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Účel 

 

Školský poriadok Spojenej školy je interný dokument, ktorý upravuje práva a povinnosti 

žiakov, učiteľov, majstrov odborného výcviku a ostatných zamestnancov školy v zmysle Zákona č. 

245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

I. Práva a povinnosti žiakov 

 

V zmysle Všeobecnej deklarácie ľudských práv, Deklarácie práv dieťaťa, Dohovoru o právach dieťaťa 

a ďalších medzinárodných deklarácií o ochrane práv dieťaťa, má každý žiak Spojenej školy svoje práva 

a povinnosti.  

 

Žiaci majú právo na: 

 

a) vzdelávanie v štátnom jazyku podľa školského vzdelávacieho programu pre daný odbor štúdia, 

b) individuálny prístup rešpektujúci ich schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav, 

c) bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety, 

d) úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti, 

e) poskytovanie poradenstva a služieb spojených a výchovou a vzdelávaním, 

f) výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí, 

g) organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému 

stavu a v súlade so zásadami psychohygieny, 

h) úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu, 

i) na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami 

a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom, 

j) na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov, 

k) na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených zákonom č.245/2008 Z. z., 

l) slobodu prejavu v súlade so svojím presvedčením a názormi, 

m) v rámci študijného procesu využívať školské zariadenia, pomôcky, materiály, telocvičňu a odborné 

učebne v súlade s podmienkami prevádzky školy,  
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n) zúčastniť sa kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, vzdelávacích prednášok a akcií, ktoré 

organizuje škola, 

o) právo organizovať zhromaždenia žiakov a pedagógov školy za účelom vzájomnej komunikácie, 

výmeny názorov, informovanosti, prezentácie, osláv rôznych udalostí významných z hľadiska života 

školy a spoločnosti, riešenia otázok a problémov, ktoré súvisia s výchovno-vzdelávacím programom 

školy, 

p) na ochranu zdravia a bezpečnosť pri vyučovaní, 

q) vybrať si z povinne voliteľného predmetu náboženstva alebo etickej výchovy, 

r) voľný čas, hru a účasť v kultúrnom živote a umení, športových aktivitách a takých činnostiach, ktoré 

zodpovedajú jeho záujmom, schopnostiam, veku a mentalite,  

s) organizovať a zúčastňovať sa mimo vyučovacej činnosti a záujmových aktivít a tým tiež 

reprezentovať školu v oblasti odbornej, kultúrnej, športovej a spoločenskej, 

t) komisionálne preskúšanie, 

u) žiaci s rôznymi zdravotnými obmedzeniami a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

obmedzeniami a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej ŠVVP) majú právo na 

zvláštnu starostlivosť na vzdelávanie, aby dosiahli čo najvyššiu mieru samostatnosti a mohli viesť 

plnohodnotný a aktívny život v spoločnosti. 

 

Žiaci sú povinní: 

 

a) študovať svedomite a riadne podľa svojich síl, znalostí a schopností, osvojovať si vedomosti, 

zručnosti a návyky poskytované strednou školou,  

b) v prípade prerušenia vyučovania rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a 

školských zariadení a na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, 

ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19, sú 

žiaci povinní zúčastňovať sa dištančnej formy vzdelávania, 

c) osvojovať si zásady humanity a tolerancie a správať sa podľa nich,  

d) byť disciplinovaní na vyučovaní, plniť pokyny pracovníkov školy, správať sa v škole a mimo nej 

tak, aby robili česť škole a sebe, 

e) chrániť vlastné zdravie a zdravie iných, dbať na čistotu a poriadok v škole a v jej okolí, 
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f) plne využívať študijný čas, výrobné a technické pomôcky poskytované žiakovi v súvislosti  so 

štúdiom, 

g) zachovávať zásady  slušnosti a dobrých mravov voči pedagogickým pracovníkom, zamestnancom 

školy a voči spolužiakom, 

h) riadne hospodáriť s prostriedkami zverenými im školou a strážiť a ochraňovať majetok školy pred 

poškodením, stratou, zničením a zneužitím, 

i) hospodárne, šetrne zaobchádzať s učebnými pomôckami, 

j) chrániť svoje zdravie a zdravie ostatných a za tým účelom dodržiavať predpisy a pokyny na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany pri práci, 

k) používať ochranné prostriedky a pracovné pomôcky pri práci a štúdiu, 

l) pohybovať sa v budove školy iba v prezuvkách, športová uzavretá obuv nie je dovolená, 

m) byť v škole slušne a čisto oblečení a upravení, v dňoch odovzdávania vysvedčení a iných 

slávnostných dňoch sa vyžaduje sviatočné oblečenie  

n) nepohybovať sa v budove školy s pokrývkou hlavy (šiltovka) a bezdôvodne nosiť slnečné okuliare. 

