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PREAMBULA 
 

 

 

 

Gymnázium na Golianovej ul. č. 68 v Nitre je výberovou strednou školou,                    

ktorú si žiak zvolil dobrovoľne, preto je povinný riadiť sa jej pravidlami a školským 

poriadkom. 

 

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

organizáciu života študentov a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak,                 

aby čas strávený v škole bol optimálne efektívne využitý z hľadiska vzdelávania                        

a aby bol aj časom príjemne stráveným rovnako žiakmi, ako aj učiteľmi. 

 

Škola bude dôsledne dodržiavať Deklaráciu práv dieťaťa, Listinu základných práv            

a slobôd a iné platné dokumenty vo vzťahu k žiakom, učiteľom i ostatným 

zamestnancom školy. 

 

Z tohto dôvodu sa ustanovuje nasledovný školský poriadok, ktorý vychádza               

zo zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t.j. pre žiakov a rodičov je 

záväzní § 144: PRÁVA A POVINNOSTI ĎIEŤAŤA, ŽIAKA A JEHO ZÁKONNÉHO 

ZÁSTUPCU ALEBO ZÁSTUPCU ZARIADENIA a v zmysle vyhlášky 113/2012 Z. z., 

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení vyhlášky 

č. 268/2011 Z. z. 
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1. Všeobecné ustanovenia 
 

 

1.1  Organizácia vyučovacieho dňa 
 

1.1.1 Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválilo vedenie školy. Rozvrh           

hodín je povinný rešpektovať každý žiak a pedagogický pracovník. 

1.1.2 Vyučovanie začína spravidla o 08.00 hodine (najskôr o 07,05 hod.) a končí o 14,35 hod. 

(najneskôr o 15,30 hod.) 
 

Rozvrh vyučovania: 

1.  08,00 - 08,45 hod. 

2.   08,50 - 09,35 hod. 

3.   09,45 - 10,30 hod. 

4.   10,50 - 11,35 hod. 

5.  11,45 - 12,30 hod. 

6.a   12,40 - 13,25 hod. 

6.b  13,00 - 13,45 hod. 

7.  13,50 - 14,35 hod. 
 

Triedy, ktoré začínajú poobedňajšie vyučovanie 6.b vyučovacou hodinou, idú na obed                

po 5. vyučovacej hodine. Ostatné triedy po 6.a vyučovacej hodine. Počas vydávania obedov 

zabezpečujú dozor učitelia podľa harmonogramu. Žiakov privádzajú na obed profesori,                  

ktorí v triedach učili poslednú vyučovaciu hodinu. 

 Pri blokovom vyučovaní sa dodržiavajú platné prestávky, v prípade, že je daný dvojhodinový  

blok v závere  vyučovania, po dohode so žiakmi sa môže vyučovať bez prestávky.    

1.1.3 Budova školy je otvorená v pracovných dňoch od 06,45 hod. do 19,00 hod. - v piatok                              

do 17,00 hod.  

1.1.4 Pri vchode do školy je vrátnik, ktorému je každý, kto vstúpi do budovy školy, povinný           

preukázať sa preukazom školy alebo iným dokladom. Pred začiatkom vyučovania a počas            

prestávok konajú pri vchode a na chodbách dozor učitelia podľa harmonogramu. 

1.1.5 Vyučovací proces je organizovaný v učebniach, odborných učebniach, laboratóriách a 

telovýchovných priestoroch. 

1.1.5 Každá trieda má pridelenú šatňu, za ktorú sú žiaci počas celého školského roku zodpovední.  

1.1.6 Ak žiaci skončili vyučovanie ešte pred výdajom stravy, zdržiavajú sa vo vestibule. Správajú sa tak, 

aby nerušili prebiehajúci vyučovací proces. 

1.1.7 Cez prestávky sa žiaci zdržiavajú v triedach, na chodbách a vo vestibule. Počas prestávok si môžu 

kúpiť desiatu a nápoje v školskom bufete a v automatoch. 

1.1.8 Všetky požiadavky voči škole (potvrdenia, žiadosti a pod.) predkladajú žiaci na vedenie školy           

až po podpise triednym učiteľom. 

