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Súkromná spojená škola European English School, Solivarská 28, Prešov 

Organizačná zložka: Súkromné gymnázium 
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Preambula 

 

Vnútorný poriadok školy  sa vydáva v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, Metodickým pokynom      

č. 21/2011 MŠVVaŠ SR, ktorým sa upravuje postup hodnotenia a klasifikácie žiakov 

stredných škôl v SR a vyhláškou MŠ SR  č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení 

neskorších predpisov. 

Vymedzuje  práva a povinnosti  žiakov a ich zákonných zástupcov, pravidlá vzájomných 

vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy. 

Stanovuje vnútorný režim školy,  podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

žiakov a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím. 

Súkromné gymnázium je výberovou strednou školou, ktorú si žiak zvolil dobrovoľne, a preto 

je povinný podriadiť sa jej pravidlám a zásadám, školskému poriadku a  vnútorným 

predpisom a plniť Školský vzdelávací program, ako aj správať sa v rámci platnej legislatívy 

školy. 

 V záujme naplnenia práva na vzdelanie škola zabezpečí vnútorný chod školy, organizáciu 

života žiakov a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby čas strávený v škole 

bol maximálne efektívne využitý z hľadiska vzdelávania a aby bol aj časom príjemne 

stráveným ako žiakmi tak aj učiteľmi. Škola zabezpečí možnosť pre žiakov v končiacom 

ročníku absolvovať certifikáty v anglickom jazyku a konať základnú a odbornú štátnu 

jazykovú skúšku v anglickom jazyku.  
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1 Práva a povinnosti zákonných zástupcov a žiakov 
 

1.1     Zákonný zástupca  má  právo: 

1 žiadať, aby sa v škole v rámci výchovy a vzdelávania poskytovali žiakovi informácie  

a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade 

so všeobecnými cieľmi výchovy a vzdelávania 

2 oboznámiť sa s prístupnou dokumentáciou školy 

3 byť promptne  informovaný o výkonoch a získaných kompetenciách, študijných  

výsledkoch svojho dieťaťa 

4 na poskytovanie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa 

5 zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy 

6 vyjadrovať sa k Školskému vzdelávaciemu programu  osobne aj  prostredníctvom 

orgánov školskej samosprávy 

7 byť prítomný na komisionálnom skúšaní svojho dieťaťa po  predchádzajúcom súhlase 

riaditeľa školy 

 

 

   1.2  Zákonný zástupca  má  povinnosť: 

1 vytvoriť v domácom prostredí a v súkromnom živote pre žiaka podmienky na prípravu 

a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností 

2 dodržať ustanovenia výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené 

Školským vzdelávacím programom, Školským poriadkom a ostatnými dokumentmi 

školy 

3 dbať na sociálne a kultúrne zázemie svojho dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne 

výchovno-vzdelávacie potreby 

4 informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, o jeho zdravotných 

problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na 

priebeh výchovy a vzdelávania 

5 dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú 

formu vzdelávania podľa školského zákona; dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove 

a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom;  

6 ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní v škole, jeho zákonný zástupca je povinný 

oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti, za dôvod 

ospravedlniteľnej neprítomnosti sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom 

nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné 

podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, 

mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť žiaka na súťažiach organizovaných mimo 

školskej pôsobnosti 

7 neprítomnosť neplnoletého žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce dni, 

ospravedlňuje jeho zákonný zástupca, vo výnimočných a osobne odôvodnených 

prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný 

doklad, potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti; ak neprítomnosť žiaka 

z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni , predloží 

zákonný zástupca prostredníctvom   žiaka potvrdenie od lekára; uvedeným spôsobom 

môže zákonný zástupca ospravedlniť svoje dieťa najviac päťkrát v priebehu školského 

roka, ak žiak chýba častejšie, je povinný predložiť písomné lekárske ospravedlnenie 

od prvého dňa absencie   

8 zvoliť  triedneho dôverníka na  rodičovskom združení, ktorý  sa stáva členom Výboru       

Rodičovskej rady 
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9 podriadiť sa prevádzkovému režimu školy prostredníctvom svojho dieťaťa/ zakúpiť 

čipovú kartu 

 

 

   1.3  Žiak/žiačka má  právo: 

 

1 vysloviť svoj názor a klásť otázky k preberanému učivu, demokraticky diskutovať 

     na komunikáciu s nadriadeným v duchu humanity a demokracie 

2 byť  oboznámený s kritériami    hodnotenia   a   klasifikácie   výkonu a   kompetencií              

v jednotlivých predmetoch 

3 na zdôvodnenie udeleného klasifikačného stupňa a analýzu jednotlivých chýb    

v písomných prácach, testoch a ústnych odpovediach 

4  požiadať o komisionálne preskúšanie v odôvodnených prípadoch 

5  zapájať sa do aktivít  mimo vyučovania (olympiády, SOČ,  krúžky a iné) 

6  na aktívne zapojenie sa do aktivít žiackej rady a na demokratické voľby jej členov    