 

Žiakom je zakázané: 

 

a) fajčiť v areáli a všetkých priestoroch školy, 

b) požívať alkoholické nápoje a iné zdraviu škodlivé látky, návykové a omamné prostriedky v škole 

a pri všetkých činnostiach organizovaných školou, 

c) prinášať do školy veci ohrozujúce zdravie a život, veci nebezpečné a veci, ktoré by mohli 

rozptyľovať  pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní a činnostiach organizovaných školou, 

d) prijímať návštevy v škole s výnimkou rodičov  a súrodencov, 

e) počas vyučovacích hodín mať zapnutý mobilný telefón a manipulovať s ním. Počas vyučovacích 

hodín žiak odloží mobilný telefón na určené miesto, 

f) nosiť veci, ktoré nie sú nevyhnutnou pomôckou na vyučovanie. 

 

Žiakom sa neodporúča nosiť do školy zlato, šperky, mobilné telefóny a iné cennosti. Za ich prípadnú 

stratu nesú zodpovednosť študenti sami. 
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II.Práva a povinnosti zákonných zástupcov žiakov 

 

Rodič alebo zákonný zástupca žiaka má právo: 

 

a) žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom informácie a vedomosti 

vecne a mnohostranne v súlade  so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľom výchovy 

a vzdelávania podľa školského zákona, 

b) oboznámiť sa so školským vzdelávacím programom a školským poriadkom, zoznámiť sa s učebným 

plánom, formami vyučovania, cieľmi vyučovania, so školským poriadkom a jeho zmenami, 

c) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích  výsledkoch svojho dieťaťa, právo na informácie majú 

v prípade plnoletých žiakov tiež ich rodičia, prípadne osoby, ktoré si voči plnoletým žiakom plnia 

vyživovaciu povinnosť, 

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

e) na poskytovanie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa, 

f) vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom Rady školy pri Spojenej 

škole, aktívne sa podieľať na skvalitňovaní pedagogického procesu podávaním konštruktívnych 

návrhov, vyjadrovať vlastný názor vo všetkých oblastiach života školy, ktoré sa žiaka týkajú, a to 

primeranou formou, 

g) byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa  

školy, 

h) vyžadovať všetky relevantné informácie v písomnej forme o aktivitách školy, ktorých sa zúčastňuje 

jeho dieťa a vyžaduje sa jeho informovaný súhlas s účasťou jeho dieťaťa na takejto aktivite, 

informovaným súhlasom je písomný súhlas fyzickej osoby, v ktorom okrem jej vlastnoručného podpisu 

uvedie, že táto osoba bola riadne poučená o dôsledkoch jej súhlasu, 

i) ospravedlniť neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, vo 

výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola (triedny učiteľ) môže vyžiadať lekárske 

potvrdenie o chorobe žiaka, alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti, 

j) právo na vyriešenie podnetov a sťažností, 

k) vydanie potvrdenia o návšteve školy, odpisu vysvedčenia a pod. 
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Rodič alebo zákonný zástupca žiaka je povinný: 

 

a) vytvoriť pre svoje dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie 

školských povinností, 

b) dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským 

poriadkom, 

c) dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa, 

d) informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch 

alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania, 

e) nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil, 

f) doložiť dokladmi v súlade so školským poriadkom dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove 

a vzdelávaní, 

g) dbať na to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, 

h) oznámiť škole bez zbytočného prieťahu príčinu neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní, za 

dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka  sa uznáva najmä choroba, lekárom nariadený zákaz 

dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, náhle prerušenie premávky 

hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť žiaka na súťažiach, 

i) predložiť potvrdenie od lekára, ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe 

nasledujúce vyučovacie dni, 

j) oznamovať škole do piatich pracovných dní údaje dôležité  pre vedenie školskej agendy a ďalšie 

údaje, ktoré sú podstatné pre priebeh vzdelávania alebo bezpečnosť žiaka ( napr. zmena bydliska, 

zvoleného ošetrujúceho lekára alebo iné zmeny v základných osobných údajoch), 

k) na vyzvanie riaditeľa školy sa osobne zúčastniť prejednania závažných otázok týkajúcich sa 

vzdelávania žiaka. 

l) nenarušovať súkromie pedagogických zamestnancov. 
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III.Pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými 

zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy 

 

Pravidlá vzájomných vzťahov medzi žiakmi školy a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími 

zamestnancami  sú založené na hodnotovom systéme školy. 

 

Základné pravidlá vzájomných vzťahov medzi žiakmi školy: 

 

a) žiaci školy navzájom dodržiavajú zásady slušnosti, a dobré mravy, 

b) žiaci sa k sebe správajú v duchu tolerancie a kamarátstva, 

c) žiaci si navzájom pomáhajú, 

d) žiaci na navzájom rešpektujú, 

e) žiaci netolerujú medzi sebou prejavy správania sa, ktorého cieľom je ublížiť , ponížiť, ohroziť alebo 

zastrašiť iného žiaka, 

f) žiadny žiak svojím správaním a konaním neznemožňuje  ostatným  spolužiakom získavať vedomosti 

a zodpovedne pracovať. 

