapci náušnice a dlhé vlasy).V budove školy aj v jedálni je 

zakázané nosiť čiapky so šiltom 

 Žiak nenosí do školy väčšiu sumu peňazí a cenné predmety. Pri porušení tohto 

pravidla škola nezodpovedá za prípadné straty a za spôsobené škody 



 Žiak si odkladá do uzamknuteľnej šatňovej skrinky obuv, prezuvky, odev na telesnú 

a športovú výchovu, pracovný odev – biely plášť, vetrovku a iné osobné veci 

a predmety 

 Žiak nepoškodzuje šatňové skrinky – nalepovaním samolepiek, lepiacej pásky, 

fixkami, sprejmi, chemikáliami, kovovými predmetmi (poškriabaním), fyzickou silou 

(deformovaním plechu dverí a bočných strán skrinky)... 

 Žiak je povinný pri strate kľúča uhradiť v aktuálnej hodnote výmenu zámku triednemu 

učiteľovi 

 Zákonní zástupcovia žiaka sú v prípade úmyselného poškodenia šatňovej skrinky 

povinní uhradiť jej výmenu alebo opravu v plnom rozsahu 

 Žiaci nemajú dovolené nosiť do školy zbrane, nebezpečné látky, knihy a predmety, 

ktoré ohrozujú zdravie, mravnú a kresťanskú výchovu a bezpečnosť spolužiakov 

(boxer, nože, iné bodné a rezné nástroje, zapaľovač, zápalky, zápalné a omamné látky, 

vrátane cigariet a alkoholu atď.) 

 Počas  vyučovacej hodiny sú telefóny vypnuté a odložené na vyhradenom mieste 

(vrecká na mobily), nie je dovolené používať walkmany, CD-prehrávače, MP3-

prehrávače a iné prístroje na počúvanie zvukového a obrazového záznamu 

 Počas vyučovania nie je dovolené napájať sa na elektrickú sieť školy napr. mobilné 

telefóny, notebooky... 

 V školskej kaplnke nie je dovolené požívanie tekutín a potravy  

 Žiakom školy nie je dovolené parkovať osobné automobily a motocykle v priestoroch 

školského dvora 

 

Pravidlá správania sa v odbornej učebni 

 Žiak  prichádza na vyučovanie dobre teoreticky pripravený(á), aby sa mohol(a) 

aktívne zapojiť do  praktického nácviku výkonov 

 Úprava žiaka - čistý, vyžehlený pracovný odev, bez výrazného líčenia, bez šperkov a 

piercingov, krátke nenalakované nechty, vlasy upravené tak, aby neprekážali pri práci 

 Do učebne si prináša iba učebnicu, zošit, písacie potreby, prípadne ďalšie pomôcky 

podľa požiadavky učiteľky. Tašku si ponecháva v pridelenej  šatni 

 Pri príprave pomôcok k výkonu si všíma odkiaľ pomôcku berie, aby ju po skončení 

výkonu očistenú, prípadne vydezinfikovanú a suchú uložil na  pôvodné miesto 

 Počas výučby sústredene sleduje výklad a demonštráciu výkonu učiteľkou  a podľa 

svojich vedomostí sa aktívne zapája do vyučovacej hodiny 

 Pri precvičovaní výkonu dodržiava všetky zásady BOZP, protipožiarnej ochrany, 

asepsy,  komunikuje so spolužiačkou, ktorá predstavuje pacienta 

 Pomôcky používa iba na to, na čo sú určené. Poškodenie ihneď hlási  učiteľke. Ak 

príde k poškodeniu pomôcky nepozorným, nedbalým  konaním žiaka, žiak je povinný 

pomôcku zakúpiť 

 S prístrojovým vybavením žiak pracuje zásadne iba pod dozorom učiteľky 

 Žiak v učebni  udržiava vzorný poriadok, nesadá na posteľ, nepíše  po lavici 

 Počas prestávky sa žiaci zdržiavajú mimo učebne, na chodbe   

 

 

 

 



Pravidlá správania sa na cvičeniach v prirodzených podmienkach  

 

 Miesto a čas vyučovania určuje harmonogram, ktorý žiak presne dodržiava. 