7  na jasný a zrozumiteľný výklad učiva, na zážitkové vyučovanie 

8  na možnosť opravy svojich omylov  pri skúšaní a chybných odpovediach 

9  na rovnosť bez rozdielu rasy, pôvodu, náboženstva a postavenia 

10  na harmonický duševný a telesný rozvoj 

11  na poradenské služby zo strany výchovného poradcu pri riešení svojich problémov 

12  na lásku, porozumenie a spravodlivosť 

13  na prednostnú ochranu a pomoc v nebezpečných situáciách 

14  na ochranu pred diskrimináciou, na výchovu v duchu znášanlivosti, zmieru a bratstva 

15  na možnosť prerušenia štúdia a opakovania ročníka pri dlhodobých zdravotných alebo 

iných závažných problémoch 

16  na možnosť dodržiavať pravidelný pitný režim 

17  na bezpečné pracovné prostredie 

18  na ochranu pred šikanovaním 

19  na spravodlivé, objektívne a jasné pravidlá správania sa a zaobchádzania v rámci 

každodenného kontaktu  so všetkými zamestnancami školy 

 
Ďalšie práva vyplývajú z Deklarácie práv dieťaťa, Charty ľudských práv a  Ústavy SR. 

 

1.4  Žiak/žiačka  má  povinnosť: 

 

1 aktívne sa zaujímať o život školy a dávať inovatívne škole a žiakom prospešné návrhy 

na zlepšenie a zvýšenie kvality v práci školy 

2 vybrať si povinne voliteľné a  voliteľné predmety podľa aktuálnej ponuky školy 

v rámci učebných plánov pre jednotlivé odbory  pre  daný školský rok  

3 aktívne si osvojovať  vedomosti a zručnosti, návyky a kompetencie, pravidelne 

a systematicky sa pripravovať na vyučovacie jednotky v jednotlivých predmetoch 

4 snažiť sa pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu, pripravovať sa na certifikáty štátnu 

jazykovú skúšku v anglickom jazyku a celoživotné vzdelávanie, dbať na kontinuálny 

seba rozvoj  

5 dochádzať do školy pravidelne  pred začatím vyučovania. Po začatí vyučovacej hodiny 

bude neskorý príchod zaznamenaný v minútach do triednej knihy. Ospravedlnenie 

neskorého príchodu je v kompetencii triedneho učiteľa/triednej učiteľky 

6 požiadať o ospravedlnenie  svojej neúčasti u triedneho učiteľa  na vyučovaní  

nasledovne: 
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A. z vopred známych dôvodov požiadať o ospravedlnenie  pred absenciou; v prípade 

neplnoletého žiaka požiada zákonný zástupca 

B. v prípade nepredvídateľných dôvodov je  žiak povinný oznámiť do troch  dní dôvod 

neprítomnosti triednemu učiteľovi - v deň nástupu na vyučovanie, prípadne 

najneskôr na najbližšej triednickej hodine predloží žiak písomný doklad, ktorý 

ospravedlňuje jeho absenciu; ospravedlnenia má žiak vo výkaze o štúdiu a na 

požiadanie ho predkladá vedeniu školy; ak sa žiak nezúčastňuje na vyučovaní 

v priebehu najmenej 3 vyučovacích dní a jeho neúčasť nie je ospravedlnená, 

triedny učiteľ písomne vyzve žiaka (pri neplnoletosti zákonného zástupcu), aby 

v určenej  lehote doložil písomný doklad o svojej neprítomnosti; ak ani do 10 dní 

od doručenia výzvy žiak do školy nenastúpi alebo nepredloží písomný  doklad 

o dôvode svojej neúčasti, posudzuje sa toto konanie tak, akoby žiak štúdium 

zanechal, a to prvým dňom po uplynutí lehoty určenej na ospravedlnenie neúčasti. 

Na žiaka sa vzťahujú ustanovenia Zmluvy o zabezpečení vzdelávania a dôvod 

zrušenia Zmluvy o zabezpečení vzdelávania pri zanechaní štúdia je posudzovaný 

ako dôvod na strane žiaka. 

7 dodržiavať interné opatrenia vydané riaditeľom a zriaďovateľom školy 

8 prinášať si na vyučovacie hodiny potrebné učebnice, zošity, pomôcky a výkaz o štúdiu 

podľa pokynov učiteľov a označiť uvedené pomôcky menom a triedou 

9 nosiť si učebnice, školské pomôcky na všetky predmety vrátane telesnej výchovy,  

nenechávať ich v škole po vyučovaní a dbať na ich čistotu a úpravu 

10 robiť komisionálnu skúšku, o ktorej rozhodne príslušný vyučujúci, 

11 dodržiavať interné opatrenie o finančnej úhrade za komisionálnu skúšku  

12 zúčastňovať sa na vstupných a výstupných testoch, písomných prácach a previerkach     

z daných predmetov, nevymeškávať vyučovacie hodiny zámerne a nevyhýbať sa 

kontrole vedomostí 

13 po ukončení vyučovania upratať za sebou svoju lavicu - vyložiť stoličku na lavicu, 

nenechávať svoje osobné veci ( prezuvky, telovýchovné úbory, a iné ) v triede a šatni  

