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Vnútorný poriadok školy 
2/2016 

 

Úvod 

 

V súlade so zákonom 245/2008  Z.z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov a s Metodickým pokynom 21/2011 a 22/2011 vydávam 

vnútorný poriadok školy. Vnútorný poriadok školy 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 patologickými javmi, diskrimináciou a násilím. 

 

Článok 1 

 

Práva žiaka 

 

Žiak má právo: 

 

1. Na ochranu zdravia a bezpečnosť pri vyučovaní, pri školských akciách aj mimo 

vyučovania 

2. Na dodržiavanie základných psychologických noriem a z toho vyplývajúceho prístupu 

na vyučovaní aj v mimoškolskej činnosti zo strany vyučujúcich. 

3. Na kvalitnú výučbu vo zvolenom zameraní. 

4. Dozvedieť sa známku a zdôvodnenie klasifikácie po každej ústnej alebo písomnej 

skúške. 

5. Dozvedieť sa stupeň klasifikácie z každého predmetu na konci každého klasifikačného 

obdobia. 

6. Vidieť opravenú prácu s analýzou chýb v písomných a grafických prácach. 

7. Na dodržiavanie klasifikačného poriadku zo strany pedagógov, okrem iného právo na 

to, aby sa  v jednom vyučovacom dni konala len jedna taká písomná práca, ktorú 

predpisujú učebné osnovy. 

8. Vysloviť svoj názor a klásť otázky k preberanej téme. 

9. Viesť konštruktívny a otvorený dialóg s vyučujúcim, triednym učiteľom a vedením 

školy v duchu zásad humanity, demokracie a slušnosti. 

10. Požiadať o komisionálne preskúšanie a o opravnú skúšku. 

11. Vybrať si voliteľné a nepovinné predmety z ponúknutých možností, prípadne svojim 

záujmom iniciovať   i zriadenie nových predmetov. 

12. Na reprezentáciu školy v SOČ, v predmetových súťažiach, v športových olympiádach  

a iných súťažiach. 

13. Na 1 deň študijného voľna pri účasti v krajskom kole predmetových olympiád a ďalší 

deň po olympiáde byť ospravedlnený od ústnej, písomnej skúšky a domácej úlohy. 

14. Na úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti. 

15. Poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním. 
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16. Žiak nesmie byť vylúčený z účasti na stretnutiach, podujatiach školy pre svoje učebné 

výsledky. 

17. Nesmie byť diskriminovaný na fórach verejného života kvôli učebným výsledkom   

      niektorého predmetu. Verejná činnosť a verejné vystupovanie nemôžu žiaka stavať  

do nevýhodného postavenia . 

19. Žiak so špeciálnymi výchovnými potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie               

s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám a na 

vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú. 

 

Článok 2 

 

Povinnosti žiakov 

 

1. Žiak má povinnosť prichádzať na vyučovanie a mimoškolské   aktivity, ktoré mu 

nariadi vyučujúci, resp. triedny profesor načas. Žiak je povinný byť v triede, v ktorej 

má prvú vyučovaciu hodinu o 7.35 hod. a na každú  vyučovaciu hodinu musí byť žiak  

pripravený. 

2. Žiak sa zúčastňuje vyučovania, všetkých povinných a voliteľných predmetov. 

3. Žiak je povinný neobmedzovať svojim konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich 

sa výchovy a vzdelávania. 

4. Žiak je povinný dodržiavať vnútorný školský poriadok, popr. iné vnútorné predpisy. 

5. Chrániť pred poškodením majetok školy. 

6. Konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť 

ďalších zúčastňujúcich sa na výchove. 

7. Ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy. 

8. Rešpektovať pokyny zamestnancov školy, pokiaľ sú v súlade so všeobecno-záväznými 

predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi. 

9. Osvojovať si vedomosti, zručnosti a návyky poskytované strednou školou. 

10. Byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických a iných pracovníkov školy, 

rešpektovať a dodržiavať prevádzkové poriadky v laboratóriách a učebniach .     

                                           

Článok 3 

 

Vnútorný  režim školy,  pravidlá ochrany zdravia a majetku 

 

1. Budova školy je ráno otvorená od 6.30h do 7.45h.  

2. Každý žiak zaznamená svoj príchod/odchod prostredníctvom preukazu ISIC alebo 

prostredníctvom čipu  na čítačke pri vrátnici. Dochádzka žiaka je priamo zaznamenaná 

do aSc agendy. 

