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Článok  1 

Úvodné ustanovenie 

 

Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku je výberovou strednou školou, ktorú si 

žiak zvolil dobrovoľne, preto je povinný podriadiť sa školskému poriadku. 

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

organizáciu života žiakov a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby čas 

pobytu žiakov v škole bol  efektívne využitý na vzdelávanie a výchovu. 

Školský poriadok školy je vypracovaný v zmysle Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 22. mája 

2008. Školského poriadku sa týkajú najmä tieto paragrafy zákona: § 19 – 26 (Povinná 

školská dochádzka, Plnenie povinnej školskej dochádzky, Plnenie povinnej školskej 

dochádzky v strednej škole, Skončenie plnenia povinnej školskej dochádzky, Formy 

osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky, Individuálne vzdelávanie, 

Individuálny učebný plán), § 144 (Práva a povinnosti dieťaťa, žiaka a jeho zákonného 

zástupcu alebo zástupcu zariadenia), § 152 (Bezpečnosť a ochrana zdravia vo 

výchove a vzdelávaní), §153 (Školský poriadok) a Vyhláška MŠ SR č. 282/2009 z 24. 

júna 2009 o stredných školách. Zároveň bol pri jeho vypracovaní rešpektovaný 

Metodický pokyn č. 21/2011 na  hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl, 

Listina ľudských práv a Dohovor o právach dieťaťa. 

 

 

Článok  2 

 

Organizácia vyučovania a uvoľňovanie žiakov z vyučovania 

 

2.1 Budova školy sa otvára v pracovných dňoch o 6,30 h a zatvára ju upratovačka 

spravidla o 16,00 h. 

 

2.2 Žiak prichádza do školy najneskôr 5 minút pred začiatkom vyučovania. Do školskej 

budovy vchádza hlavným vchodom a po prezutí ide do triedy. Hlavný vchod sa 

uzatvára o 7,50 h. V prípade, že žiak príde do budovy školy po tomto termíne, 

informátor zaznamená jeho neskorý príchod do Knihy neskorých príchodov a vyučujúci 

do triednej knihy.  

 

2.3 Vyučovacie hodiny :  

0.  hodina   -   7,00  –    7,45  

1. hodina    -   7,50  –    8,35 

2. hodina  -   8,45  –    9,30 

3. hodina  -   9,40  –  10,25 

4. hodina  -                   10,35  –  11,20 

Obedňajšia prestávka              11,20  –  11,50  

5. hodina  -                   11,50  –  12,35 

6. hodina  -                   12,45  –  13,30 



7. hodina  -                   13,35  –  14,20 

8. hodina  -                   14,30  –  15,15 

 

2.4  Žiak je povinný byť v škole 5 minút pred prvou vyučovacou hodinou až do konca 

poslednej vyučovacej hodiny bez možnosti svojvoľne opustiť školy. Opustiť školu 

počas vyučovania môže žiak len na základe priepustky podpísanej pedagogickým 

zamestnancom školy v súlade s pravidlami pre uvoľňovanie žiakov z vyučovania 

uvedenými ďalej v Článku 4.  

2.5 Žiak je povinný po zazvonení na vyučovaciu hodinu sedieť na svojom pracovnom 

mieste alebo čakať pred odbornou učebňou. 

2.6 Na vyučovacích hodinách laboratórnych/praktických cvičení nosia žiaci pracovný 

plášť a na hodinách telesnej výchovy športové oblečenie a obuv podľa pokynov 

učiteľa. Žiaci sa riadia pokynmi Vnútorného prevádzkového poriadku 

telocvične, odborných učební a laboratórií. 

2.7 Pri opustení učebne sú žiaci povinní zanechať učebňu v úplnom  poriadku, vyčistiť 

lavice od  odpadkov, zotrieť tabuľu a po poslednej vyučovacej hodine v danej 

miestnosti zdvihnúť stoličky na  lavice. 

2.8 Ak žiak nesplní podmienky klasifikácie stanovené klasifikačným poriadkom 

a pravidlami klasifikácie jednotlivých predmetov, vyučujúci má právo navrhnúť 

riaditeľke školy nariadenie komisionálnej skúšky. 

2.9 Úradné záležitosti (potvrdenia, žiadosti a iné) vybavujú žiaci prostredníctvom 

svojich triednych učiteľov, len vo výnimočných prípadoch osobne v úradných hodinách 

pre žiakov v čase od 13,30 h. do 15,00 h. 

 

 

Článok 3 

Žiaci 

 

3.1 Práva žiakov 

 

Práva žiaka vyplývajú z Dohovoru o právach dieťaťa, Svetového kódexu 

detských práv a ustanovení školského zákona. 