14 zúčastňovať sa konzultačných hodín v prípade návrhu zo strany príslušného 

vyučujúceho, uvedomelo využívať možnosť konzultovať problémové učivo 

s vyučujúcim v rámci konzultačných hodín a krúžkovej činnosti ako aj v čase mimo 

vyučovania po dohode s vyučujúcim 

15 osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie, správať sa podľa nich 

16 byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických pracovníkov a iných pracovníkov 

školy, správať sa tak, aby robil česť škole i sebe 

17 správať sa ku svojim spolužiakom priateľsky, prechovávať úctu k svojim 

predstaveným a starším osobám 

18 vstať, ak do triedy vstúpi počas vyučovania dospelá osoba a sadnúť si až na pokyn 

vyučujúceho, v odborných učebniach a pri písomných prácach sa  nevstáva 

19 nerušiť žiadnym spôsobom priebeh vyučovania ani žiadneho podujatia, hlásiť sa 

zdvihnutím ruky 

20 pripraviť si pred začiatkom vyučovacej hodiny  potrebné veci a pomôcky, v čase 

zvonenia zaujať svoje miesto v triede a sústrediť sa na vyučovanie 

21 vstupovať do odborných učební a telocvične len v sprievode vyučujúceho a dodržiavať 

vnútorný prevádzkový poriadok týchto učební a telocvične; presúvať sa k odborným 

učebniam v čase prestávok a pred zvonením byť pripravený vstúpiť do učebne so 

všetkými potrebnými pomôckami 

22 pri   stravovaní   sa   v   školskej  jedálni   čakať  disciplinovane  v  rade, dodržiavať 

pokyny  
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23 dozor konajúceho vyučujúceho, dbať o hygienu a kultúru stravovania, neničiť príbory 

a obrusy; konzumovať obed len v čase, ktorý je vyhradený na obed v jedálni pre 

jednotlivé triedy 

24 dbať na čistotu a poriadok, chrániť vlastné zdravie a zdravie iných, pomáhať pri 

udržiavaní poriadku vo všetkých priestoroch budovy  školy i mimo nej 

25 prezúvať sa pri vstupe do budovy školy a odchode z budovy školy; dodržiavať interné 

pokyny pre  prezúvanie sa v budove školy 

26 ako prezuvky používať  vhodnú  obuv, ktorá dokázateľne svedčí o prezutí žiaka 

v škole. Neprezúvanie sa bude v daný deň zaznamenávať v knihe o neprezúvaní.  

3 zápisy o neprezutí je 1 zápis v triednej knihe. 

27 žiak je na vyzvanie dozor konajúceho povinný preukázať sa, že je prezutý   

28 odkladať si topánky a vrchný odev do šatne  

29 oznámiť ihneď príslušnému vyučujúcemu každú okolnosť a taktiež každý drobný úraz, 

ktorý môže ohroziť zdravie a majetok jednotlivca alebo celej školy; okolnosti a úrazy 

sa okamžite zaznamenávajú a zaevidujú bezpečnostným technikom 

30 vykonávať v rámci triedy funkciu  týždenníka, ktorý má nasledovné povinnosti: 

A. podriaďuje sa pokynom vyučujúcich a zamestnancov školy 

B. do školy prichádza pred začiatkom vyučovania a prekontroluje triedu ( čistotu 

tabule, zabezpečí kriedu a špongiu ) 

C. na začiatku každej vyučovacej hodiny hlási mená neprítomných žiakov 

D. v prípade neprítomnosti vyučujúceho (po 15 minútach) hlási jeho/jej 

neprítomnosť v zborovni školy 

E. cez každú prestávku vetrá  triedu a pripravuje ju na ďalšiu vyučovaciu hodinu, 

nedostatky  v  triede okamžite po zistení hlási triednemu učiteľovi, prípadne 

dozor konajúcemu učiteľovi 

F. po skončení vyučovania prekontroluje triedu – vyložené stoličky na   laviciach, 

čistá  tabuľa, zavreté okná, zhasnuté svetlá, zatvorený prívod vody, vypnutý 

prívod elektrického prúdu v odborných učebniach  a jazykových laboratóriách 

G. z triedy odchádza posledný a kontroluje poriadok a čistotu v šatni/ v triede      

      pracujú dvaja týždenníci v priebehu týždňa / 

31 byť v škole čisto a vhodne oblečený 

32 prichádzať do školy bez výstredností v úprave zovňajšku 

33 na hodinách telesnej výchovy používať cvičebný úbor a obuv, udržiavať ho v čistote 

34 dodržiavať v priestoroch telocvične tzv. „ hygienickú zónu“ – vstupovať len 

v predpísanej  obuvi – ako dokázateľnej obuvi pre prezutie 

35 šetriť školské zariadenie, chrániť ho pred poškodením a hospodárne zaobchádzať 

s učebnicami, učebnými pomôckami, elektrickou energiou a vodou 

36 vybavovať úradné a neodkladné záležitosti ( potvrdenia o návšteve školy, zľavu 

      cestovného)  prostredníctvom triedneho učiteľa v určenom čase 

37 dodržiavať zákaz používania mobilného telefónu počas vyučovania, použiť ho môže 

iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom príslušného vyučujúceho, triedneho 

učiteľa alebo riaditeľa školy. 