 

Základné pravidlá vzájomných vzťahov medzi žiakmi školy a pedagogickými a ďalšími zamestnancami 

školy: 

 

a) žiaci a zamestnanci školy  pri vzájomnom kontakte dodržujú zásady slušnosti a morálky, 

b) žiaci školy zdravia zamestnancov školy, 

c) žiaci a zamestnanci školy sa navzájom rešpektujú, 

d) pedagogickí zamestnanci pri vyučovacom procese prejavujú zodpovednosť, trpezlivosť 

a zásadovosť, 

e) základnou zásadou pri hodnotení vo vyučovacom procese je rovnosť šancí pre všetkých žiakov, 

f) žiaci školy sa pri vyučovacom procese správajú zodpovedne a disciplinovane. 
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 Komunikácia so zákonným zástupcom žiaka: 

 

a) Základné informácie  zákonným zástupcom o žiakoch podáva škola prostredníctvom študentského 

preukazu, prípadne osobne po dohode s triednym učiteľom alebo príslušným vyučujúcim, v mimo 

vyučovacom čase v rámci rodičovských združení. 

b) Známky z jednotlivých predmetov sú zverejňované prostredníctvom internetovej žiackej knižky. 

c) Na vstup do internetovej žiackej knižky obdrží každý zákonný zástupca prístupové heslo. 

d) Styk rodičov žiaka s vedením školy a učiteľmi je možný  v úradných hodinách a v mimo vyučovacom 

čase. Zákonný zástupca žiaka môže navštíviť vyučujúceho po vzájomnej predchádzajúcej dohode. 

e) Na zasadnutia rodičovského združenia sú zákonný zástupcovia pozývaní pozvánkou prostredníctvom 

žiaka (v študentskom preukaze). 

f) Spôsob komunikácie a spolupráce triedneho  učiteľa so zákonným zástupcom si dohodne triedny 

učiteľ na triednej schôdzi a zaznamená v zápisnici. 
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IV.  Dochádzka žiakov do školy 

 

a) Žiak je povinný dochádzať do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa na 

vyučovaní všetkých povinných, voliteľných a nepovinných predmetov, ktoré si zvolil. 

b) Žiak sa z vyučovania predmetu môže vzdialiť len so súhlasom príslušného vyučujúceho, ktorý ho 

môže uvoľniť z jednej alebo z viacerých hodín svojho predmetu. Z účastí na vyučovaní jeden kalendárny 

deň môže uvoľniť žiaka triedny profesor, na viac kalendárnych dní uvoľňuje študenta riaditeľ školy. 

c) Triedny učiteľ môže po dohode s rodičmi zaviesť v svojej triede sprísňujúce pravidlá pre dochádzku 

žiakov.  

Zásady uvoľňovania z vyučovania: 

1. Ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe, požiada zákonný 

zástupca žiaka triedneho profesora alebo majstra odborného výcviku o uvoľnenie z vyučovania písomne 

zápisom do študentského preukazu deň vopred alebo telefonicky najneskôr ráno do 8:00 hod. 

2. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, je rodič povinný ešte v ten deň 

oznámiť triednemu profesorovi alebo majstrovi odborného výcviku dôvod neprítomnosti.  

3. Hneď prvý deň po návrate na vyučovanie je žiak povinný preukázať triednemu profesorovi alebo 

majstrovi odborného výcviku dôvod neprítomnosti potvrdený v študentskom preukaze. Pokiaľ tak žiak 

neurobí hneď v prvý deň, vymeškané hodiny nebudú ospravedlnené, dodatočné ospravedlnenie hodín 

nie je prípustné. 

4. Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám spôsobom uvedeným v odseku 1-3. 

5. Ak sa školopovinný žiak nezúčastní na vyučovaní a nie je známy dôvod jeho neprítomnosti, triedny 

profesor a majster odborného výcviku neodkladne kontaktuje zákonného zástupcu. Opakovanú 

neospravedlnenú neúčasť žiaka konzultuje s výchovným poradcom. 

6. Ak sa  žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, nezúčastní na vyučovaní v trvaní 5 a viac 

vyučovacích dní a jeho neúčasť nie je ospravedlnená, triedny profesor alebo majster odborného výcviku 

písomne vyzve žiaka (ak je neplnoletý, zákonného zástupcu), aby v určenej lehote doložil dôvod  

neprítomnosti. Súčasne upozorní, že v opačnom prípade sa žiak bude posudzovať tak, ako by štúdium 

zanechal. Ak do 10 dní od doručenia výzvy žiak do školy nenastúpi, alebo nie je doložený dôvod jeho 

neprítomnosti, posudzuje sa tak, ako by štúdium zanechal prvým dňom po  uplynutí tejto lehoty. 