 

Každý žiak má právo: 

 

a) na kvalitnú výučbu vo zvolenom študijnom odbore a zameraní, 

b) vysloviť svoj názor a klásť otázky k preberanej téme, 

c) poznať kritériá hodnotenia a klasifikácie v každom predmete, 

d) na zdôvodnenie klasifikácie a na analýzu chýb v ústnych odpovediach 

bezprostredne po odpovedi, v písomných a grafických prácach do 14 dní, 

e) na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a 

zdravotný stav v rozsahu ustanovenom školským zákonom, 

f) na bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie 

predmety, 

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

h) na poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním, 



i) na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí, 

j) na organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, 

záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny, 

k) na úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, 

psychickému a sexuálnemu násiliu, 

l) na slobodnú voľbu voliteľných predmetov v súlade so svojimi možnosťami a 

záujmami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom a možnosťami 

školy, 

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

n) požiadať písomne o komisionálne preskúšanie, za neplnoletého žiaka žiada 

zákonný zástupca prípadne iná oprávnená osoba (opatrovník, pestún a pod.), 

o) požiadať riaditeľku školy o štúdium podľa individuálneho študijného plánu, o 

umožnenie štúdia v zahraničí, o prerušenie štúdia, o prestup na inú školu, po 

ukončení povinnej školskej dochádzky má právo zanechať štúdium, ak to 

písomne oznámi riaditeľovi školy, 

p) prezentovať svoje pripomienky a námety na triednických hodinách, 

prostredníctvom zástupcu v žiackej rade alebo prostredníctvom zástupcu 

študentov v rade školy, 

q) podľa vlastného záujmu zapojiť sa do niektorej z foriem záujmovej činnosti. 

 

3.2 Povinnosti žiakov 

 

Povinnosti žiakov vyplývajú z ustanovení školského zákona. 

 

a) osvojovať si morálne zásady a správať sa podľa nich, byť disciplinovaní, plniť 

pokyny pedagogických pracovníkov, inštruktorov a iných pracovníkov školy a 

správať sa v škole aj mimo nej tak, aby robili česť škole i sebe, 

b) chrániť vlastné zdravie a zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok, pomáhať pri 

udržiavaní poriadku v škole a v jej okolí, 

c) prichádzať do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín, zúčastňovať sa na 

vyučovaní všetkých povinných, voliteľných predmetov a krúžkov, ktoré si 

zvolili. Neskoré príchody na vyučovanie sa evidujú a v danom klasifikačnom 

období sa zohľadnia pri celkovom hodnotení správania (s výnimkou meškania 

mestskej a medzimestskej dopravy). Všetky neskoré príchody na 

vyučovaciu hodinu sa považujú za neprítomnosť na vyučovaní v 

zapísanom rozsahu a podliehajú pravidlám ospravedlňovania absencie 

uvedeným v čl. 4 školského poriadku. Rovnaký postup je aj v prípade 

oneskoreného príchodu na hodinu počas vyučovania (napr. z dôvodu návštevy 

bufetu alebo presunu medzi učebňami), 

d) prinášať učebnice a školské potreby do školy podľa rozvrhu hodín a pokynov 

vyučujúcich, osvojovať si vedomosti a zručnosti, získavať návyky poskytované 

strednou školou, 

e) žiaci sú oprávnení zdržiavať sa v objekte školy len v čase rozvrhu hodín 

platného v príslušnom školskom roku a v čase realizácie mimoškolskej a 

krúžkovej činnosti, prípadne so súhlasom triedneho učiteľa, 



f) preukázať sa priepustkou pri opustení budovy školy počas vyučovania. Tlačivo 

priepustky je zverejnené na webovom sídle školy. Priepustku odovzdá žiak pri 

odchode informátorovi školy. Predčasné odchody žiakov zo školy počas 

vyučovacieho procesu sú možné len na základe priepustky podpísanej  

triednym učiteľom. V prípade neprítomnosti triedneho učiteľa žiadosť o 

uvoľnenie posudzuje a priepustku podpisuje vyučujúci nasledujúcej 

vyučovacej hodiny. Výnimku tvoria len prípady náhlej nevoľnosti, pri ktorých 

žiak v prítomnosti triedneho učiteľa alebo učiteľa nasledujúcej vyučovacej 

hodiny telefonicky kontaktuje zákonného zástupcu, ktorý dá súhlas na 

opustenie školy.  

h) byť prezutí, na prezúvanie používať obuv spevnenú šnurovaním alebo 

zapínaním, t.j. sandále, papuče alebo ortopedické vsuvky. Nie je dovolené 

používať obuv určenú na telesnú a športovú výchovu, t. j. tenisky a inú 

športovú obuv. Povinnosť žiakov prezúvať sa pri vstupe do školy platí 

celoročne, jej plnenie kontrolujú učitelia vykonávajúci dozor. Neprezutie sa 

bude považované za porušenie školského poriadku, 

i) byť v škole vhodne i čisto oblečení. Oblečenie musí vyhovovať všetkým  

hygienickým, estetickým, pracovným a kultúrnym požiadavkám. Oblečenie   

musí spĺňať požiadavky pracovného a nie plážového a športového odevu.  