 

 2  Žiakom je zakázané 
 

a) opustiť vyučovaciu hodinu alebo budovu počas vyučovania bez súhlasu triedneho 

učiteľa alebo iného učiteľa 

b) fajčiť v priestoroch budovy a v celom areáli školy počas vyučovania alebo v čase 

mimoškolských aktivít  organizovaných školou 
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c) nosiť, prechovávať a užívať nelegálne drogy, alkoholické nápoje a iné zdraviu 

škodlivé  látky v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou 

d) nosiť do školy nebezpečné predmety, hazardné hry a elektronické zariadenia, ktoré 

môžu byť následne odobrané 

e) nosiť do školy väčšiu sumu peňazí, cenné a drahé predmety. V prípade straty, či 

odcudzenia ide o osobnú zodpovednosť žiaka, ktorý si takéto drahé veci do školy 

priniesol. 

f) obstarávať si veci nedovoleným spôsobom v budove školy i mimo nej 

g) prijímať súkromné návštevy v čase vyučovania a prestávok, v odôvodnených 

prípadoch sa  návšteva zdržiava v priestoroch vestibulu školy až do príchodu 

žiadaného žiaka 

h) narábať nedovoleným spôsobom s oknami, manipulovať so žalúziami, s informačno- 

komunikačnými technológiami (počítače s príslušenstvom, tlačiareň, vizualizér, 

scanner). 

i) vstupovať do  priestorov suterénu 

j) používať v komunikácii vulgárne výrazy a nadávky, hrubo gestikulovať  

k) byť ľahostajným k verejným veciam a veciam, ktoré sa týkajú života školy 

l) akýmkoľvek spôsobom poškodzovať školský majetok v triede, každá trieda je 

zodpovedná za inventár triedy; v prípade poškodenia majetku sa hradí oprava 

z triedneho fondu 

m) používať mobilný telefón počas vyučovacej hodiny, použiť ho môže iba 

v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo 

riaditeľa školy   

n) používať počas vyučovacej hodiny internetové pripojenie a počítačové zariadenie bez 

súhlasu vyučujúceho 

 

 

NEREŠPEKTOVANIE povinností a zákazov pre žiakov, nariadení riaditeľa školy a 

neuposlúchnutie pokynov pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy má za 

následok udelenie výchovných opatrení v zmysle platnej legislatívy MŠVVaŠ SR a tohto 

školského poriadku pre príslušný školský rok. 

 

 

3 Kritériá pre udeľovanie výchovných opatrení 

 
3.1.    Pochvaly 

 

Pochvaly sú súčasťou opatrení vo výchove a musia byť schválené pedagogickou radou. 

Udeliť ich je možné na návrh triedneho učiteľa, pedagógov školy, riaditeľa školy.  Pochvalu 

udeľuje riaditeľ školy, triedny učiteľ po dôkladnom zvážení, následnom odôvodnení 

a schválení pred pedagogickou radou. Pochvaly žiaci získavajú sa za mimoriadne prejavy 

ľudskosti, zodpovednosti v príprave na vyučovanie a dochádzke do školy, za občiansku 

iniciatívu, za  vzornú reprezentáciu školy, dlhodobo úspešnú prácu vynikajúci prospech, 

nulovú absenciu  alebo iný záslužný čin. 

 

Návrh na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokuje v pedagogickej rade. 

Zaznamenávajú sa do katalógového listu žiaka.  
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1. Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za:  

-   mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy,  

-   záslužný alebo statočný čin,  

-   dlhodobú úspešnú prácu a korektné vzťahy medzi spolužiakmi.  

2. Pochvala od triedneho učiteľa sa udeľuje za:  

-   vzornú dochádzku do školy počas školského roka,  

       -   za dosiahnutý študijný priemer 1,00  za dané obdobie,  

-   reprezentáciu triedy v oblasti kultúry, športu, vzdelávania a pod.  

        -  za 1.-3. miesto v školských kolách olympiád a  rôznych súťaží  

-   prácu pre triedny kolektív a podobne  

3. Pochvala od riaditeľa  školy sa udeľuje za:  

-   reprezentáciu školy v oblasti kultúry, športu, vzdelávania a pod.  

-   záslužná práca pre školu, v školskom parlamente, v projektoch, zberoch a pod.                

    v  priebehu  štúdia 

-   účasť v celoslovenskom kole súťaží a olympiád 

-   významný spoločenský čin (záchrana života, pomoc starým ľuďom a pod.)  

       -    za 1.- 3. miesto v okresných a vyšších kolách olympiád a  rôznych súťaží  

 

 

3.2    Pokarhania 

 

Pokarhania sa udeľujú na posilnenie disciplíny za  previnenia proti ustanoveniam 

Vnútorného  poriadku školy a zásadám spolunažívania, ľudským právam, mravným normám, 

interným predpisom školy; ak žiak narúša činnosť triedneho kolektívu a nedodržiava 

Vnútorný  poriadok školy je možné udeliť nasledovné opatrenia vo výchove: 

 

1. Napomenutie od triedneho učiteľa sa udeľuje za: 

-   neskorý príchod na vyučovaciu hodinu,  

-   nevhodné správanie sa žiakov v triede, alebo na verejnosti,  

-   ojedinelé   dopúšťanie  sa menej závažných previnení proti školskému poriadku,  

-   menej  časté zabúdanie učebných pomôcok.  