Nedodržiavanie harmonogramu je absenciou na vyučovaní 

 Praktické vyučovanie je súčasťou vyučovania a platia preň všetky zásady  školského 

poriadku 

 Do šatne žiaci prichádzajú najneskôr 15 minút pred začiatkom praktického vyučovania  

tak, aby presne  v určený čas podľa harmonogramu boli v pracovnom odeve na 

pridelenom pracovisku praktického vyučovania 

 Na praktické vyučovanie nenosia so sebou žiadne šperky, mobil,  piercing ani väčší 

obnos  peňazí. Chodia čisto oblečení, upravení, nemaľujú sa a majú na krátko 

ostrihané nechty, vlasy upravené tak, aby neprekážali pri práci 

 Žiaci si nepožičiavajú jednotlivé časti pracovného odevu od spolužiačok ani od sestier 

 Pracovný odev a obuv nosia iba na praktickom vyučovaní 

 Pri nástupe na oddelenie sa žiak  predstaví vedúcej (službukonajúcej) sestre, zdraví 

všetkých  zamestnancov zariadenia a chorých bez rozdielu každý deň 

 Na školských výučbových pracoviskách pracuje pod vedením učiteľky. V prípade 

poverenia sestrami vybaviť niečo, alebo na iných oddeleniach, musí si vyžiadať 

povolenie od učiteľky, alebo vedúcej sestry 

 Žiak je povinný chrániť svoje zdravie a zdravie pacientov používaním ochranných 

pracovných odevov a pomôcok. Pri úraze je povinný nahlásiť ho bezodkladne učiteľke 

 Žiak má nárok na 30 minútovú prestávku,  podľa rozpisu odchádza na ňu s vedomím 

učiteľky a riadi sa jej pokynmi 

 Žiaci nesmú používať k súkromným rozhovorom služobný telefón, ani vlastný 

mobilný telefón a nosiť ho so sebou, ani prijímať súkromné návštevy v dobe 

praktického vyučovania 

 Výskyt žiaka mimo priestorov, na ktorých mal vykonávať pracovné činnosti a 

svojvoľné opustenie  pracoviska sa bude riešiť zápisom do triednej knihy formou 

neospravedlnenej hodiny 

 Žiak sa zdržiava na izbách s chorými a v príslušných komplementoch ošetrovacej 

jednotky. Nemá dovolené vychádzať na balkóny, do vestibulu ani sa  zdržiavať 

v prázdnej izbe 

 Žiak určenú dokumentáciu nosí so sebou na oddelenie a predloží ju na požiadanie 

vyučujúcich 

 Žiačky dodržujú zásady ochranno-liečebného režimu, BOZP a PO. Rovnako hneď 

hlásia každú chybu alebo poranenie pri práci učiteľke alebo vedúcej sestre 

 Nikdy nehovoria o chorých na verejných miestach a oslovujú chorého vždy plným 

menom. Nesmú podávať informácie o zdravotnom stave chorých.  Zachovávajú 

služobnú  mlčanlivosť 

 Žiakovi je prísne zakázané brať pre svoju potrebu alebo pre iných lekárske tlačivá, 

lieky,   obväzový materiál a drobné ošetrovacie pomôcky 

 Pri aplikácii s.c. a i.m injekcie a inzulínu i pre odbere kapilárnej a venóznej krvi je 

žiak povinný pracovať pod  dozorom učiteľky, príp. službukonajúcej sestry 

 Osobné veci, tašky, cenné veci, mobilné telefóny, väčšie sumy peňazí žiak na 

výučbové pracovisko nenosí. V prípade odcudzenia alebo straty nesie zodpovednosť 

poškodený žiak 

 Žiak má zakázané prijímať od pacientov pozornosť materiálneho alebo finančného 

charakteru 

 Ak sa žiak dopustí vážneho priestupku z nedbalosti, roztržitosti, nevedomosti bude 

potrestaný podľa klasifikačného poriadku,  podľa závažnosti až po vylúčenie zo štúdia 



 Súčasťou OKP v treťom ročníku je súvislá odborná prax 

 Súvislá odborná prax  je povinná. Ak žiak, žiačka z vážnych dôvodov na prax  

nenastúpi  je povinný/á ešte v ten deň hlásiť riaditeľstvu školy dôvod  neprítomnosti. 