1.1.9 Rodičia môžu úradné záležitosti vybavovať denne v čase vyučovania do 15,00 hod. na sekretariáte 

riaditeľky školy. Informácie o žiakoch možno získať prostredníctvom elektronickej žiackej knižky a 

v rámci Rodičovského združenia, ktoré bude mat' v každom školskom roku takýto systém práce: 

október   - triedne plenárne schôdze rodičovského združenia 

              - školská plenárna schôdza rodičovského združenia 

december, apríl  - triedne schôdze rodičovského združenia 

Okrem toho si rodičia môžu telefonicky dohodnúť konzultáciu u príslušného učiteľa. Na podnet 

rodičov môžu byt' v prípade potreby zvolané triedne plenárne schôdze rodičovského združenia. 
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1.2 Práva a povinnosti žiakov 

 
 

1.2.1 Každý žiak ma právo : 

a) na uplatňovanie ľudských práv v triede a v škole najmä na: slobodu prejavu, právo na informácie, slobodu 

myslenia, svedomia a náboženstva, slobodu združovania a zhromažďovania na škole, právo na ochranu 

súkromia, cti a ľudskej dôstojnosti, právo na oddych a voľný čas, právo nebyť diskriminovaný a právo na 

princíp rovnosti, právo na spravodlivý proces, ... Škola zároveň týmto garantuje, že žiak  z dôvodu 

uplatnenia si svojich ľudských práv podľa právnych predpisov, nebude postihovaný, znevýhodnený alebo 

sankcionovaný, 

b) byť zvolený do žiackej samosprávy, rady školy a pôsobiť v nej, 

c) prostredníctvom zvoleného zástupcu žiakov spolupodieľať sa na činnosti rady školy (predkladať 

pripomienky, podnety, návrhy, opatrenia), 

c) na ochranu zdravia a bezpečnosti pri vyučovaní, 

d) na dodržiavanie základných psychohygienických noriem (počet a dĺžka prestávok, dĺžka vyučovania v 

jednom celku), 

e) poznať náplň učebných osnov a tematických plánov učiva na školský rok, 

f) na kvalitnú výuku v každom povinnom a voliteľnom predmete, 

g) na komunikáciu s učiteľmi v duchu zásad humanity a tolerancie, 

h) slušne vysloviť svoj názor a klásť otázky k preberanej téme, 

i) na zdôvodnenie klasifikácie pri jednotlivých odpovediach, 

j) požiadať o komisionálne skúšanie (žiaci mladší ako 18 rokov prostredníctvom zákonného           

zástupcu), 

k) vybrať si voliteľné predmety z ponúkaného súboru, resp. svojim záujmom iniciovať i zriadenie                

ďalších, podľa možností školy a počtu prihlásených žiakov, 

l) podľa vlastného záujmu zapojiť sa do niektorej z foriem záujmovej činnosti organizovanej školou. 

 

1.2.2 K povinnostiam žiakov patrí : 

a) osvojiť si vedomosti. zručnosti a získať návyky poskytované strednou školou, 

b) osvojiť si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich, 

c) byt' disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických i nepedagogických pracovníkov školy,  správať sa 

k zamestnancom školy úctivo, vykať im a správať sa v škole i mimo nej tak, aby robil česť sebe i škole, 

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

poriadku v škole a jej okolí, 

e) byť v škole vhodne a čisto oblečený, prezutý a upravený, nenosiť dotrhané oblečenie, veľké 

výstrihy a krátke tričká odhaľujúce časť tela, tričká s vulgárnymi nápismi aj v cudzom jazyku, 

nenosiť šiltovky, čiapky a šatky v budove školy, 

f) šetriť školské zariadenia, chrániť ich pred poškodením a hospodárne zaobchádzať s učebnicami                

a učebnými pomôckami. Pri strate učebnice, alebo pri jej rozsiahlom poškodení učebnice zakúpi 

žiak novú učebnicu na vlastné náklady. 

g) dodržiavať vyučovací čas, rozvrh prestávok, harmonogram výdaja obedov a plniť ďalšie pokyny 

obsiahnuté v školskom poriadku, 

h) používať kartu žiaka v dochádzkovom a stravovacom systéme školy. Kartou žiaka sa pre tieto 

účely považuje ISIC karta alebo bezkontaktná čipová mifer karta, 

i) nastupovať do školy minimálne 5 min. pred začiatkom vyučovania svojej triedy, 

j) udržiavať v škole poriadok, najmä v súvislosti s konzumáciou potravín zo školského bufetu                

ako aj z domu donesených potravín (nie v sklenených obaloch), 

k) hlásiť včas triednemu profesorovi akúkoľvek zmenu bydliska a adresy rodičov, číslo telefónu 
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zákonných zástupcov i ošetrujúcich lekárov, 

l) počas vyučovania, exkurzií, brigád, výletov a pod.  sa v plnom rozsahu vzťahujú na žiaka 