7. Zápis neprítomných žiakov na vyučovaní sa musí dôsledne realizovať. Žiakovi, ktorý vymešká časť 

vyučovacej hodiny bez vážneho dôvodu, sa táto hodina neospravedlní. Výpis vymeškaných hodín sa 
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uskutočňuje po skončení týždňa. Ak sa neprítomnosť žiaka pre chorobu opakuje častejšie, môže triedny 

profesor  alebo majster odborného výcviku vyžadovať potvrdenie lekára i za kratšie obdobie ako 5 dní. 

Ak nepodá žiak alebo jeho zákonný zástupca uspokojivé vysvetlenie  neprítomnosti na vyučovaní 

v stanovenom termíne, uloží triedny profesor, majster odborného výcviku, prípadne riaditeľ školy 

žiakovi niektoré z výchovných opatrení. 

8. Pokiaľ žiak vymeškal v danom polroku viac ako 30% vyučovacích hodín alebo vyučujúci nemá od 

žiaka dostatočné podklady k objektívnemu záverečnému hodnoteniu a následnej klasifikácii v danom 

predmete, môže riaditeľ školy na návrh vyučujúceho nariadiť komisionálne preskúšanie žiaka.  

 

V. Organizácia vyučovacieho dňa 

1. Budova školy je pre žiakov otvorená ráno od 7:00 hod. Žiaci prichádzajú do školy najneskôr 15 

minút pred začiatkom vyučovania a v priestoroch šatne sa zdržiavajú do 7:30. 

2. Rozvrh hodín  

    Teoretické vyučovanie:                                     

     1. vyučovacia hodina             8.00 –  8.45 

                   2. vyučovacia hodina              8.55 –  9.40  

                            3. vyučovacia hodina           10.00 – 10.45 

    4. vyučovacia hodina          10.55 – 11.40 

    5. vyučovacia hodina            11.50 – 12.35 

    6. vyučovacia hodina          12.40 – 13.25 

         obed         

   7. vyučovacia hodina          13.55 – 14.40                           

8. vyučovacia hodina          14.45 – 15.30 

 

         Odborný výcvik :   7.30 – 13.30 hod. - 1. a 2. ročník 

                                        7.30 -  14.30 hod. – 3. a 4. ročník 

                                        na pracoviskách mimo školy podľa dohody 

 

                                Prestávky:   9.30 – 10.00 

                                                   12.00 – 12.30 

Poznámka: (rozvrh hodín pre odborný výcvik neplatí pre odbory zapojené do systému duálneho 

vzdelávania) 
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Prestávky žiakov, ktorí vykonávajú odborný výcvik a odbornú prax na pracoviskách 

iných právnických alebo fyzických osôb sú rovnaké ako prestávky zamestnancov na týchto 

pracoviskách. 

VI.  Samospráva triedy 

 

Pre koordináciu a riadenie v triednom kolektíve sa  odporúča v jednotlivých  triedach ustanoviť triednu   

samosprávu podľa uváženia triedy a triedneho profesora. 

 

VII. Povinnosti týždenníkov  

 

1. V každej triede konajú službu dvaja týždenníci počas jedného týždňa. 

2. Pred začiatkom vyučovacej hodiny zabezpečujú podľa pokynov vyučujúceho učebné pomôcky. 

3. Zodpovedajú za poriadok v šatni. 

4. Ak sa  vyučujúci omešká na vyučovaciu hodinu 5 min., hlásia jeho neprítomnosť zástupcovi 

riaditeľa alebo riaditeľovi školy.  

5. Týždenníci v plnom rozsahu zodpovedajú za poriadok v triede počas neprítomnosti profesora a 

všetci študenti triedy sú povinní rešpektovať ich príkazy. Neuposlúchnutie hlásia triednemu profesorovi. 

6. Kontrolujú stav triedy pred začatím vyučovania a prípadné nedostatky hlásia vyučujúcemu na 

prvej vyučovacej hodine. Pri premiestňovaní sa do inej učebne odovzdajú triednu knihu  vyučujúcemu.  

7. Zodpovedajú  za presné oznámenie neprítomných na vyučovacej hodine. 

8. Zodpovedajú za vetranie triedy. 

9. Zotierajú tabuľu. 

10. Po skončení vyučovania v triede skontrolujú poriadok, po zistení nedostatkov ich odstránia alebo 

ich hlásia  triednemu profesorovi. 

11. Dbajú, aby do tried nevstupovali neprezutí žiaci. 

12. Plnia ďalšie úlohy podľa pokynov triedneho profesora. 

13. Ak týždenník svoje úlohy nesplní, považuje sa to zo porušenie školského poriadku.  
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VIII. Správanie sa žiakov na vyučovaní 

 

1. Po vstupe do učebne žiaci zaujmú svoje miesta a pripravia si veci, ktoré budú  potrebovať na 

vyučovacej hodine. Každý žiak má pridelené v triede stále miesto, ktoré nemôže svojvoľne meniť. 

2. Žiaci sú zodpovední za poriadok a čistotu svojho pracovného miesta. Poškodenie lavice, stoličky 

alebo zapožičaných pomôcok žiak hlási príslušnému vyučujúcemu.  