Ospravedlnená bude iba neprítomnosť z     dôvodu PN na základe lekárskeho  

potvrdenia. Zameškané hodiny (presahujúce 10 %) musí žiak odpracovať najneskôr do 

31.08. aby splnil podmienku postupu do vyššieho ročníka 

 Súvislá odborná prax sa koná v mesiaci jún. Žiaci 3. ročníka ZA a MAS pracujú podľa 

harmonogramu súvislej odbornej praxe   

 Žiakom je zakázané meniť bez vedomia koordinátora  harmonogram služieb 

 Denne : 

              -  dať podpísať učiteľke, prípadne poverenej osobe  záznam o dochádzke          

-  dohodnúť sa so spolužiačkami, učiteľkou, prípadne sestrou, o ktorých  klientov sa 

budú     

    starať, v ktorých izbách, tak, aby mali rozdelenú celú  ošetrovaciu jednotku   

-  pravidelne robiť záznamy o výkonoch  ktoré žiačka robila do pomocného zošita      

-  na konci služby (ranná s popoludňajšou) si žiaci odovzdávajú hlásenie ústnou 

formou 

    v izbách pacientov, na ktorých počas dňa pracovali najviac        

     Pokyny na súvislú odbornú prax a harmonogram služieb má žiak podpísaný rodičmi 

    pred začatím praxe     

     Kritériá hodnotenia študentov na praktických cvičeniach – viď. zákon č. 245/2008  

    Z.z. § 55 a  MP  č. 21/2011 čl. 18 a interné kritériá školy pre hodnotenie žiaka po  

    realizácii výkonu schválené predmetovou komisiou odborných predmetov : 

a) osobná úprava,  pomôcky, zošit, perá, dokumentácia ... 

b) pochopenie praktickej úlohy 

c) príprava pomôcok 

d) príprava pacienta na výkon z bio-psycho-sociálnej stránky 

e) organizácia práce na pracovisku 

f) komunikácia s pacientom 

g) dodržiavanie pracovného postupu 

h) dodržiavanie zásad BOZP a hygieny pri práci 

i) schopnosť praktickej aplikácie teoretických poznatkov 

j) starostlivosť o pomôcky po výkone 

k) záznam do dokumentácie 

 

S kritériami je potrebné oboznámiť študentov na začiatku zahájenia praktických cvičení 

v odbornej učebni, alebo vo výučbovom pracovisku – nadiktovať do zošita. 

Kritériá je možné dopĺňať na základe vlastných skúsenosti. 

 

       Postup pri riešení drobných úrazov počas OKP 

 

       V prípade, ak sa stane úraz na pracovisku OKP postupujeme takto: 

 Žiak nahlási úraz učiteľke alebo vedúcej sestre oddelenia 

 Každý, aj drobný úraz zaznamenáme do dokumentácie (zošit úrazov na pracovisku) 

 Každý, aj drobný úraz na OKP musí byť zaznamenaný aj do zošita na úrazy v škole  

u vedúcej  predmetovej komisie odborných predmetov 

 Vedúca PK odborných predmetov sa skontaktuje s pracovníkom Regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva v Topoľčanoch 

 

 



 Neprítomnosť na vyučovaní : 

 Žiak môže byť uvoľnený z vyučovania na základe písomnej žiadosti zákonného 

zástupcu na jeden deň so súhlasom triedneho učiteľa, na viac dní len so súhlasom 

vedenia školy 

 Ak zákonný zástupca žiada o uvoľnenie žiaka z vyučovania na viac ako jeden deň, je 

potrebné doručiť žiadosť triednemu učiteľovi najneskôr 5 pracovných dní pred 

začiatkom predpokladanej neprítomnosti 

 Ak sa žiak nemôže zúčastniť vyučovania z nepredvídaného dôvodu, je nevyhnutné  do 

troch dní nahlásiť  telefonicky alebo osobne dôvod neprítomnosti žiaka škole. 