školské predpisy. Na týchto akciách je žiak povinný dostaviť sa načas na miesto určenia, 

spoločne so skupinou odísť a vracať sa, plniť všetky pokyny pedagogického dozoru. V prípade 

zmeny zdravotného stavu žiaka resp. výskytu iných nových okolností, ktoré ovplyvňujú účasť 

žiaka na školskej akcii, je povinnosťou žiaka tieto hlásiť pedagogickému dozoru, 

m) založiť si a nosiť do školy zápisník pre kontakt školy s rodinou a ošetrujúcimi lekármi.                       

Do zápisníka budú pedagogickí pracovníci, rodičia a lekári zapisovať odôvodnené žiadosti                   

o uvoľnenie z vyučovania, súhlas s uvoľnením a potvrdením o absencii od lekára a rodiča, 

n) pri plánovaní súkromných aktivít: dovolenky, brigády, ..., rešpektovať organizáciu vyučovania             

a nerealizovať ich v čase školského vyučovania ale výlučne v čase prázdnin, 

o) pravidelne chodiť do školy, 

p) zdraviť zamestnancov školy v zmysle Zásad správania sa žiakov. 

 

1.2.3  Žiakovi je zakázané : 

a) fajčiť v priestoroch školy, v okolí školy a pri všetkých činnostiach organizovaných školou                     

do 18. roku i mimo školy, klasické i elektronické cigarety a používať zariadenia pre vaping,   

b) prísť do školy alebo na školskú akciu pod vplyvom alkoholu, resp. návykových a omamných 

látok,  

c) prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje, drogy, tabakové 

výrobky, obranné spreje a iné zdraviu škodlivé látky, požívať ich v škole alebo pri činnostiach 

organizovaných školou. Porušenie zákazu sa bude považovať za hrubé porušenie disciplíny, 

ktoré bude riaditeľka školy riešiť v zmysle zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon).  

 Riaditeľka školy alebo ňou poverený pracovník školy, vykoná osobnú prehliadku žiaka 

v spolupráci s príslušníkom polície pri podozrení na držanie drogy (napr. pri akcii Drogový pes). 

d) prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie, a veci, 

ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní, resp. počas akcií, 

e) manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy, 

f) znečisťovať steny, ničiť zariadenie učební, šatní a ostatných priestorov školy, poškodzovať    

školské učebnice, 

g) používať vulgárne výrazy (v školskom prostredí a tiež v komunikácii na sociálnych sieťach), 

negatívne sa správať k učiteľom a spolužiakom - posmievanie, ponižovanie, ubližovanie, 

šikanovanie spolužiakov, krádeže. Porušenie zákazu sa bude považovať za hrubé porušenie 

disciplíny, ktoré bude riaditeľka školy riešiť v zmysle zákona 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon), 

h) používať a mať zapnutý počas vyučovacej hodiny mobilný telefón, smartfón,  tablet a mať ho 

uložený na lavici, resp. v lavici, používať a mať vyložené slúchadlá k mobilnému telefónu 

(tablety, resp. noteboky môžu používať žiaci, ktorí ich majú schválené  ako kompenzačné 

pomôcky),  

i) odkladať si úbory a obuv na telesnú výchovu v triede a sušiť ich na radiátoroch, 

j) konzumovať potraviny a žuť žuvačku počas vyučovacieho procesu, so žuvačkou vstupovať do 

školskej jedálne, 

k)  nosiť do školy drahé veci a neprimeranú hotovosť peňazí - v prípade straty, odcudzenia                             

ide o osobnú zodpovednosť žiaka, ktorý si takéto drahé veci do školy doniesol, 
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l) prijímať návštevy počas vyučovania, 

m)  vo svojom správaní a konaní prejavovať akékoľvek formy diskriminácie, segregácie, rasizmu,  

xenofóbie, antisemitizmu, extrémizmu, prejavovať alebo propagovať rasovú, náboženskú či inú 

intoleranciu, 

n)   na 1. stupni 8-ročného štúdia maľovať sa a nosiť gélové, resp. dlhé nalakované nechty, 

o)  podvádzať a klamať pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy, zasahovať a 

falšovať zápisy v pedagogickej dokumentácii, falšovať a zasahovať do iných dokladov 

a potvrdení, ktoré žiak predkladá riaditeľke školy alebo pedagogickému zamestnancovi,  

p)   neoprávnene zverejňovať akékoľvek informácie na internete týkajúce sa školy a natáčať 

v budove   a areáli školy videozáznamy na mobilný telefón, resp. fotografovať mobilným 

telefónom bez súhlasu pedagogického zamestnanca, 

r)    bez súhlasu učiteľa využívať možnosti internetového pripojenia školy pre súkromné potreby 