3. Žiak prichádza do školy včas, minimálne 10 minút pred začiatkom vyučovania, 

pričom vyvíja úsilie, aby bol na vyučovanie maximálne pripravený. Žiak dodržiava 

vyučovací čas a rozsah prestávok, pri meškaní má učiteľ povinnosť zapísať ho          

do triednej knihy. Príchod  žiaka na vyučovaciu hodinu po zvonení sa hodnotí ako 

neskorý príchod. Tri neospravedlnené neskoré príchody na ktorúkoľvek vyučovaciu 

hodinu sa  posudzujú ako jedna neospravedlnená hodina. 

4. Pri vstupe do budovy je žiak povinný prezuť sa do prezúvok, ktoré vyhovujú 

zdravotným a hygienickým požiadavkám. Topánky a kabát (vetrovku) uložiť do 

skrinky (nie v triede). V skrinke v triede sa neukladajú osobné veci.  
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Žiak chráni vlastné zdravie i zdravie iných, dodržiava hygienické a bezpečnostné 

predpisy.  

5. Ak žiak počas vyučovania musí opustiť budovu školy, predloží na vrátnici priepustku 

podpísanú triednym alebo zastupujúcim triednym učiteľom.  

6. Budova školy je uzamknutá do 13.10h. 
7. Poriadok na chodbách a v triedach, kontrolujú vyučujúci poverení pedagogickým 

dozorom. 

8. Za čistotu a poriadok v triede zodpovedajú týždenníci. Po vyučovaní žiaci vyložia 

obrátene stoličky na školské lavice. V laviciach nezostanú po vyučovaní žiadne veci, 

odpadky odpracú žiaci do koša. Každý dbá o čistotu a poriadok a pomáha                 

pri udržovaní poriadku v triede, šatni, v škole a jej okolí. 

9. Žiak šetrí školský majetok. Je povinný šetriť elektrickou energiou a vodou. Šetrne 

zaobchádza s pridelenými učebnicami. Nepoškodzuje zariadenie budovy, tried 

a sociálnych zariadení. 

10. Ak žiak ochorie na nákazlivú chorobu alebo, ak sa v jeho okolí takáto choroba 

vyskytuje, oznámi to riaditeľovi školy ihneď a predloží doklad od lekára. V takomto 

prípade môže nastúpiť na vyučovanie až po súhlase lekára. 

11. Žiak má zakázané 

a) Prinášať do školy a na podujatia organizované školou cigarety,  alkohol, drogy 

b) Nosiť do školy cenné veci (kabelky, kožuchy, drahé šperky...), vyššie finančné 

čiastky 

c) Nosiť do školy zdravie ohrozujúce predmety,  napr. zápalky,  plynové spreje, 

zábavnú pyrotechniku, výbušniny a pod. 

d) Nosiť do školy oblečenie a módne doplnky propagujúce životné štýly nezlučiteľné 

so   všeobecne uznávanými spoločenskými  normami (nevhodné znaky, symboly, 

nápisy, atď.)   

e) Používať mobilný telefón počas vyučovacích hodín alebo s ním  akokoľvek 

manipulovať. Mobilný telefón musí byť vypnutý a uložený v taške tak, aby nebol 

voľne dostupný (Zamedzenie vyrušovania na hodinách, podvádzania pri 

písomkách a pod.)     

f) Nosiť do školy prehrávače, vlastné pamäťové nosiče, fotoaparáty, notebooky, 

tablety  a iné elektronické zariadenia. Tieto je povolené nosiť do školy len ako 

pomôcku pre vyučovanie ( prezentácia projektu, referáty, SOČ a pod.).  

g) Ničiť učebnice, písať po laviciach, dverách, oknách a stenách budovy školy, ničiť 

školské zariadenia, znehodnocovať a ničiť zeleň v priestoroch školy a v jej okolí. 

Vzniknutú škodu hradí neodkladne zákonný zástupca žiaka. 

h) Manipulovať s rozvodovými uzávermi, elektrickými zariadeniami a hasičskými 

prístrojmi, ktoré sú v budove školy. 

i) Opúšťať areál školy počas prestávok, vstupovať do priestorov označených 

zákazom vstupu. 

j) Opúšťať areál školy bez priepustky, teda bez riadneho vypýtania od triedneho 

profesora, resp. od zastupujúceho triedneho profesora. 

k) Žiak nesmie počas vyučovania používať žiadnu záznamovú technológiu 

s výnimkou žiakov, ktorým to umožní na základe písomnej žiadosti riaditeľ školy. 

( Integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími  potrebami). 

 

 Na osobné veci uvedené v bode 11 ods. b), e), f) sa nevzťahuje zodpovednosť za škodu  

na odložených veciach zo strany školy a ani poistné plnenie za vzniknutú škodu. 
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Porušenie vyššie uvedených zákazov bodu 11 sa bude považovať za závažné  porušenie 

školského poriadku a bude sa riešiť uložením niektorého  z výchovných opatrení, ktoré 

navrhne triedny učiteľ po konzultácii  s navrhovateľom výchovného opatrenia 

(pokarhanie triedneho učiteľa, pokarhanie riaditeľa školy bez následne zníženej 

známky zo správania.) 

 

12. Počas vyučovania v odborných učebniach, laboratóriách a telocvični sa žiaci riadia 

osobitnými pokynmi príslušných vyučujúcich, laboratórnym poriadkom, 

prevádzkovým poriadkom učebne a prevádzkovým poriadkom telocvične.  

13. Počas exkurzií, výcvikových kurzov, výletov a vychádzok sa v plnom rozsahu 

vzťahujú na žiaka školské predpisy. Na tieto podujatia je žiak povinný dostaviť sa 

včas na miesto určenia, spoločne so skupinou odísť a vrátiť sa do určitého miesta 

príchodu. Bez vedomia vyučujúceho nesmie opustiť skupinu, musí dodržiavať 

bezpečnostné predpisy a pokyn vyučujúceho.  

14. Za konanie, správanie a bezpečnosť žiaka mimo vyučovacieho času zodpovedajú v 

plnom rozsahu rodičia .  

 

Závažným porušením vnútorného poriadku školy bude aj neospravedlnená absencia na 

vyučovaní  a opakované neskoré príchody na vyučovanie. 

 

 1 deň neospravedlnenej absencie ................ pokarhanie triednym učiteľom 

 2 dni neospravedlnenej absencie .................pokarhanie riaditeľom školy 

 3-4 dni neospravedlnenej absencie ..............znížená známka zo správania druhého stupňa  

 5-6 dní neospravedlnenej absencie ..............znížená známka zo správania tretieho stupňa 

 

Pri ďalších opakovaných neospravedlnených absenciách  podmienečné a následne 

nepodmienečné vylúčenie zo školy. 

 

Absencia z neskorých bezdôvodných príchodov na vyučovanie sa bude hodnotiť nasledovne:   

3 neskoré príchody ........................... 1 neospravedlnená hodina 

6 neospravedlnených hodín .............. 1 neospravedlnený deň 

 

 

Obzvlášť závažné porušenia vnútorného poriadku školy 

 

Za obzvlášť závažné porušenia školského poriadku sa bude považovať: 

 

1. Ak je dokázané, že žiak kradol. 

2. Šikanovanie spolužiakov  a vydieranie. 

3. Opakované porušovanie vnútorného poriadku školy v závažných porušeniach. 

4. Závažné  poruchy správania žiaka ohrozujúce bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov 

a účastníkov výchovno-vzdelávacieho procesu. 

5. Správanie narušujúce výchovu a vzdelávanie. 

6. Vandalizmus. 

7. Prejavy rasovej neznášanlivosti a iných foriem intolerancie a extrémizmu. 

8. Zvlášť hrubé, alebo opakujúce sa neslušné správanie voči pracovníkom školy. 

9. Užívanie legálnych a nelegálnych drog v priestoroch budovy školy a v školskom 

areáli. 
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10. Príchod do školy alebo na akciu školy pod vplyvom alkoholu alebo drog. 

Článok 4 

 

Uvoľňovanie žiakov z vyučovania 

 

1. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, je povinný jeho 

zákonný zástupca oznámiť  škole do 24 hodín príčinu jeho neprítomnosti . Za 

ospravedlniteľný dôvod sa považuje najmä choroba prípadne lekárom nariadený zákaz 

dochádzky do školy,  mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle 

prerušenie prevádzky dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo 

účasť dieťaťa na súťažiach ( § 144 ods. 9 zákona 245/2008 ). 

2. Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni 

ospravedlňuje jeho zákonný zástupca vo výnimočných  a osobitne odôvodnených 

prípadoch škola môže vyžiadať lekárske potvrdenie  o chorobe žiaka alebo iný doklad 

potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti na vyučovaní . Ak neprítomnosť žiaka 

z dôvodu ochorenia trvá viac ako tri dni predloží žiak alebo jeho zákonný zástupca 

potvrdenie od lekára. 

3. Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám v súlade s bodmi 1, 2. 

4. Od jednej hodiny do troch dní – uvoľňuje triedny učiteľ 

5. Na viac ako tri dni uvoľňuje riaditeľ školy. 

6. Riaditeľ školy môže na návrh lekára oslobodiť žiaka čiastočne alebo úplne od určitých 

výkonov, účasti na akciách organizovaných školou, od absolvovania hodín telesnej 

výchovy. 

7. Ak má byť žiak uvoľnený z vyučovania alebo z časti na vyučovaní, rodič vopred 

oznámi dôvod jeho neprítomnosti. Iba pri splnení tejto podmienky ho môže triedny 

učiteľ uvoľniť. 

8. Žiak nemôže byť uvoľnený z vyučovania za účelom jázd a výukového kurzu v 

autoškole. Uvoľnený môže byť žiak len v čase konania záverečnej skúšky kurzu. 

Takisto nemôže byť uvoľnený za účelom vzdelávacích kurzov, školení a pod., ktoré 

nie sú organizované školou.  

9. Žiak a súčasne jeho rodič dbá o minimalizáciu absencie pre dôvody,  ktorých riešenie 

je možné aj iným spôsobom, resp. v inom čase. 

10. Ospravedlnenie pri každom druhu uvoľnenia je žiak povinný priniesť najneskoršie do 

troch dní po príchode do školy.                                             

 

Článok 5 

 

Pravidlá správania sa v školskej jedálni 

 

1. Do školskej jedálne majú prístup iba tí žiaci, ktorí sa stravujú. 

2. Žiak čaká v rade na vydanie stravy, obed dostane v takom poradí , ako do jedálne 

vstúpil. 

3. Žiak nesmie v rade predbiehať ostatných. 

4. Je povinný zobrať si pri okienku tácku. 

5. Žiak si po sebe musí všetko upratať – odniesť taniere, príbor, pohár. 

6. Žiak sa v školskej jedálni správa slušne. Rešpektuje pokyny pedagogického dozoru, 

ostatných učiteľov, či pokyny pracovníkov školskej jedálne. Žiak nekričí, udržuje 

poriadok, dodržiava základné pravidlá slušného stolovania.. 

7. Ak žiak znečistí stôl alebo podlahu, je povinný po sebe upratať. 
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8. Po naobedovaní musí uvoľniť miesto iným spolužiakom. 

 

Článok 6 

 

Opatrenia proti šíreniu problémového správania v škole 
 

1.   Za problémové v škole sa budú považovať tieto formy správania 

 záškoláctvo 

 konfliktné správanie, klamstvo, podvod 

 agresívne správanie a verbálna agresia, vulgarizmy 

 šikanovanie fyzické i psychické 

 delikventné správanie, poškodzovanie cudzieho majetku, krádeže 

 sexuálne zneužívanie 

 prejavy extrémizmu, intolerancie, xenofóbie, diskriminácie 

2. Prejavy takéhoto správania nebudú v škole tolerované. Škola ich bude riešiť  

v súčinnosti triedneho učiteľa a vedenia školy, výchovného poradcu, koordinátora 

prevencie, poprípade centra pedagogicko  psychologického poradenstva 

a prevencie  a s rodičmi. 

 

  Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog 

 

1. V škole a na podujatiach organizovaných školou, mimo priestorov školy (súťaže, 

kurzy, výlety exkurzie....) je zakázané: 

 prechovávanie, užívanie, predávanie návykových látok (alkohol, 

cigarety, tabak, rozpúšťadlá, legálne i nelegálne drogy), ako aj ich 

výroba, resp. suroviny na ich výrobu. 

 propagovať alebo inak šíriť toxikomániu 

2. Vedenie školy v prípade podozrenia, že u žiaka ide o podozrenie otravy legálnou 

či nelegálnou drogou, popr. inou látkou, zabezpečí pre postihnutého žiaka prvú 

pomoc a neodkladnú  zdravotnú starostlivosť. Informuje o tom neodkladne 

zákonného zástupcu. Ďalšie riešenie stavu preberajú zdravotnícki pracovníci. 