V prípade neplnoletého žiaka oznamuje neprítomnosť  zákonný zástupca. Ak žiak 

alebo jeho zákonný zástupca ani po troch dňoch neoznámi dôvod neprítomnosti žiaka, 

budú vymeškané hodiny považované za neospravedlnené 

 Po nastúpení do školy žiak predloží doklad o neprítomnosti na vyučovaní triednemu 

učiteľovi najneskôr do troch pracovných dní. Ak žiak ani po troch dňoch nepreukáže 

doklad o neprítomnosti, budú vymeškané hodiny považované za neospravedlnené 

 Zákonný zástupca môže žiaka  ospravedlniť z vyučovania 2-krát za polrok 

z rodinných dôvodov 

 V zmysle Štátneho vzdelávacieho programu pre odborné vzdelávanie na stredných 

zdravotníckych školách študijný odbor 5356 M zdravotnícky asistent a 5370 M masér 

medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelávania ISCED 3A, ktorý schválilo MZ SR 

pod číslom Z34707-2013-OZdV a Z34982-2013-OZdV zo dňa 30.07.2013 s účinnosťou od 

1. septembra 2013 začínajúc 1. ročníkom žiak musí mať 90%-nú účasť na odborných 

profilových predmetoch, kde získava praktické zručnosti 

 Vymeškané hodiny z profilových predmetov nad rámec 10% si musí žiak nahradiť, 

inak nemôže postúpiť do vyššieho ročníka, alebo k maturitnej skúške 

 Ak má žiak vymeškané viacej ako 30 % hodín z teoretických predmetov môže učiteľ 

požiadať riaditeľa školy o udelenie komisionálnej skúšky 

 

Externé štúdium 

 Vymeškané hodiny nad rámec 10% si musí žiak nahradiť, inak nemôže postúpiť       

do vyššieho ročníka, alebo k maturitnej skúške 

 Ak žiak do dvoch týždňov nenahlási triednej učiteľke dôvod neprítomnosti                

na vyučovaní, nahlási triedna učiteľka túto skutočnosť riaditeľovi školy a vyvodia sa 

dôsledky v zmysle platnej legislatívy 

 

Akcie organizované školou 

 

 Počas exkurzie, výletu a kurzov sa na žiaka v plnom rozsahu vzťahujú školské 

predpisy 

 Pedagogický dozor vykonávajú pedagogickí zamestnanci školy podľa pokynu 

riaditeľa školy 

 Dozor sa začína 15 minút pred časom určeným na príchod žiakov na určené stanovište 

 Pre žiakov, ktorí sa z opodstatnených dôvodov nemôžu zúčastniť exkurzie, výletu, 

kurzu sa zabezpečí náhradné vyučovanie 



 Organizátor exkurzie predloží riaditeľovi školy najmenej 24 hodín pred začatím 

exkurzie organizačné zabezpečenie školskej akcie na schválenie 

 Pred organizovaním exkurzie alebo kurzu je organizátor povinný oboznámiť všetkých 

účastníkov exkurzie, príp. kurzu s celým programom, organizačnými opatreniami a 

pravidlami správania sa a dodržiavania bezpečnosti 

 Organizátor exkurzie alebo kurzu je povinný získať informovaný súhlas rodičov 

neplnoletých žiakov. Z miesta konania podujatia možno žiaka uvoľniť iba na základe 

písomného súhlasu rodiča 

 Počas exkurzie, turistického kurzu alebo iných kurzov tvorí skupinu jedného učiteľa 

najviac 25 žiakov, jedno lyžiarske družstvo najviac 15 žiakov a jedno plavecké 

družstvo najviac 10 žiakov 

 