žiaka prostredníctvom mobilu, tabletu, PC a pod. a to ani v prípade, že žiak použije vlastné 

prostriedky pripojenia (kabeláž, router a pod.),  

s)   sedieť na parapetných doskách, otvárať vrchnú časť okien v triedach, odborných učebniach a na  

chodbách,  

t)   brigádovať a zúčastňovať sa na kurzoch v autoškole v čase vyučovania, t.j. v čase, keď žiakovi je 

určené rozvrhom, prípadne suplovaním vyučovanie. 
 

 
 

1.3  Výchovné opatrenia  
 

Výchovnými opatreniami sú pochvaly, iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov. 
 

1.3.1  Pochvala triednym učiteľom : 

a) za výborný prospech - prospel s vyznamenaním, 

b) za úspešnú reprezentáciu školy, 

c) za najviac 10 ospravedlnených vymeškaných hodín podľa individuálneho posúdenia triedneho 

učiteľa, 

d) za aktívnu prácu v prospech triedy nad rámec svojich povinností, 

e) za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou           

osobou alebo inštitúciou.  
 

1.3.2 Pochvala riaditeľkou školy : 

a) za výborný prospech s priemerom 1,00 a vzorné správanie, 

b) za úspešnú reprezentáciu školy, ak žiak nie je hodnotený prospechom dostatočný zo žiadneho 

predmetu, 

c) za vzornú dochádzku - 0 vymeškaných hodín u prospievajúcich žiakov podľa individuálneho 

posúdenia triedneho učiteľa, 

d) za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou           

osobou alebo inštitúciou, 

e) pochvala riaditeľkou školy podľa bodov a, b, c, d, bude udelená len žiakovi, ktorý nemá vážne 

priestupky voči školskému poriadku. 
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Opatrenia na posilnenie disciplíny  
 

1.3.3 Napomenutie triednym učiteľom, pokarhanie triednym učiteľom: 

za jednorazové porušenie vnútorného poriadku: 

a) zápis v klasifikačnom hárku alebo ústna sťažnosť kolegov prednesená na pedagogickej rade, 

b) nevhodná úprava zovňajšku podľa bodu 1.2.2. e) a 1.2.3 m), 

c) neprezúvanie sa v priestoroch školy v období celého školského roka, 

d) neplnenie si povinnosti týždenníkov, 

e) za opakované neskoré príchody  na vyučovanie, 

f) za 1 až 4 neospravedlnené hodiny, 

g) za 3 až 10 neprihlásení sa v dochádzkovom systéme školy prostredníctvom karty žiaka, 

h) za porušenie školského poriadku v bodoch 1.2.2., 1.2.3. 

 

1.3.4 Pokarhanie riaditeľkou školy: 

a) za 5 až 14 hodín neospravedlnenej absencie,  

b) za 5 až 7 bezdôvodne oneskorených príchodov na vyučovanie, 

c) za podvádzanie a falšovanie pedagogickej dokumentácie a iných dokladov a potvrdení, ktoré 

žiak používa v komunikácii so školou, 

d) za porušenie zákazu fajčenia, za požívanie alkoholických nápojov a iných druhov toxikománie               

v školských priestoroch a na školských akciách, resp. príchod do školy alebo na školskú akciu 

pod ich vplyvom, 
e) za opakujúce sa neslušné správanie,  

f) za opakujúce sa priestupky uvedené v časti 1.3.3,  

g) za úmyselné poškodenie školského zariadenia, 

h) za 11 - 20 neprihlásení sa v dochádzkovom systéme školy prostredníctvom karty žiaka, 

i) za opakované porušenie školského poriadku v bodoch 1.2.2., 1.2.3, 

j) za brigádovanie a účasť na kurze v autoškole v čase vyučovania. 