 

2.  Pokarhanie od triedneho učiteľa sa udeľuje žiakovi za:  

-   1 – 2 vymeškané neospravedlnené hodiny 

-   opakované sa dopúšťanie menej závažných previnení proti školskému poriadku,  

-   narúšanie vzťahov medzi spolužiakmi 

-   nerešpektovanie pokynov vyučujúcich a zamestnancov školy 

-   opakované nevhodné správanie sa žiakov v triede, alebo na verejnosti,  
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-   časté zabúdanie učebných pomôcok.  

    Pokarhanie od triedneho učiteľa udeľuje triedny učiteľ so súhlasom riaditeľa  po   prerokovaní       

    v pedagogickej rade.  

 

3. Pokarhanie od riaditeľa školy sa udeľuje žiakovi za:  

    3 – 4 vymeškaných neospravedlnených vyučovacích hodín,  

    -  opakované porušovanie školského poriadku v škole a na verejnosti ,  

    -  časté narušovanie vyučovacieho procesu a pod.  

    Všetky výchovné opatrenia sa zaznamenávajú do katalógového listu žiaka. 

 

 4. Znížená známka zo správania na stupeň 2 (uspokojivé): 

Žiak porušuje jednotlivé pravidlá školského poriadku, je prístupný výchovnému pôsobeniu  

a usiluje  sa svoje chyby napraviť. 

    Znížená známka zo správania na stupeň 2 sa udeľuje napr. za : 

    -  5 – 7  vymeškaných neospravedlnených hodín,  

    -  opakované závažné porušovanie školského poriadku,  

    -  fyzické napadnutie spolužiaka, agresívne správanie voči žiakom alebo zamestnancom,  

-  krádež v škole a na verejnosti, bez trestného stíhania,  

-  falšovanie úradného dokumentu (ospravedlnenie od rodičov, LV potvrdenie)  

-  priestupok voči zákonu neklasifikovaný ako prečin,  

-  úmyselné poškodzovanie majetku školy,  

-  svojvoľné opustenie výchovno-vzdelávacieho procesu (v škole i mimo školy),  

-  za propagáciu rasizmu, xenofóbie, za prechovávanie drog a iných omamných látok. 

 

5. Znížená známka zo správania na stupeň 3  (menej uspokojivé):  

Žiak závažne porušuje pravidlá správania a školský poriadok alebo sa dopúšťa ďalších 

previnení. 

    Znížená známka zo správania na stupeň 3 sa udeľuje napr. za :  

-   8 - 14 vymeškaných neospravedlnených hodín  

-   veľmi vážne porušenie školského poriadku,  

-   fyzické napadnutie, ublíženie na zdraví a šikanovanie,  

-   priestupok voči zákonu klasifikovaný ako prečin,  

-   falšovanie úradného dokumentu ako výpis z katalógového listu, vysvedčenie a pod.  

-   poškodenie školského majetku s väčším rozsahom škody.  
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6. Znížená známka zo správania na stupeň 4 (neuspokojivé): 

    Žiak sústavne porušuje pravidlá správania a  školský poriadok, zámerne narúša korektné  

    vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných žiakov   

    a zamestnancov školy. 

 

3. 3    Priestupky  

 

      Bežné priestupky: 

 zabúdanie učebných pomôcok,  

 zabúdanie prezuviek,  úbor na TV a pod.  

 

           Závažné priestupky (zápis do triednej knihy s výchovným opatrením): 

 vyrušovanie na hodinách,  

 bezdôvodné opustenie školy,  

 nerešpektovanie príkazov vyučujúcich,  

 prepisovanie známok,  

 klamstvo,  

 podvody,  

 používanie mobilných telefónov a iných predmetov, ktoré rozptyľujú jeho pozornosť, 

prípadne ohrozujú zdravie a bezpečnosť ostatných žiakov aj žiaka samotného.  

 

           Mimoriadne závažné priestupky (výchovné opatrenie):  

 šikanovanie žiakov (aj slovné), 

 arogancia,  

 drzosť,  

 fyzické ublíženie,  

 krádež, fajčenie,  

 alkohol,  

 drogy,  

 ničenie školského zariadenia.  

   
     Opatrenia na posilnenie disciplíny   žiakov (pokarhania)  oznámi triedny učiteľ na   

osobitnom tlačive písomnou formou zákonnému zástupcovi žiaka. Priestupky sa bilancujú na 

klasifikačnej porade príslušného klasifikačného obdobia a zaznamenávajú sa do triedneho 

katalógu. 