Ignorovanie upozornení o nevhodnom oblečení je posudzované ako   

porušenie školského poriadku, 

i) šetriť školské zariadenie, chrániť ho pred poškodením a hospodárne 

zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami. Zistené poškodenie 

bezprostredne nahlásiť vyučujúcemu alebo učiteľovi vykonávajúcemu dozor, 

j) žiak je povinný ním poškodený majetok dať opraviť na vlastné náklady. Pri 

strate učebnice je povinný zabezpečiť jej plnohodnotnú náhradu. Toto 

nariadenie zabezpečuje, aby sa rapídne neznižoval učebnicový fond a aby bol 

dostatok učebníc aj pre žiakov v nasledujúcich ročníkoch, 

l) dodržiavať vyučovací čas, rozsah prestávok a plniť ďalšie pokyny vnútorného 

poriadku školy, 

m) správať sa priateľsky k svojim spolužiakom, neponižovať a nešikanovať ich a 

takéto správanie spolužiakov oznámiť najbližšiemu učiteľovi. Ponižovanie a 

šikanovanie sa považujú za závažné porušenie školského poriadku, 

n) zdraviť vyučujúcich a ostatných pracovníkov školy, 

o) oznámiť príslušnému vyučujúcemu alebo učiteľovi vykonávajúcemu dozor 

každý (aj drobný) úraz alebo poranenie, ktoré sa zaznamenávajú v evidencii 

školských úrazov na sekretariáte riaditeľstva školy, 

p) poznať a dodržiavať pravidlá uvedené v školskom poriadku, ktorý je 

zverejnený na webovom sídle školy, 

q) správať sa v súlade s právnymi a etickými normami spoločnosti v škole i mimo 

nej v súlade s vnútornými predpismi školy. 

 

3.3 Žiakom je zakázané 

 

a) na školských podujatiach, v priestoroch školy a pri činnostiach organizovaných 

školou fajčiť tabakové výrobky, požívať a uchovávať alkoholické nápoje, 



b) prechovávať alebo užívať, obstarávať a distribuovať drogy a iné zdraviu 

škodlivé návykové látky, 

c) počas vyučovacej hodiny konzumovať jedlo, 

d) manipulovať s otvoreným ohňom v budove školy i mimo nej, 

e) používať mobilné telefóny a prehrávače na vyučovacích hodinách, robiť 

zvukové alebo obrazové záznamy cez mobilné telefóny a iné záznamové 

zariadenia, používať osobný počítač alebo tablet bez súhlasu vyučujúceho. 

Žiak pred začiatkom vyučovacej hodiny svoj mobilný telefón a prehrávač 

vypne a odloží do tašky. Je zakázané mať mobilný telefón a prehrávač počas 

vyučovacích hodín položený na lavici, v lavici, prípadne na okne triedy alebo 

iných odkladacích priestoroch. Zároveň sa zakazuje dobíjať mobilné telefóny, 

tablety a osobné počítače v škole. Škola nezodpovedá za stratu mobilného 

telefónu, prehrávača, tabletu alebo osobného počítača, 

f) používať rýchlovarné kanvice, žehličky na vlasy a podobné elektrické 

spotrebiče v priestoroch školy, 

g) hrať v priestoroch školy hazardné a loptové hry, nosiť na hlavách šiltovky, 

klobúky a iné pokrývky hlavy, 

h) vulgárne sa vyjadrovať v škole i mimo nej, 

i) vyrušovať na vyučovaní, zaoberať sa činnosťami, ktoré nesúvisia s 

predmetom vyučovania, 

j) našepkávať, odpisovať, používať nedovolené pomôcky, 

k) sedieť na parapetných doskách a radiátoroch, vykláňať sa z okien, naháňať sa 

po chodbách, 

l) nosiť zbrane a iné zdravie a bezpečnosť ohrozujúce predmety, živé zvieratá a 

predmety rušiace, resp. rozptyľujúce pozornosť žiakov a učiteľov, 

m) opustiť budovu školy počas vyučovania bez priepustky, 

n) prijímať návštevy v budove školy, 

o) neprimerane verejne prejavovať fyzickú náklonnosť v priestoroch školy a jej 

okolí, 

p) manipulovať a zasahovať do elektronických, elektrických, vodovodných a 

iných zariadení, 

q) klamať, podvádzať a zavádzať učiteľov a ostatných pracovníkov školy. 

 

Pri porušení ktoréhokoľvek zákazu sa bude voči žiakovi postupovať podľa 

výchovných opatrení uvedených v školskom poriadku – Článok 6. 

 

3.4  Povinnosti týždenníkov 

 

Triedny učiteľ vopred určuje dvoch týždenníkov na obdobie jedného týždňa. 

Týždenníci majú tieto povinnosti: 

a) prinášať do triedy na prvú hodinu notebook, odnášať ho po poslednej 

vyučovacej hodine do zborovne, 

b) starať sa o čistotu tabule a špongie, dopĺňať kriedy, prípadne fixky, kontrolovať 

a udržiavať poriadok v učebni, vetrať učebňu alebo triedu, pomáhať 

vyučujúcim pri donášaní učebných pomôcok, 

 



c) po príchode vyučujúceho do triedy na vyučovaciu hodinu hlásiť mená  

neprítomných žiakov, 

d) ak sa vyučujúci nedostaví na vyučovaciu hodinu do 10 minút od začiatku  

hodiny, hlásiť to zástupkyni riaditeľky školy alebo inému pedagogickému    

zamestnancovi. 

 

Pri nesplnení povinností týždenníkov sa bude voči žiakom postupovať podľa 

výchovných opatrení uvedených v školskom poriadku – Článok 6. 