 Povinnosti žiakov : 
- dostaviť sa včas na určené miesto 

- spoločne so skupinou odísť a spoločne sa i vrátiť 

- bez vedomia pedagogického dozoru neopustiť skupinu 

- dodržiavať pokyny pedagogického dozoru a zásady BOZP   

- priniesť si potrebné doklady, vybavenie ... podľa pokynov organizátora školskej 

  akcie  

 

 

V. OPUSTENIE BUDOVY ŠKOLY ŽIAKOM 

 

       Žiak môže opustiť budovu školy iba so súhlasom: 

 triedneho učiteľa 

 zastupujúceho triedneho učiteľa 

 zástupkyne riaditeľky školy 

 riaditeľa školy 

 

      Ak chce žiak opustiť budovu školy, musí: 

 predložiť požiadanie rodiča o uvoľnenie žiaka – zápis v študijnom preukaze (dátum, 

čas a dôvod uvoľnenia z vyučovania) 

 ak zápis v študijnom preukaze žiak nemá, nie je možné ho z vyučovania uvoľniť 

 

VI. HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA ŽIAKOV 

Hodnotenie a klasifikácia žiakov sa riadi Metodickým pokynom č. 21/2011 na hodnotenie 

a klasifikáciu žiakov stredných škôl 

 

VII. POSTUP PRI VZNIKNUTÍ NÁHLEJ NEVOĽNOSTI A PRI ÚRAZE 

 

 Dozor pri žiakovi cez vyučovaciu hodinu zabezpečuje učiteľ, ktorý má „pohotovosť“ a 

počas prestávok učiteľ, ktorý vykonáva dozor podľa rozvrhu dozorov 

 Učiteľ poskytne žiakovi okamžite prvú predlekársku pomoc 

 Skutočnosť bezodkladne oznámi riaditeľovi školy alebo jeho zástupkyni 

 V prípade potreby učiteľ okamžite upovedomí zdravotnícke zariadenie a zabezpečí 

prevoz alebo sprevádzanie žiaka do zdravotníckeho zariadenia 

 O úraze alebo náhlej nevoľnosti triedny učiteľ okamžite informuje zákonného 



zástupcu žiaka 

 Pri náhlej nevoľnosti nie je možné uvoľniť žiaka zo školy bez telefonického 

informovania rodiča, príp. je vhodné vyzvať rodiča, aby prišiel po svoje  dieťa do 

školy 

 

VIII. VÝCHOVNÉ OPATRENIA 

Výchovnými opatreniami sú pochvaly a iné ocenenia, ale aj opatrenia na posilnenie 

disciplíny žiakov. Pochvaly sa udeľujú spravidla na zhromaždení triedy alebo školy. 

Závažnosť priestupkov posudzuje po ich predchádzajúcom dôkladnom prešetrení triedny 

učiteľ a navrhované opatrenia konzultuje s učiteľmi, výchovným poradcom a vedením 

školy. O udelených opatreniach informuje triedny učiteľ preukázateľným spôsobom 

zákonného zástupcu žiaka a vykoná zápis do dokumentácie žiaka. 

 

POCHVALY 

 

Pochvala od triedneho učiteľa sa ukladá podľa uváženia triedneho učiteľa alebo na 

návrh niektorého učiteľa za: 

 

 výborný prospech - prospel s vyznamenaním 

 vzornú dochádzku - 0 vymeškaných hodín 

 výrazné zlepšenie prospechu oproti predchádzajúcemu klasifikačnému obdobiu 

 reprezentáciu školy na školských a obvodných súťažiach 

 účinnú pomoc triednemu učiteľovi 

 prácu v prospech triedy nad rámec svojich povinností 

 

Toto výchovné opatrenie je spojené so zápisom do triedneho výkazu. 