3.  Učiteľ v prípade podozrenia, že žiak fajčil, oznámi túto skutočnosť triednemu 

učiteľovi. Ak má učiteľ podozrenie že žiak požil alkohol, oznámi túto skutočnosť 

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

4.   V prípadoch neprimeraného, neovládateľného, agresívneho správania žiaka 

poskytne zamestnancovi asistenciu polícia. 

 

 Opatrenia proti šíreniu šikanovania a násilia. 

 

Šikanovaním rozumieme akékoľvek správanie 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. 
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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 môže napĺňať i skutkovú podstatu trestného 

činu. Môže ísť o trestný čin ohovárania, nebezpečného vyhrážania, ublíženia na zdraví – 

fyzickom i psychickom, obmedzovanie osobnej slobody, nátlaku, vydierania, lúpeže, 

hrubého nátlaku, krádeže alebo poškodzovania 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 zaoberajú. 

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

prostredníctvom zákonného zástupcu triednemu učiteľovi alebo riaditeľovi školy. 

Šikanovanie, resp. jeho náznaky, nesmie byť zamestnancami školy v žiadnej miere 

akceptované. Pedagogický zamestnanec musí šikanovanie medzi žiakmi bez 

meškania riešiť a každej jeho obeti poskytnúť okamžitú pomoc. Je povinný ihned 

túto skutočnosť oznámiť triednemu učiteľovi agresora a obete, výchovnému 

poradcovi, prípadne vedeniu školy. 

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

výchovné opatrenia. 

d) V mimoriadne závažných prípadoch trestnoprávneho charakteru budú 

zainteresovaní na stanovení opatrení aj Úrad práce a sociálnych vecí a príslušný 

útvar Policajného zboru SR. 

 

Ochranné opatrenia v prípadoch závažných porúch správania. 

 

Za závažné poruchy správania sa budú považovať správanie ohrozujúce bezpečnosť 

a zdravie ostatných žiakov a účastníkov výchovy a vzdelávania ako aj správanie 

narušujúce a znemožňujúce výchovu a vzdelávanie. 

 

V prípade uvedených prejavov správania sa v škole sa budú realizovať nasledovné 

opatrenia: 

1. V záujme ochrany okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania umiestnením   

do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca 

2.   Okamžité oznámenie tejto skutočnosti riaditeľovi školy , ktorý bezodkladne   

      privolá podľa potreby a) rodiča resp. zákonného zástupcu 

                          b) zdravotnú pomoc 

                          c) príslušný policajný zbor 

Ochranné opatrenia slúžia na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného 

opatrenia vyhotoví riaditeľ školy záznam. 
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Článok 7 

 

Systém odmien a výchovných opatrení 

 

Systém odmien a výchovných opatrení je stanovený v §58 predmetného zákona. 

1. Za vzorné správanie a vzorné plnenie povinností, za vzornú reprezentáciu školy 

alebo za statočný čin môže   žiaka vyznamenať ústnou alebo písomnou pochvalou 

a) triedny učiteľ  

(v prípade, že sa pochvala od triedneho učiteľa zopakuje viac krát po sebe, 

môže byť žiakovi udelená pochvala  od riaditeľa školy) 

b) riaditeľ školy 

2. Podľa závažnosti previnenia možno žiakovi udeliť niektoré z týchto opatrení: 

a) Napomenutie od triedneho učiteľa alebo pokarhanie od triedneho učiteľa 

b) pokarhanie od riaditeľa školy 

c) zníženie známky zo správania: uspokojivé-2, menej  uspokojivé-3, 

neuspokojivé-4 

d) podmienečné vylúčenie zo štúdia so skúšobnou lehotou 1 rok 

      V prípade, že sa žiak ktorý je podmienečne vylúčený zo štúdia dopustí        

      v skúšobnej dobe ďalšieho závažného previnenia, riaditeľ školy vylúči      

      žiaka zo štúdia. 

3. Priestupky žiaka zaznamenávajú príslušní vyučujúci v prílohe triednej knihy, za 

vedenie a kontrolu ktorej zodpovedá triedny učiteľ. 

4. Opakované porušovanie školského poriadku zo strany konkrétneho žiaka nahlási 

triedny učiteľ riaditeľke školy a konzultuje so zákonným zástupcom žiaka.  