 

Článok 4 

Uvoľňovanie žiakov z vyučovania a ospravedlnenie absencie žiakov 

 

Uvoľňovanie žiakov z vyučovania 

V súlade so školským zákonom platia pre uvoľňovanie žiakov z vyučovania a akcií 

organizovaných školou nasledovné pravidlá: 

 

4.1 Ak žiak nemôže prísť do školy pre vopred známe okolnosti, požiada o 

uvoľnenie. 

a) Na 1 vyučovaciu hodinu môže žiaka uvoľniť príslušný vyučujúci, na viac 

ako 1 hodinu, najviac však na 1 deň, triedny učiteľ. Uvoľnenie je možné len 

na základe priepustky (Príloha č. 1) podpísanej zákonným zástupcom 

žiaka a podpísanej triednym učiteľom alebo príslušným vyučujúcim. 

b) Na viac ako 1 deň, maximálne však 5 kalendárnych dní počas 

školského roka, môže žiaka uvoľniť len riaditeľka školy. Uvoľnenie je 

možné len na základe Žiadosti o uvoľnenie žiaka (Príloha č. 2) 

odovzdanej triednemu učiteľovi minimálne 3 dni vopred. Žiadosť so 

svojím vyjadrením odovzdá triedny učiteľ bezodkladne riaditeľovi školy.  

       Žiadosti športových klubov a iných organizácií nespĺňajú podmienku 

písomného vyžiadania – môžu byť len doplňujúcim podkladom pre 

uvoľnenie. 

 

4.2 Ak sa dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, 

jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu 

príčinu jeho neprítomnosti. Oznamuje sa telefonicky na tel. čísle 052/452 30 

32 (informátor) alebo triednemu učiteľovi. Za dôvod ospravedlniteľnej 

neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka 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 

dieťaťa alebo žiaka na súťažiach. Pri nesplnení tejto povinnosti bude 

neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka považovaná za neospravedlnenú absenciu, 

ktorá sa bude posudzovať v zmysle Článku 5 školského poriadku. 

 

4.3 Neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe 

nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca; vo 

výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať 



lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad 

potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo 

žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie 

dni, predloží dieťa, žiak, jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára. 

 

4.4 Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám spôsobom uvedeným v odsekoch 4.2 a 4.3 

 

4.5 Vyučovanie a podujatie organizované školou môže žiak vymeškať len pre 

chorobu, vážnu udalosť v rodine alebo vážne nepredvídateľné objektívne 

dôvody. Školské akcie konané ako náhrada vyučovania sú povinné. 

Neúčasť na školských akciách musí byť riadne ospravedlnená. 

 

4.6 Žiak nemôže byť uvoľnený z vyučovania na brigádu alebo inú zárobkovú 

činnosť. Na súkromné domáce a zahraničné zájazdy, kurzy autoškoly a 

dovolenky v priebehu školského roka žiaci uvoľňovaní nebudú. 

Zahraničné jazykové pobyty odporúčame absolvovať v čase školských 

prázdnin. 

 

4.7 Žiak môže byť uvoľnený riaditeľkou školy na rôzne súťaže, olympiády a inú 

reprezentáciu školy, ale aj na prípravu na tieto súťaže. Na prípravu na krajské 

kolo súťaže dostane žiak spravidla jeden deň, na celoslovenské kolo 2 dni 

študijného voľna. 

 

Ospravedlnenie neprítomnosti na vyučovaní 

Žiak je povinný požiadať o ospravedlnenie neúčasti na vyučovaní nasledovne: 

 

4.8 Na ospravedlnenie absencie je žiak povinný bez zbytočného odkladu po 

návrate do školy (najneskôr však do 48 h) predložiť písomný doklad, ktorý 

ospravedlňuje jeho absenciu, triednemu učiteľovi, v jeho neprítomnosti 

zastupujúcemu triednemu učiteľovi. Triedny učiteľ v určenom termíne 

zaznamená ospravedlnenú, resp. neospravedlnenú neprítomnosť na 

vyučovaní v dochádzke v elektronickej žiackej knižke. 

 

4.9 Všetky písomné ospravedlnenia má žiak v študijnom preukaze, v prípade 

choroby neprítomnosť  žiaka potvrdzuje v študijnom preukaze ošetrujúci lekár. 

Všetky ospravedlnenia absencie žiaka podpisuje zákonný zástupca, 

prípadne iná oprávnená osoba (opatrovník, pestún a pod.) a na požiadanie ich 

predkladajú vedeniu školy; ide o preventívne opatrenie na zlepšenie 

dochádzky do školy. 

 

4.10 Po dohode s rodičmi si na úvodnom rodičovskom združení tried prvých 

ročníkov triedny učiteľ vyžiada od zákonných zástupcov vzorové podpisy, 

ktoré zabránia podvádzaniu žiakov pri ospravedlňovaní svojej neprítomnosti a 

súhlas s podpisovaním všetkých ospravedlnení absencie; ide o preventívne 

opatrenie na ochranu pred záškoláctvom. 



4.11 Ak sa žiak nezúčastní na vyučovaní dlhšie ako tri po sebe nasledujúce 

vyučovacie dni a svoju neúčasť neospravedlní, vyzve ho na základe 

upozornenia triednym učiteľom riaditeľka školy písomne, aby svoju neúčasť 

zdôvodnil v stanovenej lehote. 