3. Na vyučovaní sa žiak správa taktne a disciplinovane. Počas vyučovania sa zaoberá výlučne vecami, 

ktoré súvisia s vyučovaním. 

4. Pri vstupe pedagogických a ostatných zamestnancov školy do triedy sa žiaci triedy postavia. 

Rovnakým spôsobom sa postupuje na začiatku vyučovacej hodiny a na konci hodiny pri odchode 

vyučujúceho.  

5. Ak sa žiak nemohol riadne pripraviť na vyučovanie, ospravedlní sa vyučujúcemu na začiatku  

vyučovacej hodiny. 

6. Na vyučovacích hodinách telesnej výchovy žiaci majú športové oblečenie podľa pokynov 

vyučujúcich TV.  

7. Žiaci, ktorí sú oslobodení od TV, sú povinní do 14. septembra predložiť potvrdenie dokazujúce 

oprávnenosť tohto oslobodenia. Žiak oslobodený od TV na základe potvrdenia lekára nie je oslobodený 

od účasti na hodinách TV. Aj necvičiaci žiaci sú povinní zúčastniť sa hodiny TV. Podľa pokynov 

vyučujúceho vykonávajú činnosti adekvátne ich zdravotnému stavu.   

8. Žiaci, ktorí sú oslobodení od TV, ako aj žiaci, ktorí majú voľnú hodinu, nesmú  opustiť areál školy. 

 

 

IX. Správanie sa žiakov cez prestávky 

 

1. Žiaci sa zdržiavajú počas prestávok vo vyhradených triedach, na chodbách  a  v určených priestoroch. 

2. Žiaci využívajú prestávky na presuny do odborných učební podľa rozvrhu hodín a na prípravu na 

ďalšiu vyučovaciu hodinu . 

3. Počas prestávok aj voľných hodín je zakázané opúšťať školský areál bez písomného povolenia 

triedneho profesora, alebo písomného súhlasu rodičov (návšteva lekára, vybavovanie na úrade) . 

4.  Aj počas prestávok sa žiaci správajú kultivovane, neohrozujú seba a iných a neobmedzujú svojím 

správaním slobodu a práva spolužiakov.                           
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X. Správanie sa žiakov mimo školy 

 

1. Žiak zodpovedá škole za svoje správanie aj mimo školy a to aj v dňoch voľna a školských prázdnin. 

Počas exkurzií, brigád, výletov i ostatných akcií organizovaných  školou   sa v plnom rozsahu vzťahujú 

na žiaka školské predpisy. Na týchto podujatiach  je žiak  povinný:  

 dostaviť sa načas na miesto určenia 

 spoločne so skupinou odísť aj vrátiť sa 

 bez vedomia vyučujúceho neopúšťať skupinu 

 dodržiavať bezpečnostné predpisy  

2. Žiak si organizuje režim dňa a prácu tak, aby mu ostal čas aj na športovanie a záujmovú   činnosť, 

pomoc rodičom i kultúrne vyžitie. 

3. V hromadných dopravných prostriedkoch sa žiak správa v súlade so zásadami slušného správania.  

Na uliciach a cestách plne rešpektuje dopravné predpisy. K iným osobám je vždy zdvorilý,  v prípade 

potreby im pomáha.  

 

XI. Oslovovanie a pozdravy 

 

1. Žiaci pri stretnutí s členmi učiteľského kolektívu a technicko-administratívneho personálu školy 

používajú oslovenie pán riaditeľ, pán zástupca, pán profesor, pán majster, pán školník a pod. 

2. Žiak slušne pozdraví všetkých starších ľudí v škole a všetkých profesorov a zamestnancov školy 

v priestoroch školy, na ulici, v  prostriedkoch hromadnej dopravy, na kultúrno-spoločenských 

podujatiach vhodným pozdravom. Pri vzájomnom stretnutí sa žiaci zdravia slušným pozdravom . 

 

XII. Starostlivosť žiakov o svoj zovňajšok 

 

1. Žiak prichádza na vyučovanie a školské akcie v primerane slušnom oblečení čisto a vkusne upravený. 

2. V priestore šatne určenej pre príslušnú triedu si študent vyzlečie vrchnú  časť  ošatenia ( kabát, 

vetrovku a pod.), prezuje sa do hygienicky nezávadných prezuviek a odíde na   vyučovanie podľa 

rozvrhu hodín. 
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3. Na vyučovanie predmetov telesná výchova a športové hry sa žiak v priestoroch šatní telocvične 

preoblečie do cvičebného úboru podľa pokynov vyučujúceho telesnej výchovy. 

 

XIII. Zdravotná starostlivosť 

 

1. Každý žiak  je povinný dodržiavať zásady osobnej hygieny (čistota odevu, úprava účesu, osobná 

čistota) a hygieny pracoviska, triedy, okolia, školských chodieb, lavíc a pod. 