 

Pochvala od riaditeľa školy sa ukladá na návrh triedneho učiteľa, niektorého učiteľa 

alebo pedagogickej rady za: 
 

 výborný prospech - priemer 1,00 

 úspešnú reprezentáciu školy na okresných, krajských, celoštátnych  a medzinárodných 

súťažiach 

 prácu v prospech školy nad rámec svojich povinností 

 nezištnú pomoc 

 príkladný čin v prospech iných a v prospech spoločnosti 

 verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou 

 

Toto výchovné opatrenie je spojené so zápisom do triedneho výkazu. 

 

 

OPATRENIA NA POSILNENIE DISCIPLÍNY 

Napomenutie od triedneho učiteľa sa ukladá podľa uváženia triedneho učiteľa alebo na 

návrh niektorého učiteľa za trojnásobné porušenie vnútorného poriadku školy, ktoré sú 

konkretizované v nasledujúcich bodoch : 
 

 neskorý príchod na vyučovanie alebo vyučovaciu hodinu 



 neprezúvanie sa v priestoroch školy 

 nevhodná úpravu zovňajšku 

 neplnenie si povinností týždenníkov 

alebo za iné jednorazové porušenie vnútorného poriadku školy 

 

Toto výchovné opatrenie je spojené so zápisom do triedneho výkazu. 

 

Pokarhanie od triedneho učiteľa sa ukladá za: 
 

 opätovné porušenie vnútorného poriadku školy uvedené v bode napomenutie triednym 

učiteľom a po predchádzajúcom napomenutí od triedneho učiteľa  

 1-3 neospravedlnené hodiny počas jedného klasifikačného obdobia 

 nenosenie úboru na hodiny telesnej a športovej výchovy a pracovného odevu na 

laboratórne cvičenia po dvoch upozorneniach príslušným učiteľom nerešpektovanie 

pokynov učiteľov a pracovníkov školy 

 opakované použitie mobilného telefónu alebo osobného zvukového prehrávača na 

hodine alebo školskom podujatí 

 opakované neplnenie si týždenníckych povinností 

 podvádzanie na vyučovaní 

 jednorazové fajčenie v priestoroch školy alebo na školskom podujatí 

 svojvoľné opustenie školy počas vyučovacieho dňa 

 nevhodné jednorazové správanie sa voči spolužiakom nesúce známky hrubosti, 

agresivity, ponižovania, šikanovania 

 prejavy vulgárnosti slovom, gestom, písmom alebo obrazom 

 prejavy vulgárnosti slovom, gestom, písmom alebo obrazom voči učiteľovi či priamo, 

alebo na sociálnych sieťach 

 

 

Toto výchovné opatrenie je spojené so zápisom do triedneho výkazu. Ak je nevyhnutné 

udeliť pokarhanie triednym učiteľom 2-krát alebo viackrát počas jedného klasifikačného 

obdobia môže s ním súvisieť (podľa rozhodnutia pedagogickej rady) znížená známka zo 

správania na 2. stupeň (uspokojivé). 

Ostatné ojedinelé a vyššie neuvedené priestupky budú riešené na zasadnutí pedagogickej 

rady. 

 

Pokarhanie od riaditeľa školy sa ukladá za: 

 4 - 6 neskorých príchodov na vyučovanie v priebehu jedného polroka 

 podvádzanie s dokladmi na ospravedlnenie neúčasti na vyučovaní alebo na akciách 

organizovaných školou 

 opakované podvádzanie na vyučovaní 

 svojvoľné opakované opustenie budovy školy počas vyučovacieho dňa 

 opakované fajčenie v priestoroch školy alebo na školskom podujatí 

 požívanie alkoholických nápojov a iných legálnych či nelegálnych drog v priestoroch 

školy, na školských akciách alebo školských výletoch 

 nedovolené zhotovovanie obrazových alebo zvukových záznamov bez vedomia 

dotknutých osôb 



 úmyselné poškodzovanie školského majetku a zariadenia 

 4 - 7 neospravedlnených hodín v priebehu jedného polroka = pokarhanie riaditeľom 

školy 

      8 - 12  neospravedlnených hodín v priebehu jedného polroka = návrh na zníženú     

  známku zo správania na stupeň 2         

     13 - 24 neospravedlnených hodín v priebehu jedného polroka = návrh na zníženú        

  známku zo správania na stupeň 3 

 

 

Toto výchovné opatrenie je spojené so zápisom do triedneho výkazu a súvisí s ním 

znížená známka zo správania na 2. stupeň (uspokojivé). S týmto výchovným opatrením 

môže súvisieť (podľa rozhodnutia pedagogickej rady) znížená známka zo správania na 3. 

stupeň (menej uspokojivé). 