 

4.12 Ak to dovoľuje charakter učiva, riaditeľka školy umožní na žiadosť zákonného 

zástupcu po odporúčaní príslušného lekára zdravotne znevýhodnenému alebo 

dlhodobo chorému žiakovi prípravu na skúšky a ich vykonanie v náhradnom 

termíne. 

 

Nedodržanie Článku 4 má za následok neospravedlnenie absencie. 

 

 

 Článok 5 

     

Hodnotenie a klasifikácia správania 

 

5.1 Klasifikáciu  správania  žiaka  navrhuje  triedny  učiteľ  po  prerokovaní  s 

      učiteľmi a schvaľuje riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade. 

 

5.2 Pri hodnotení   a klasifikácii správania žiaka sa zohľadňuje plnenie ustanovení   

školského poriadku a ďalších vnútorných predpisov školy a dodržiavanie 

stanovených  pravidiel správania, ľudských práv a práv dieťaťa, dodržiavanie 

mravných  zásad správania v škole a na verejnosti počas aktivít súvisiacich so 

štúdiom na strednej škole. 

 

5.3 Pri klasifikácii správania sa v jednotlivých prípadoch prihliada  

      na zdravotný stav žiaka. 

 

  

 

 

Článok 6 

Opatrenia vo výchove 

 

Opatrenia vo výchove sú pochvaly a iné ocenenia, ako aj opatrenia na posilnenie 

disciplíny žiakov. 

 

6.1 Pochvaly 

 

(1) Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností alebo za statočný čin možno   

     žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie.  

 

(2) Pochvalu alebo iné ocenenie udeľuje žiakovi triedny učiteľ alebo riaditeľ. Návrhy  

      na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokujú v pedagogickej rade.  

      Pochvala alebo iné ocenenie sa udeľuje spravidla na zhromaždení triedy alebo  

      školy. 



 

6.1.1 Pochvala od triedneho učiteľa sa ukladá podľa uváženia triedneho učiteľa 

alebo na návrh iného učiteľa za: 

 

a) výborný prospech - prospel s vyznamenaním, 

b) vzornú dochádzku - 0 vymeškaných hodín, 

c) výrazné zlepšenie prospechu oproti predchádzajúcemu klasifikačnému 

obdobiu, 

d) úspešnú reprezentáciu školy na obvodných a okresných súťažiach, 

e) účinnú pomoc triednemu učiteľovi a prácu v prospech triedy nad rámec 

svojich povinností. 

 

Toto výchovné opatrenie je spojené s udelením „žolíka“ a nie je spojené so  

zápisom do triedneho výkazu/katalógu. 

 

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

vyučujúceho alebo pedagogickej rady za: 

 

a) výborný prospech - priemer 1,00, 

b) úspešnú reprezentáciu školy na krajských, celoštátnych a medzinárodných 

súťažiach, 

c) prácu v prospech školy nad rámec svojich povinností, 

d) nezištnú pomoc, 

e) príkladný čin v prospech iných a v prospech spoločnosti, 

f) verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou. 

 

Toto výchovné opatrenie je spojené so zápisom do triedneho výkazu/katalógu. 

 

6.1.3 Mimoriadna cena riaditeľa školy sa ukladá: 

 

a) najúspešnejším žiakom – osobnosť školy a osobnosť maturitného ročníka, 

ktorí svojou činnosťou a študijnými výsledkami významne prispeli k rozvoju 

kvality školy a jej reprezentácii, 

 

b) za vysoko humánny prístup k ľuďom alebo mimoriadny čin (napr. záchrana 

života). 

 

      Toto výchovné opatrenie je spojené so zápisom do triedneho výkazu/katalógu a    

      vecnou cenou. 

 

 

6.2 Opatrenia na posilnenie disciplíny 

 

(1) Za porušenie školského poriadku, za menej závažné, opakované menej 

závažné a závažné previnenie voči školskému poriadku a previnenie voči 

zásadám spolunažívania, ľudským právam, mravným normám spoločnosti, 



alebo ak žiak narúša činnosť kolektívu, možno žiakovi na posilnenie disciplíny 

uložiť napomenutie alebo pokarhanie nasledovne: 

 

a) napomenutie od triedneho učiteľa, 

b) pokarhanie od triedneho učiteľa, 

 

c) pokarhanie od riaditeľa. 

 

(2) Za opakované závažné a mimoriadne závažné previnenie voči školskému 

poriadku a previnenie voči zásadám spolunažívania, ľudským právam, 

mravným normám spoločnosti, alebo ak žiak narúša činnosť kolektívu, možno 

žiakovi na posilnenie disciplíny uložiť: 

 

a) podmienečné vylúčenie, 

b) vylúčenie zo štúdia. 

 

(3) Opatrenie vo výchove podľa odseku 2 možno uložiť žiakovi strednej školy len 

vtedy, ak skončil plnenie povinnej školskej dochádzky. 

(4)   Žiakovi je možné uložiť opatrenia vo výchove podľa odsekov 1 a 2 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. 