 

 

3.4. Formy správania vyžadujúce výchovné opatrenia z dôvodu rizika pre zdravý   

        osobnostný vývin   

 Záškoláctvo 

 Problémové a konfliktné správanie, vrátane klamania a podvodov 

 Agresívne správanie a verbálna agresia, vulgarizmy 

 Šikanovanie, fyzické a psychické týranie 

 Delikventné správanie, poškodzovanie cudzieho majetku, krádeže 
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 Zneužívanie návykových látok 

 Sexuálne zneužívanie 

 Prejavy extrémizmu , intolerancie , xenofóbie a diskriminácie 

Prejavy takéhoto správania nebudú v škole tolerované. Vzniknuté problémy budú 

triednym učiteľom riešené v súčinnosti s vedením školy,  výchovným poradcom, 

koordinátorom preventívnych aktivít školy, centrom pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie , žiackou radou a rodičmi. 

  

4  Opatrenia školy proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog 

  
Podľa platného vnútorného poriadku školy, ktorý vychádza i z Trestného zákona je 

v priestoroch školy, v areály školy i na školských podujatiach organizovaných mimo 

priestorov školy (exkurzie, výlety, súťaže,  večierky, kurzy...) prísne zakázané: 

a) Prechovávanie, užívanie, predávanie a poskytovanie návykových látok (alkohol, 

cigarety,  tabak, organické rozpúšťadlá a nelegálne drogy) ako aj ich výroba (včítane 

surovín na ich výrobu) 

b) Propagovať alebo inak šíriť toxikomániu 

1. Vedenie školy v prípade podozrenia, že u žiaka ide o závažnú otravu legálnou , či 

nelegálnou drogou, či inou látkou, zabezpečí pre postihnutého žiaka prvú pomoc 

a neodkladnú zdravotnú starostlivosť, o čom okamžite informuje zákonného zástupcu 

žiaka. Ďalšie riešenie stavu preberajú zdravotnícki pracovníci. 

2. Učiteľ v prípade podozrenia, že žiak  fajčil, zaznamená túto skutočnosť do dokumentu 

o porušení školského poriadku a oznámi túto skutočnosť zákonnému zástupcovi žiaka. 

3. Učiteľ v prípade podozrenia, že žiak požil alkohol, oznámi túto skutočnosť 

zákonnému zástupcovi žiaka a vyzve ho, aby si ho prevzal do starostlivosti. 

4. V prípadoch neprimeraného, neovládateľného agresívneho správania sa žiaka 

poskytne zamestnancom školy asistenciu polícia. 

5 Opatrenia proti šíreniu šikanovania a násilia 

 

Šikanovaním rozumieme akékoľvek správanie jednotlivca alebo skupiny, ktorých 

zámerom je ublíženie inému žiakovi alebo žiakom, prípadne ich ohrozenie alebo 

zastrašovanie. Ide o cielené a opakované použitie násilia voči takému žiakovi alebo skupine 

žiakov, ktorí sa z najrôznejších dôvodov nevedia alebo nemôžu brániť. 

 

5.1.      Sankcie za šikanovanie z právneho hľadiska 

 

Šikanovanie v škole z hľadiska priestupkového zákona môže napĺňať skutkovú podstatu 

priestupkov. Môže ísť predovšetkým o priestupky voči občianskemu spolunažívaniu 

a priestupky voči majetku. 

Z hľadiska trestného zákona šikanovanie žiakov môže napĺňať i skutkovú podstatu 

trestných činov. Môže ísť o trestný čin ohovárania, nebezpečného vyhrážania, ublíženia na 

zdraví fyzickom aj psychickom, obmedzovanie osobnej slobody, nátlaku, vydierania, lúpeže, 
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hrubého nátlaku, krádeže alebo poškodzovania cudzej veci, neoprávneného užívania cudzej 

veci. 

       Opatrenia na riešenie situácií šikanovania: 

a) Na prístupných miestach v škole budú umiestnené kontaktné adresy a telefónne čísla 

inštitúcií, kde sa šikanovaním odborne zaujímajú. 

b) Žiak, ktorý sa cíti byť šikanovaný oznámi túto skutočnosť sám, alebo prostredníctvom 

zákonného zástupcu triednemu učiteľovi alebo riaditeľovi školy. 

c) Voči žiakovi, ktorému sa preukáže šikanovanie iného žiaka budú uplatnené výchovné 

opatrenia 

d) V mimoriadne závažných prípadoch trestnoprávneho charakteru  budú zainteresovaní 

na opatreniach aj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a príslušný útvar Policajného 

zboru SR 

 

6 Hodnotenie a klasifikácia 

 
1. Hodnotenie a klasifikácia žiaka v rámci vzdelávania podľa Školského zákona  sa 

vykonáva podľa úrovne dosiahnutých výsledkov: 

a. slovným hodnotením 

b. klasifikáciou 

c. kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia 

2. Spôsob klasifikácie v jednotlivých predmetoch je uvedený v Školskom vzdelávacom 

programe. Slovným hodnotením sa klasifikuje etická a náboženská výchova. 

3. Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch  sa klasifikuje týmito 

stupňami: 

a. 1 – výborný 

b. 2 – chválitebný 

c. 3 – dobrý 

d. 4 – dostatočný 

e. 5 – nedostatočný 

4.   Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami 
a. 1 – veľmi dobré 

b. 2 – uspokojivé 

c. 3 – menej uspokojivé 

d. 4 – neuspokojivé 

 

5.  Celkové hodnotenie žiaka  gymnázia, ktorý je hodnotený klasifikáciou, sa na konci  

prvého a druhého polroka na vysvedčení hodnotí takto: 

a. prospel s vyznamenaním 

b. prospel veľmi dobre 

c. prospel 

d. neprospel 

6. Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroku vyjadruje výsledky jeho 

klasifikácie v povinných vyučovacích predmetoch, ktoré sa klasifikujú a klasifikáciu 

jeho správania; nezahŕňa klasifikáciu v nepovinných vyučovacích predmetoch. 

 

                 Žiak prospel s vyznamenaním 
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 Ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá stupeň prospechu 

horší ako chválitebný, priemerný stupeň prospechu z povinných vyučovacích 

predmetov nemá horší ako 1,5 a jeho správanie je hodnotené veľmi dobré. 

              Žiak prospel veľmi dobre 

 Ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá stupeň prospechu 

horší ako dobrý, priemerný stupeň prospechu z povinných vyučovacích 

predmetov nemá horší ako 2,0 a jeho správanie je hodnotené veľmi dobré. 

              Žiak prospel  

 Ak nemá nedostatočný stupeň prospechu ani v jednom povinnom vyučovacom 

predmete. 

    Žiak neprospel 

 Ak má z niektorého povinného vyučovacieho predmetu aj po opravnej skúške 

stupeň prospechu nedostatočný. 

 

- žiak, ktorý bol na konci druhého polroku hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo 

dosiahol neuspokojivé výsledky z viac ako dvoch povinných vyučovacích predmetov, 

opakuje ročník počas plnenia povinnej školskej dochádzky; môže opakovať ročník len na 

základe rozhodnutia vydaného riaditeľom školy. Ročník opakuje aj žiak, ktorého nebolo 

možné klasifikovať zo závažných objektívnych dôvodov, najmä zdravotných, 

dlhodobého pobytu v zahraničí ani v náhradnom termíne 

- žiaci, ktorí sa vzdelávajú podľa medzinárodných programov, sú hodnotení podľa pravidiel 

hodnotenia týchto programov 

- ak nie je možné vyskúšať a klasifikovať žiaka v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa 

za prvý polrok neklasifikuje; riaditeľ školy určí na jeho vyskúšanie a klasifikovanie 

náhradný termín, a to spravidla tak, aby sa klasifikácia mohla uskutočniť najneskôr do 

dvoch mesiacov po skončení prvého polroku 

- ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v druhom polroku, žiak je 

skúšaný aj klasifikovaný za toto obdobie spravidla v poslednom týždni augusta a v dňoch 

určených riaditeľom školy 

- žiak, ktorý má na konci druhého polroku prospech nedostatočný najviac z dvoch povinných 

vyučovacích predmetov, môže na základe rozhodnutia riaditeľa školy robiť z týchto 

predmetov opravnú skúšku 

- opravnú skúšku môže robiť aj žiak, ktorého prospech na konci prvého polroka je najviac 

z dvoch povinných vyučovacích predmetov, ktoré sa vyučujú len v prvom polroku, 

nedostatočný. 

 

1. Termín opravných skúšok určí riaditeľ školy tak, aby sa opravné skúšky vykonali 

najneskôr do 31. augusta. Žiakovi, ktorý zo závažných dôvodov nemôže prísť na 

opravnú skúšku za druhý polrok v určenom termíne, je možné povoliť konanie 

opravnej skúšky najneskôr do 15. septembra; a najneskôr do 15. októbra v prípade  

opravnej skúšky žiaka, ktorý nebol klasifikovaný na konci druhého polroka. V prípade 

opravnej skúšky za prvý polrok je nutné vyskúšať žiaka do klasifikačnej porady za 

druhý polrok toho istého školského roka. 

2. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, klasifikuje sa 

z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal robiť opravnú skúšku, stupňom prospechu 

nedostatočný. 
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7 Komisionálne skúšky 

 
1. Žiak sa klasifikuje na základe výsledkov komisionálnej skúšky v týchto prípadoch: 

a) keď vykonáva rozdielovú skúšku v stredných školách, 

b) keď je skúšaný v náhradnom termíne, 

c) keď žiak alebo zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka, 

d) keď sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy, 

e) keď vykonáva opravné skúšky, 

f) v štúdiu podľa individuálneho učebného plánu v stredných školách, 

g) v prípade oslobodenia žiaka od povinnosti dochádzať do školy, 

h) v štúdiu jednotlivých vyučovacích predmetov, 

i) pri plnení osobitého spôsobu školskej dochádzky, 

j) pri individuálnom vzdelávaní. 