 

Podmienečné vylúčenie zo štúdia sa ukladá za: 

 25 a viac hodín neospravedlnenej absencie 

 prejavy rasovej neznášanlivosti a propagáciu radikálnych hnutí a ich symbolov 

 usvedčenie z krádeže, vydierania alebo šikanovania 

 vandalizmus 

 opakované požívanie alkoholických nápojov a iných legálnych či nelegálnych drog 

v priestoroch školy, na školských akciách alebo školských výletoch podľa závažnosti 

priestupku 

 hrubé a opakujúce sa porušovanie vnútorného poriadku školy 

 

Toto výchovné opatrenie je spojené so zápisom do triedneho výkazu a súvisí s ním 

znížená známka zo správania na 3. stupeň (menej uspokojivé), alebo na č. stupeň 

(neuspokojivé). Riaditeľ školy určí podmienečne vylúčenému žiakovi skúšobnú lehotu a 

to najdlhšie na jeden rok. Ak sa žiak v skúšobnej lehote osvedčí, upustí sa od jeho 

vylúčenia. Ak sa žiak dopustí ďalšieho závažného previnenia, riaditeľ školy so súhlasom 

pedagogickej rady žiaka vylúči zo štúdia.  

Uvedené výchovné opatrenie je možné uplatniť len vtedy, ak žiak ukončil povinnú 

školskú dochádzku. 

 

Vylúčenie zo štúdia sa ukladá  žiakovi za: 

 za nesplnenie podmienky uloženej pri podmienečnom vylúčení zo školy 

 závažné porušenie vnútorného poriadku školy 

 viac ako 30 hodín neospravedlnenej absencie, podľa zváženia pedagogickou radou 

 za zvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky uvedené vo všetkých bodoch pri 

podmienečnom vylúčení zo školy 

 

Toto výchovné opatrenie je spojené so zápisom do triedneho výkazu . 

Uvedené výchovné opatrenie je možné uplatniť len vtedy, ak žiak ukončil povinnú 

školskú dochádzku. 

 

 

 

 

 



Zanechanie štúdia 

 

Ak žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, chce zanechať štúdium, oznámi to 

písomne riaditeľovi školy. Ak je žiak neplnoletý zanechanie štúdia oznámi písomne 

riaditeľovi školy prostredníctvom svojho zákonného zástupcu. Žiak prestáva byť žiakom 

našej školy dňom nasledujúcim po dni, kedy riaditeľovi školy bolo doručené oznámenie 

o zanechaní štúdia. 

 

IX. DODATOK 

 

 S obsahom školského poriadku sa oboznamujú žiaci na prvej triednickej hodine 

a oboznámenie sa s ním potvrdia žiaci svojim podpisom 

 Rodičia sa so školským poriadkom oboznámia na prvom zasadnutí rodičovského 

spoločenstva a oboznámenie sa s ním potvrdia svojim podpisom 

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Predpisy sú pre človeka, nie človek pre predpisy. Školský poriadok má napomáhať šíreniu 

dobrej vôle, angažovanosti, iniciatívy žiakov, viesť k vytváraniu tvorivej a príjemnej 

atmosféry v kolektíve, nie ničiť ich. Ak má žiak či učiteľ pochybnosť o tom, že niektorý 

bod školského poriadku protirečí týmto hodnotám, môže na to upozorniť riaditeľa školy. 

Výchovný poradca školy zabezpečí  celoročnú dostupnosť školského poriadku v školskej 

vitrínke a na web stránke školy. Dodržiavanie školského poriadku je záväzné pre všetkých 

žiakov školy.  

 

 

 