5. Výchovné opatrenie navrhuje triedny učiteľ po konzultácii s učiteľmi. K návrhu sa 

vyjadruje výchovný poradca  a riaditeľka školy v súčinnosti s komisiou pre 

prevenciu sociálno-patologických javov. Výchovné opatrenie udeľuje riaditeľka 

školy po jeho prerokovaní na pedagogickej rade.  

6. Pri stanovení výchovného opatrenia sa zohľadňuje závažnosť priestupku, okolnosti 

za  ktorých priestupok nastal, celkové správanie žiaka a dodržiavanie školského 

poriadku počas školského roka, počet záznamov a pod. 

 

Pravidlá uplatňovania výchovných opatrení  

 

1. Napomenutia resp. pokarhania triednym učiteľom sa uložia v prípade 

 zápisov v triednej knihe, ústnych sťažností vyučujúcich 

 iných menej závažných priestupkov podľa posúdenia triednym učiteľom 

popr. vyučujúcim 

2. Pokarhanie riaditeľom školy 

 za opakujúce sa porušovanie školského poriadku 

 za obzvlášť závažný priestupok, ak ho žiak vykoná prvýkrát 

 za úmyselné poškodenie školského zariadenia 

3. Znížená známka zo správania alebo podmienečné vylúčenie zo školy (podľa 

závažnosti priestupku) v zmysle článku 3, časť Obzvlášť závažné porušenia 

vnútorného poriadku školy. 

Pri použití výchovných opatrení škola bude brať do úvahy priebežný monitoring správania 

žiaka a uplatňovať individuálny prístup v zmysle POP príslušného školského roka. 
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Článok 8 

 

Práva zákonného zástupcu 

 

Zákonný zástupca žiaka má právo: 

1. Žiadať, aby sa v škole v rámci výchovy a vzdelávania poskytovali ochotne 

žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným 

poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania 

v zmysle školského zákona. 

2. Oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a vnútorným 

školským poriadkom. 

3. Byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch dieťaťa. 

4. Na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa. 

5. Vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu prostredníctvom orgánov 

 školskej samosprávy. 

6. Byť prítomný pri komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po 

predchádzajúcom  súhlase riaditeľa školy. 

7. Komunikácia školy so zákonným zástupcom žiaka  bude prebiehať podľa 

týchto  pravidiel: 

 známky z jednotlivých predmetov sú zverejňované na webovej stránke 

školy prostredníctvom internetovej žiackej knižky 

 známky zadáva každý vyučujúci za svoj predmet - priebežne 

 na vstup do internetovej žiackej knižky obdrží každý zákonný zástupca 

popr. žiak  prístupové meno a heslo 

 triedny učiteľ je povinný aktualizovať dochádzku  v internetovej žiackej 

knižke k 6.dňu v danom mesiaci 

 zákonný zástupca žiaka môže navštíviť vyučujúceho v čase jeho 

konzultačných hodín, ktoré sú zverejnené na webovej stránke školy alebo si 

dohodnúť stretnutie v inom termíne. V obidvoch prípadoch je treba 

dohodnúť návštevu minimálne deň vopred. 

 učiteľ nie je povinný prijať návštevu v čase vyučovania 

 na zasadnutia združenia rodičov sú rodičia pozývaní pozvánkou 

prostredníctvom žiaka. Pozvánka s programom bude zverejnená i na 

webovej stránke školy vždy v dostatočnom predstihu. 

 spôsob komunikácie a spolupráce triedneho učiteľa so zákonnými 

zástupcami jeho žiakov si dohodne triedny učiteľ na triednej schôdzi 

a zaznamená v zápisnici. 

 

Článok 9 

 

Povinnosti zákonného zástupcu žiaka 

 

 Zákonný zástupca žiaka je povinný: 

1. Vytvoriť pre dieťa podmienky pre prípravu na vzdelávanie a výchovu v škole a na 

plnenie všetkých školských povinností. 

2. Dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené 

školským poriadkom. 
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3. Dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne 

výchovno-vzdelávacie potreby. 

4. Informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, jeho zdravotných 

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

priebeh výchovy. 

5. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní, má zákonný zástupca 

povinnosť uvedenú v článku 4 ods.1.  

 

Vnútorný poriadok školy bol prerokovaný  Pedagogickou radou školy.  

Vnútorný poriadok školy je platný od 1.9.2016 

 

V Modre  31.8.2016                                                     Mgr. Danica Grnáčová, riaditeľka školy 