 

(5) Pred uložením opatrenia vo výchove podľa odsekov 1 a 2 treba previnenie žiaka 

objektívne prešetriť. Podľa potreby, najmä pri posudzovaní závažného alebo 

opakovaného previnenia, sa na jeho prerokovanie za účasti žiaka prizve 

zákonný zástupca žiaka, prípadne i delegovaný zástupca rady školy. 

 

(6) Uloženie opatrenia vo výchove podľa odseku 1 a odseku 2 písmeno a) sa 

oznamuje žiakovi spravidla pred kolektívom triedy alebo školy. 

 

(7) V rozhodnutí o uložení opatrenia vo výchove podľa odseku 2 písm. a) určí 

riaditeľ skúšobnú lehotu, a to najdlhšie na jeden rok. Ak sa podmienečne 

vylúčený žiak v skúšobnej lehote osvedčil, riaditeľ upustí od vylúčenia. Ak sa 

žiak v tejto lehote dopustí ďalšieho závažného previnenia, riaditeľ uloží žiakovi 

opatrenie vo výchove podľa odseku 2 písm. b). 

 

(8) Opatrenie vo výchove sa zaznamenáva do katalógového listu dieťaťa/žiaka. 

Opatrenie vo výchove udelené, resp. uložené neplnoletému žiakovi oznamuje 

riaditeľ zákonnému zástupcovi žiaka písomne. 

 

6.2.1 Napomenutie od triedneho učiteľa 

 



Napomenutie od triedneho učiteľa sa ukladá podľa uváženia triedneho učiteľa 

alebo na návrh niektorého učiteľa za previnenia voči školskému poriadku, 

ktoré sú špecifikované v nasledujúcich bodoch : 

 

a) neskorý príchod na vyučovanie alebo vyučovaciu hodinu považované za 

neospravedlnenú absenciu (2 zápisy v dochádzke), 

 

b) neprezúvanie sa v priestoroch školy, 

c) neplnenie si povinností týždenníkov, 

d) nenosenie úboru na hodiny telesnej a športovej výchovy a ochranného 

oblečenia  na laboratórne cvičenia po dvoch upozorneniach príslušným 

učiteľom, 

e) nedovolené správanie na vyučovaní. 

 

    Toto výchovné opatrenie sa udeľuje na základe zápisov v triednej knihe a je    

    spojené so zápisom do katalógového listu dieťaťa/žiaka. 

 

6.2.2 Pokarhanie od triedneho učiteľa 

Pokarhanie od triedneho učiteľa sa ukladá za menej závažné previnenia voči 

školskému poriadku špecifikované nasledovne : 

 

a) opätovné porušenie školského poriadku uvedené v bode napomenutie od 

triedneho učiteľa (zaznamenané v triednej knihe), 

 

b) 1–2 hodiny neospravedlnenej absencie počas jedného klasifikačného obdobia 

(za polrok), 

 

c) podvádzanie s dokladmi na ospravedlnenie neúčasti na vyučovaní alebo na 

akciách organizovaných školou, 

 

d) svojvoľné opustenie budovy školy počas vyučovacieho dňa, 

e) nedovolené zhotovovanie obrazových alebo zvukových záznamov bez 

vedomia dotknutých osôb, 

 

f) použitie mobilného telefónu alebo osobného zvukového prehrávača na 

vyučovacej hodine, 

 

g) prejavy vulgárnosti slovom, gestom, písmom alebo obrazom, 

h) iné previnenia svojím charakterom a závažnosťou zodpovedajúce vyššie 

uvedeným. 

 

   Toto výchovné opatrenie sa udeľuje na základe zápisov v triednej knihe. Ak je   

   nevyhnutné udeliť pokarhanie od triedneho učiteľa 2-krát alebo viackrát počas  

   jedného klasifikačného obdobia, môže s ním súvisieť (podľa rozhodnutia  

   pedagogickej rady) znížená známka zo správania na 2. stupeň (uspokojivé). 

 



6.2.3 Pohovor s riaditeľom školy sa uskutoční: 

 

podľa uváženia triedneho učiteľa alebo na návrh niektorého učiteľa. Toto 

výchovné opatrenie je preventívneho charakteru, je spojené so zápisom do 

katalógového listu dieťaťa/žiaka a nemusí s ním súvisieť znížená známka zo 

správania. 

 

6.2.4 Pokarhanie od riaditeľa školy sa ukladá za opakované menej závažné 

(špecifikované v bode 6.2.2 c)-h)) a závažné previnenia voči školskému 

poriadku špecifikované nasledovne: 

 

a) 3 - 7 hodín neospravedlnenej absencie počas jedného klasifikačného obdobia 

(za polrok), 

b) užívanie, prechovávanie a poskytovanie návykových látok – alkoholické 

nápoje, tabakové výrobky, elektronické cigarety v budove a areáli školy, na 

školskom podujatí, 

c) úmyselné poškodzovanie školského majetku a zariadenia, 

 

d) nevhodné správanie voči spolužiakom nesúce známky hrubosti, agresivity, 

ponižovania, šikanovania. 

 

    Toto výchovné opatrenie je spojené so zápisom do katalógového listu   

    dieťaťa/žiaka a môže s ním súvisieť znížená známka zo správania. 