2. V prípade ochorenia je žiak povinný navštíviť svojho obvodného lekára a s výsledkom vyšetrenia 

oboznámiť triedneho profesora. 

3. V prípade výskytu infekčného ochorenie v rodine žiak alebo v jeho blízkom okolí, je žiak povinný 

hlásiť to triednemu profesorovi a riadiť sa presne pokynmi ošetrujúceho lekára. 

4. Každý žiak je povinný správať sa tak, aby svojim konaním neohrozil zdravie spolužiakov (nehádzať 

po triede žiadne predmety, nebehať po schodoch). 

5. S cieľom predchádzať úrazom sa neodporúča žiakom používať točivé schodisko v budove Gymnázia. 

 

XIV. Starostlivosť o učebnice, školské pomôcky a školské zariadenie 

 

1. Žiak šetrne zaobchádza s učebnicami, školskými pomôckami, so svojimi vecami i vecami 

spolužiakov. 

2. Žiak sa do jemu požičaných kníh  podpíše do predtlačovej pečiatky, kde poznamená i prípadné 

nedostatky a poškodenie knihy. 

3. Do kníh požičaných školou je zakázané písať a robiť si poznámky. 

4. Každý žiak je povinný chrániť školské zariadenia a všetok majetok pred poškodením. 

5. Škody na inventári a zariadení školy spôsobené úmyselne alebo z nedbanlivosti nahradí žiak podľa 

ustanovení Občianskeho zákonníka. 
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XV. Poriadok v odborných učebniach 

 

1. Vstup do odborných učební je povolený len v čase určenom platným rozvrhom hodín  a za 

prítomnosti vyučujúceho. 

2. V mimo vyučovacom čase sa žiaci v odborných učebniach môžu zdržiavať len s dozorom 

vyučujúceho. 

3. V odborných učebniach majú žiaci pridelené pracovné miesta a nie je možné ich samovoľne meniť 

bez vedomia vyučujúceho.  

4. Pracovný priestor môže žiak opustiť len  s povolením vyučujúceho. 

5. Prenášať pracovné predmety a pomôcky v odbornej učebni bez vedomia vyučujúceho je zakázané. 

6. Poškodenie zariadenia v odbornej učebni žiak okamžite hlási vyučujúcemu. Vlastnou vinou 

spôsobené škody na zariadení odbornej učebne žiaci plne nahrádzajú. 

 

XVI. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov  

a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo 

násilím 

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia 

 

Škola pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovu a vzdelávaním a pri 

poskytovaní služieb: 

o prihliada na základné fyziologické potreby detí a žiakov (organizácia vyučovania, rozvrh hodín), 

o vytvára podmienky na zdravý vývin žiakov a na predchádzanie sociálno-patologických javov, 

o zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov (poučenie o štatúte laboratória, odbornej učebne, 

telocvične), 

o poskytuje nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov, 

o vedie evidenciu školských úrazov žiakov, ku ktorým prišlo počas výchovno-vzdelávacieho 

procesu a pri činnostiach organizovaných školou; pri  vzniku školského úrazu vyhotovuje záznam 

o školskom úraze. 
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Opatrenia proti šíreniu šikanovania a násilia 

 

Šikanovaním rozumieme akékoľvek správanie sa jednotlivca alebo skupiny, ktorých zámerom je 

ublíženie žiakovi alebo žiakom, prípadne ich ohrozenie alebo zastrašovanie. Ide o opakované a cielené 

použitie násilia voči takému žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa  z najrôznejších dôvodov nevedia 

alebo nemôžu brániť. 

o pedagogickí zamestnanci postupujú v zmysle Metodického usmernenia č.7/2006-R z 28.3.2006 

o žiak, ktorý sa cíti byť šikanovaným, oznámi túto skutočnosť sám alebo prostredníctvom 

zákonného zástupcu triednemu učiteľovi alebo riaditeľovi školy, 

o voči žiakovi, ktorému sa preukáže šikanovanie iného žiaka, budú uplatnené výchovné opatrenia, 

o v mimoriadne závažných prípadoch trestnoprávneho charakteru budú zainteresovaní na 

stanovenie opatrení aj Úrad práce a sociálnych vecí v Trebišove a príslušný útvar Policajného zboru SR. 