 

  2.  Komisia pre komisionálne skúšky: 

a) má najmenej troch členov, 

b) skladá sa z predsedu, /ktorým je spravidla riaditeľ školy alebo ním poverený        

učiteľ/, zo skúseného učiteľa za príslušný vyučovací predmet a prísediaceho, 

ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady pre príslušný alebo príbuzný vyučovací 

predmet, 

c) výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda komisie verejne v deň konania 

skúšky, 

d) výsledok každej komisionálnej skúšky je pre klasifikáciu žiaka konečný, 

A. Ak žiak alebo zákonný zástupca má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci 

prvého a druhého polroku, môže do troch pracovných dní odo dňa vydania 

vysvedčenia, požiadať riaditeľa školy o vykonanie komisionálnej skúšky; ak je 

vyučujúcim riaditeľ školy, o preskúšanie možno požiadať príslušný orgán miestnej 

štátnej správy v školstve. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v klasifikačnom období 

z tohto vyučovacieho predmetu hodnotený na základe komisionálnej skúšky. 

B. Riaditeľ školy môže povoliť prítomnosť zákonného zástupcu žiaka na jeho 

komisionálnom preskúšaní.  

C. Komisionálna skúška sa vykoná po uhradení rodičom/zákonným zástupcom   poplatku 

za  výkon  komisionálnej skúšky vo výške 50 € pre žiakov v nasledovných prípadoch: 

 

1. Poplatok za výkon komisionálnej skúšky je povinný pre žiakov, ktorých nebolo možné 

skúšať a klasifikovať z predmetu za 1. alebo 2. polrok v príslušnom školskom roku. 

O výkone komisionálnej skúšky rozhodne riaditeľ školy po zvážení všetkých okolností 

uvedenej absencie. 

2. Poplatok za výkon komisionálnej skúšky je povinný pre žiakov, ktorí majú povolený 

individuálny učebný plán v príslušnom školskom roku, platia škole príspevok na 

štúdium, ale v riadnom termíne bez závažných dôvodov neukončili klasifikáciu za 

všetky predmety v 1. alebo 2. polroku príslušného školského roku. Pri schválení 

žiadosti o náhradný termín za chýbajúce predmety riaditeľ školy stanoví lehotu 2 

mesiace a poplatok 50 € za každý predmet. 

 

 

8 Prerušenie štúdia 

 
  Riaditeľ strednej školy môže povoliť prerušenie štúdia žiakovi, ktorý splnil povinnú 

školskú dochádzku, na žiadosť jeho zákonného zástupcu, ak ide o plnoletého žiaka, na jeho 
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vlastnú žiadosť,  najviac na tri roky; riaditeľ školy je povinný na základe žiadosti žiačky 

alebo jej zákonného zástupcu prerušiť štúdium pre tehotenstvo a materstvo alebo jej povoliť 

štúdium podľa individuálneho učebného plánu. 

   

 

9 Uvoľňovanie z vyučovania 

 
            Pri uvoľňovaní z vyučovania  sa postupuje nasledovne:     

a) z jednej vyučovacej hodiny uvoľní žiaka/žiačku triedny učiteľ alebo vyučujúci 

daného predmetu po zvážení dôvodov žiaka alebo zákonného zástupcu na 

základe priepustky 

b) z dvoch – troch vyučovacích hodín uvoľní žiaka/žiačku triedny učiteľ alebo 

zastupujúci triedny  učiteľ na základe písomného ospravedlnenia rodiča alebo 

praktického lekára 

c) z vyučovania na 1- 3 dni uvoľňuje žiaka/žiačku triedny učiteľ na základe 

písomnej žiadosti  

d) z vyučovania  na viac dní  uvoľňuje žiaka/žiačku riaditeľ školy na základe 

písomnej žiadosti  

e) pri uvoľňovaní žiakov/žiačok na súťaže a iné aktivity spojené so vzdelávaním 

a reprezentáciou školy vyhotoví príslušný vyučujúci súpisku zúčastnených 

žiakov a zavesí ju na viditeľnom mieste v zborovni školy, súpisku zúčastnených 

žiakov vloží i do triednych kníh príslušných tried, čím informuje všetkých 

vyučujúcich o danej akcii a všetkých zúčastnených žiakoch. 

     

 

10 Bezpečnosť a ochrana zdravia  
 

       Škola je pri poskytovaní služieb spojených s činnosťami priamo súvisiacimi s výchovou   

a vzdelávaním povinná: 

a)  prihliadať na základné fyziologické potreby žiakov, 

b)  vytvárať podmienky na zdravý vývin žiakov a na predchádzanie sociálno-

patologických  javov, 

c)   zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov, 

d) poskytnúť nevyhnutné informácie a poučenie k zaisteniu bezpečnosti a ochrany    

zdravia žiakov, 

e) viesť evidenciu neregistrovaných  školských úrazov a registráciu registrovaných 

školských úrazov žiakov, ku ktorým prišlo počas výchovno–vzdelávacieho procesu, 

pri činnostiach organizovaných školou; pri vzniku registrovaného školského úrazu 

vyhotoviť záznam o registrovanom školskom úraze.  
 

 

Prerokované v pedagogickej  rade, s Radou školy a ŽŠR  17.9. 2015 

Vnútorný poriadok školy nadobúda platnosť 17.9.2015. 

 

Vnútorný poriadok školy je záväzný pre všetkých  žiakov Súkromnej spojenej školy European 

English School, organizačná zložka Súkromné gymnázium na ulici Solivarskej 28.  

 

                     

               PaedDr. Janka Smolejová 

                                                                                                   riaditeľka školy 