 

    V prípade opakovaných menej závažných a závažných previnení voči školskému   

    poriadku, a v prípade konania, ktoré nie je v súlade s právnymi predpismi a  

    dobrými mravmi, môže riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade udeliť 

    výchovné opatrenie podmienečné vylúčenie zo školy, resp. vylúčenie zo  

     štúdia. 

 

 

6.2.5 Podmienečné vylúčenie zo školy sa ukladá za opakované závažné 

(špecifikované v bode 6.2.4 b)-d)) a mimoriadne závažné previnenia voči 

školskému poriadku špecifikované v bodoch : 

 

a) 8 a viac hodín neospravedlnenej absencie počas jedného klasifikačného 

obdobia (za polrok), 

b) prejavy rasovej neznášanlivosti a propagáciu radikálnych hnutí a ich symbolov, 

c) výtržníctvo, 

d) neetické a nemorálne správanie, 

 

e) prechovávanie, užívanie, predávanie a poskytovanie návykových látok - 

organické rozpúšťadlá a nelegálne drogy, ako aj ich výrobu (vrátane surovín 

na ich výrobu), 

 

f) propagovanie alebo iné šírenie toxikománie, 



g) prejavy správania vedúce k zneváženiu školy a poškodeniu mena školy na 

verejnosti. 

 

Toto výchovné opatrenie je spojené so zníženou známkou zo správania na 3. stupeň 

(menej uspokojivé). Uvedené výchovné opatrenie je možné uplatniť len vtedy, ak žiak 

ukončil povinnú školskú dochádzku. 

 

6.2.6 Vylúčenie zo štúdia sa ukladá: 

 

a) za nezáujem o štúdium v škole prejavujúci sa opakovanou neospravedlnenou 

absenciou na vyučovaní, 

 

b) za trestný čin a činy hrubo porušujúce morálku a spoločenské pravidlá, 

c) podmienečne vylúčenému žiakovi za nesplnenie podmienky uloženej pri 

podmienečnom vylúčení zo školy, 

d) opakované priestupky uvedené vo všetkých bodoch pri podmienečnom 

vylúčení zo školy. 

 

Toto výchovné opatrenie je spojené so znížením známky zo správania v závere 

klasifikačného obdobia na 4. stupeň (neuspokojivé). 

 

Pokiaľ žiak uskutočnil čin, pre ktorý je dôvod ho podmienečne vylúčiť alebo vylúčiť zo 

štúdia, ale neukončil ešte povinnú školskú dochádzku, bude po dohovore s rodičmi 

preradený na inú školu. Žiak, ktorý povinnú školskú dochádzku ukončil, bude zo 

školy podmienečne vylúčený alebo vylúčený. 

 

6.2.7 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 zákonný zástupca, prípadne iná oprávnená osoba (opatrovník, 

pestún a pod.). Žiak prestáva byť žiakom školy dňom nasledujúcim po dni, kedy 

riaditeľovi školy bolo doručené oznámenie o zanechaní štúdia. 

 

 

Článok 7 

Hodnotenie a klasifikácia žiakov 

 

Pri hodnotení a klasifikácii žiakov učitelia postupujú v súlade so školským zákonom, 

Metodickým pokynom č. 21/2011 na hodnotenie klasifikáciu žiakov stredných škôl a 

Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy a v súlade s 

vnútornou smernicou pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov, ktorá upravuje hodnotenie 

a klasifikáciu žiakov školy. Hodnotenie žiaka zaznamenáva vyučujúci v elektronickej 

žiackej knižke, ktorá sa aktualizuje 1x týždenne, spravidla každý pondelok. 

 

 



Článok 8 

 

Práva a povinnosti zákonného zástupcu dieťaťa, žiaka 

 

Práva a povinnosti zákonného zástupcu dieťaťa, žiaka upravuje § 144 školského 

zákona. 

 

7.1 Práva zákonného zástupcu 

 

Zákonný zástupca dieťaťa, 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 cieľmi výchovy a vzdelávania, 

b) oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským 

poriadkom, 

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

d) na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa, 

e) zúčastňovať sa na výchove a vzdelávaní po predchádzajúcom súhlase 

riaditeľa školy, 

f) vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom 

orgánov školskej samosprávy, 

g) byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po 

predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy. 

 

7.2 Povinnosti zákonného zástupcu 

 

Zákonný zástupca dieťaťa, žiaka je povinný: 

a) vytvoriť pre 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 a rešpektovať jeho špeciálne 

výchovno-vzdelávacie potreby, 

d) informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti 

jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných 

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

e) nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne spôsobil, 

f) 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. 

 

 

 

Článok 9 

Opatrenia proti šíreniu návykových látok v školskom prostredí 



 

Pedagogickí pracovníci sú povinní priebežne monitorovať zmeny v správaní žiakov a 

v prípade oprávneného podozrenia zo zanedbávania, fyzického alebo psychického 

týrania, šikanovania alebo v prípade účasti žiaka na šikanovaní, užívaní drog škola 

bezodkladne požiada o spoluprácu odbor sociálnych vecí príslušného Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny, Policajný zbor SR a Centrum pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie v Kežmarku. V prípade ohrozenia života dieťaťa je škola 

povinná a oprávnená konať priamo a zabezpečiť zdravotnícke ošetrenie. 