  

Ochrana pred sociálno-patologickými javmi 

 

o Na škole plní úlohu výchovného poradenstva školský psychológ, ktorý je zároveň koordinátorom 

prevencie drogových závislostí. Zabezpečuje koordináciu prevencie – poskytuje preventívne konzultácie 

žiakom, ich zákonným zástupcom a pedagógom. Spolupracuje s CPPPaP v Trebišove, prípadne s inými 

odbornými zariadeniami, zaoberajúcimi sa prevenciou. 

o učitelia priebežne monitorujú zmeny v správaní sa žiaka a v prípade oprávneného podozrenia 

prechovávania, distribúcie alebo užívania nelegálnych omamných prostriedkov škola bezodkladne 

privolá zákonných zástupcov žiaka, 

o triedni učitelia do plánu triednických hodín zaradia problematiku drog a drogových závislostí 

v spolupráci so školským koordinátorom prevencie, 

o v  prípade podozrenia na užitie akejkoľvek návykovej látky v záujme ochrany života a integrity 

žiaka, škola postupuje nasledovne: 

o pohovor  žiaka s triednym učiteľom, školským psychológom, prípadne    riaditeľom školy, 

o predvolanie zákonných zástupcov rodičov do školy, prípade potreby odporučí spoluprácu 

s odbornými pracoviskami  

o v prípade odmietnutia vyšetrenia a spolupráce v zmysle predchádzajúcich bodov, škola bude 

podozrenie na užitie, prechovávanie a distribúciu nelegálnych drog považovať za opodstatnené a bude 

postupovať v zmysle školského poriadku. 
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o vedenie školy v prípade podozrenia, že u žiaka ide o otravu legálnou či nelegálnou drogou ( 

prípadne inou látkou), zabezpečí prvú pomoc  

o o všetkých realizovaných krokoch sa vyhotoví záznam  

 

Ochranné opatrenia v prípadoch  závažných  porúch správania sa 

 

o Ak  žiak svojím správaním sa a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, 

ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že 

znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávať sa, riaditeľ školy môže použiť 

ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do 

samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca.  

o Riaditeľ školy bezodkladne privolá: zákonného zástupcu žiaka, zdravotnú pomoc, policajný zbor. 

o Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia 

vyhotoví riaditeľ školy písomný záznam. 

o V prípade, že uvedené správanie sa a agresivita žiaka sa prejavia počas výchovno-vzdelávacieho 

programu mimo školu (lyžiarsky kurz, exkurzia, kurz na ochranu  života a zdravia, výlet a pod.), vedúci, 

zodpovedajúci za výchovný a vzdelávací program ,môže použiť ochranné opatrenie v súlade  

s konkrétnymi možnosťami a podmienkami, v ktorých sa výchovno-vzdelávací program uskutočňuje. 

 

Opatrenia proti šíreniu problémového správania sa žiakov v škole 

 

Za problémové správanie sú v škole považované tieto formy správania sa: 

o záškoláctvo, 

o konfliktné správanie sa, klamstvo, podvod, 

o agresívne správanie sa a verbálna agresia, vulgarizmy, 

o šikanovanie, fyzické i psychické, 

o delikventné správanie, poškodzovanie cudzieho majetku, krádeže, 

o sexuálne zneužívanie, 

o prejavy extrémizmu, intolerancie, xenofóbie, diskriminácie. 
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Prejavy takéhoto správania sa nebudú v škole tolerované. Škola ich bude riešiť v súčinnosti  triedneho  

učiteľa, školského psychológa, s rodičmi, poradenskými centrami,  pedagogicko-psychologickou  

poradňou a PZ SR. 

 

Opatrenia proti šíreniu myšlienok rasovej intolerancie a rasizmu v školskom prostredí 

 

o Žiakom je zakázané akýmkoľvek spôsobom (symbolmi, nápismi, slovne) propagovať hore 

uvedené myšlienky. 

o Pedagogickí pracovníci školy majú vhodným spôsobom v rámci vyučovania viesť žiakov pri 

rozvoji ich osobnosti, s akcentom na ideu rasovej znášanlivosti. 

o Pedagogickí pracovníci školy, hlavne triedni učitelia, budú monitorovať propagovanie týchto 

myšlienok a budú prijímať účinné výchovné opatrenia. 

 

Opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID -19 v školskom prostredí 

o Pedagogickí pracovníci školy a žiaci sa majú riadiť opatreniami vydanými Úradom verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia a usmernením Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 
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XVII. Výchovné opatrenia 

 

1.  Výchovné opatrenia sú pochvaly a iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny. 

2.  Každý profesor a majster odborného výcviku hodnotí správanie žiakov pri svojej pedagogickej 

činnosti priebežne.  

3. Každé porušenie školského poriadku sa musí objektívne prešetriť a vždy písomne zaznamenať. 

Pedagogický pracovník zhodnotí závažnosť problému, menej závažné porušenia vnútorného poriadku 

rieši ústnym individuálnym pohovorom so žiakom. O pohovore následne informuje triedneho učiteľa, 

ktorý si vedie evidenciu,  problémy vyhodnocuje a rieši na najbližšej triednickej hodine.  

4. Opakované a závažnejšie porušenia školského poriadku rieši neodkladne a vyhotoví písomný 

Záznam o porušení školského poriadku, ktorý následne odovzdá triednemu učiteľovi. Tieto priestupky 

žiakov rieši triedny učiteľ v spolupráci s výchovným poradcom. Podľa potreby, najmä pri posudzovaní 

závažného alebo opakovaného previnenia, sa na jeho prerokovanie za účasti žiaka prizve zákonný 

zástupca žiaka, prípadne i delegovaný zástupca Žiackej rady.  

5.  Navrhované výchovné opatrenia prejedná triedny učiteľ alebo majster odborného výcviku 

s výchovným poradcom školy, zástupcom riaditeľa, prípadne riaditeľom školy. 

6. Triedny učiteľ štvrťročne referuje na pedagogickej rade o správaní žiakov. Dáva návrh na 

hodnotenie správania žiakov svojej triedy. Znížená známka zo správania sa odôvodní v katalógu. 

 

A . Pozitívne výchovné opatrenia   

 Pochvaly sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, za 

dlhodobú úspešnú reprezentáciu školy. Návrh na udelenie pochvaly predkladá pedagogickej rade 

triedny učiteľ na návrh vyučujúceho. 

o pochvala triednym profesorom alebo majstrom odborného výcviku 

o pochvala riaditeľom školy pred žiakmi triedy 

o pochvala riaditeľom školy pred žiakmi školy a jeho zverejnenie na tabuli cti  

 

B. Výchovné opatrenia na posilnenie disciplíny  

Pri porušení školského poriadku žiakmi školy je možné uložiť niektoré z výchovných opatrení podľa 

platných právnych predpisov: 
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o napomenutie triednym profesorom alebo majstrom odborného výcviku, 

o pokarhanie triednym profesorom alebo majstrom odborného výcviku pred žiakmi triedy, 

o pokarhanie riaditeľom školy pred žiakmi triedy, 

o pokarhanie riaditeľom školy pred žiakmi školy, 

o podmienečné vylúčenie zo štúdia, 

o vylúčenie zo štúdia. 

 

Za porušenie školského poriadku  sa považuje aj: 

o spáchanie trestného činu (vyžaduje právoplatné rozhodnutie), 

o spáchanie priestupku (vyžaduje právoplatné rozhodnutie), 

o úmyselné konanie proti dobrým mravom, 

o spôsobenie škody či už úmyselnej alebo z nedbanlivosti, 

o spôsobenie vecnej škody žiakom, škole, školskému zariadeniu, zamestnancom školy, 

o spôsobenie škody na zdraví žiakom, zamestnávateľovi, pedagogickým pracovníkom, výchovným 

pracovníkom, spolužiakom. 

 

Žiakovi je možné uložiť opatrenie vo výchove po prerokovaní v pedagogickej rade do dvoch mesiacov 

odo dňa, keď sa o previnení žiaka dozvedel pedagogický zamestnanec školy, najneskôr však do jedného 

roka odo dňa, keď sa žiak previnenia dopustil. Za jedno previnenie sa ukladá len jedno opatrenie vo 

výchove.  

Opatrenie vo výchove sa zaznamenáva do katalógového listu žiaka. Opatrenie  neplnoletému žiakovi 

oznamuje riaditeľ zákonnému zástupcovi žiaka preukázateľným spôsobom. Oznámenie je povinný 

zabezpečiť triedny učiteľ a predložiť ho na podpis riaditeľovi školy.  

Všetci pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy, ktorí sú zaangažovaní do riešenia výchovných 

problémov, sú viazaní mlčanlivosťou a ochranou osobných údajov. 
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XVIII. Školské výlety a exkurzie 

 

1. Školské výlety sa organizujú raz v školskom roku a trvajú najviac 2 vyučovacie dni. Za školský výlet 

a exkurzie sa považuje len taký výlet a exkurzia, ktorá je v pláne školských výletov a exkurzií a zúčastní 

sa ho celá trieda. 

2. Žiaci, ktorí  sa zúčastňujú na výletoch a exkurziách, sú vopred poučení o celom programe a 

organizačných  opatreniach  výletu, o primeranom oblečení a o tom, ako sa majú správať v mieste výletu 

a exkurzie.  Povinnosťou vedúceho je skontrolovať vybavenie študentov  a zároveň ich poistiť.  

3. Žiaci musia byť vopred primerane poučení o možnom ohrození života a zdravia - písomný záznam.  

 

XIX. Záverečné ustanovenia 

 

1. Školský poriadok je záväzný pre všetkých žiakov školy. 

2. Zmeny a doplnky vnútorného poriadku vydáva riaditeľ školy. 

3. Školský poriadok bol prerokovaný : 

Na pedagogickej rade Spojenej školy dňa 28. 08. 2020. 

Na Rade školy pri Spojenej škole v Sečovciach dňa 27. 08. 2020.  

4. S obsahom školského poriadku budú žiaci školy oboznámení na prvej triednickej hodine v školskom 

roku, o čom sa vykoná zápis v triednej knihe, a rodičia na prvom rodičovskom združení. Žiaci sa 

zároveň oboznámia s Manuálom pre stredné školy, ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy 

a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021 po dobu trvania pandémie ochorenia 

COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. 

 

 

 

 

 

 

V Sečovciach  02. 09. 2020                                                          Ing. Milan Leškanič 

                                                                                                           riaditeľ školy  
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