 

Podľa platného školského poriadku, ktorý vychádza okrem iných aj z trestného 

zákona č.300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a noviel je v priestoroch školy 

zakázané: 

 

a) prechovávanie, užívanie, predávanie i poskytovanie návykových látok 

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

(vrátane surovín na ich výrobu), 

 

b) propagovať alebo inak šíriť toxikomániu. 

 

V prípade podozrenia na užitie a prechovávanie akejkoľvek návykovej látky sa 

vedenie školy bude riadiť nasledovným postupom: 

a) žiak sám dobrovoľne predloží osobné veci na kontrolu, 

b) pri podozrení na dílerstvo škola kontaktuje PZ SR, 

c) vedenie školy okamžite upovedomí zákonného zástupcu a odporučí mu 

spoluprácu s odbornými inštitúciami a poradenskými zariadeniami, 

d) pri opakovanom výskyte návykovej látky u žiaka a pri jeho neochote 

spolupracovať riaditeľ školy po prerokovaní s koordinátorom protidrogovej 

prevencie a triednym učiteľom rozhodne o uložení výchovného opatrenia 

podľa školského poriadku. 

 

V prípade podozrenia zo spáchania trestného činu v zmysle trestného zákona 

č.300/2005 Z.z v znení neskorších predpisov a noviel vedenie školy upovedomí 

príslušný PZ SR. 

 

 

Článok 10 

 

Záverečné ustanovenia 

 

Školský poriadok bol prerokovaný na zasadnutí pedagogickej rady dňa 30. júna 2016 

a nadobúda účinnosť dňom   1. septembra 2016. Zároveň sa ruší Školský poriadok 

zo dňa 1. 9. 2013. 

 

So školským poriadkom oboznámi preukázateľne triedny učiteľ žiakov na  triednickej 

hodine a ich zákonných zástupcov na  triednych schôdzkach príslušného školského 



roku. Dodržiavanie školského poriadku je záväzné pre všetkých žiakov školy. Žiak 

svojím podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený so školským poriadkom. 
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Príloha č. 1 

 
 

Gymnázium P.O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, 
060 14 Kežmarok 

 

 
ŽIADANKA o uvoľnenie žiaka z vyučovania  

 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu:  .............................................................................                     

                                                       

Telefonický kontakt na zákonného zástupcu: ..........................................................................  

 

Žiadam o uvoľnenie žiačky/žiaka 

 

Meno a priezvisko žiaka ...................................................................... trieda......................  

z vyučovania  dňa ...................................., odchod zo školy o ........................ h 

 Dôvod: 

           návšteva všeobecného lekára          mimoriadna udalosť v rodine 
           návšteva odborného lekára         náhle zdravotné problémy    
  

V .............................. dňa ......................    Podpis zákonného zástupcu .....................................                                                                                                                                                                        

  

V Kežmarku dňa .............................     Súhlas triedneho učiteľa (podpis): ............................ 
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Príloha č. 2 

 
Gymnázium P.O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20,  

060 14 Kežmarok 
 

 

 
 
Meno a priezvisko zákonného zástupcu: ................................................................................... 

Adresa trvalého bydliska:............................................................................................................ 

Kontaktná e-mailová adresa: ..........................................................  Tel. č.: ............................. 

 

Žiadam o uvoľnenie žiaka 

Meno a priezvisko: ................................................................................ trieda .......................... 

z vyučovania v dňoch od  ....................................   do   ...................................... . 

 

Z nasledovných dôvodov:....................................................................................................... 

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

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

 
 
V ................................. dňa ......................                    ............................... 

       podpis zákonného zástupcu 
 
POUČENIE 

 Žiak je z vyučovania uvoľňovaný triednym učiteľom, ak ide o neprítomnosť na 1 deň na základe Žiadanky o 
uvoľnenie. 

 Na viac ako 1 deň, maximálne však 5 kalendárnych dní počas školského roka, môže žiaka uvoľniť len 
riaditeľka školy na základe tejto žiadosti a po odporúčaní triedneho učiteľa. V takom prípade musí byť žiadosť 
doručená najmenej 3 pracovné dni pred začiatkom predpokladanej neprítomnosti na sekretariát školy. 

Po návrate si žiak do piatich pracovných dní musí doplniť zameškané učivo a dopísať, resp. odovzdať všetky 
potrebné zadania.  

 V prípade, že sa žiadosť týka uvoľnenia na liečebný pobyt alebo úradný výkon, je potrebné návštevu preukázať 
lekárskym alebo úradným potvrdením triednemu učiteľovi.  

 

VYJADRENIE TRIEDNEHO UČITEĽA: 

Uvoľnenie žiaka  odporúčam / neodporúčam, a to z dôvodu : 

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

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

 
 
V Kežmarku  dňa .........................                                        .............................. 
                  podpis triedneho učiteľa 
 

VYJADRENIE RIADITEĽKY  ŠKOLY: 

Žiadosti o uvoľnenie žiaka:      vyhovujem  /  nevyhovujem 

 
 
V Kežmarku dňa ....................                                             ................................................. 
                   podpis riaditeľky školy 