 

1.3.5 Podmienečné vylúčenie zo školy (podľa závažnosti priestupku): 

a) za 15 až 30 hodín neospravedlnenej absencie po prerokovaní v pedagogickej rade,  

b) za prinášanie do školy alebo na činnosti organizované školou veci, resp. látky ohrozujúce život a 

zdravie žiakov a učiteľov, za šírenie legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí a na 

školských akciách – prinesenie drogy, jej požitie, príp. ponúknutie ostatným žiakom, 

c) za opakované porušenie školského poriadku v časti 1.3.4, 

d) za znemožňovanie vyučovacieho procesu a prevádzky školy, 

e) za krádež, 

f) za úmyselné ohrozovanie zdravia žiakov a ublíženie na zdraví,  

g) za šikanovanie a vydieranie,  

h) za vandalizmus, 

i) za prejavy rasovej neznášanlivosti,  

j) za zvlášť hrubé. alebo opakujúce sa neslušné správanie voči pracovníkom školy. 

 

1.3.6 Vylúčenie zo školy: 

a) za viac ako 30 hodín neospravedlnenej absencie po prerokovaní v pedagogickej rade, 

b) za nesplnenie podmienky uloženej pri podmienečnom vylúčení zo školy, 
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c) za zvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky uvedené v časti 1.3.5,  

d) Pokiaľ žiak uskutočnil čin, pre ktorý je dôvod vylúčiť ho zo štúdia, a neukončil ešte povinnú 

školskú dochádzku, bude po dohovore s rodičmi preradený na inú školu, prípadne po skončení 

povinnej školskej dochádzky vylúčený zo školy. 

 

Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog 
 

✓ Realizácia protidrogových preventívnych programov a aktivít, ako súčasť výchovno-

vzdelávacieho procesu. 

✓ Spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, policajným 

zborom a ďalšími inštitúciami, ktoré majú oprávnenie realizovať odborne garantované programy 

proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog. 

✓ Realizácia aktivít koordinátora protidrogovej prevencie. 

✓ Triednické hodiny - zapracovať a realizovať aktivity proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog 

do výchovných plánov triednych učiteľov. 

✓ Sledovať žiakov vo vyučovacom procese – ich správanie, postoje, názory – odchýlky riešiť 

s rodičmi a vedením školy.  
 

V súlade s Národným programom boja proti drogám a POP na príslušný školský rok určuje 

školský poriadok jednotný postup pri riešení priestupkov spojených s fajčením, požívaním 

a distribúciou alkoholu a drog a iných návykových omamných  látok. 
 

a) V priestoroch gymnázia a v jeho okolí, na školských akciách je žiakom školy zakázané fajčiť 

bez ohľadu na vek žiaka a súhlas jeho rodičov. Žiakom mladším ako 18 rokov je tiež zakázané 

prechovávanie tabakových výrobkov a všetkým žiakom je zakázaná propagácia fajčenia (napr. 

zviditeľnením tabakových výrobkov).  

 

V prípade porušenia zákazu je stanovený nasledovný postih: 

1. Písomné pokarhanie riaditeľom školy. 

2. Znížená známka zo správania na 2. stupeň. 

3. Znížená známka zo správania na 3. stupeň. 

Stupeň postihu žiaka závisí aj od charakteru previnenia (iniciátor priestupku, závažnosť 

negatívneho dopadu na ostatných žiakov a pod.). 

b) V priestoroch gymnázia a v jeho okolí, na školských akciách je žiakom školy zakázané 

prechovávať a konzumovať alkoholické nápoje bez ohľadu na vek a súhlas rodičov, resp. 

prichádzať na vyučovanie alebo školskú akciu pod ich vplyvom.  

 

V prípade porušenia zákazu je stanovený nasledovný postih: 

1. Písomné pokarhanie riaditeľom školy. 

2. Znížená známka zo správania na 2. stupeň. 

3. Znížená známka zo správania na 3. stupeň. 

4. Znížená známka zo správania na 4. stupeň s podmienečným vylúčením zo školy. 

 

Stupeň postihu žiaka závisí aj od charakteru previnenia (iniciátor priestupku, množstvo 

skonzumovaného alkoholu, závažnosť negatívneho dopadu na ostatných žiakov, závažnosť 

narušenia vyučovania a pod.). 



Školský poriadok 

Gymnázium, Golianova 68, 949 01 Nitra Stránka 10 
 

c) V priestoroch gymnázia a v jeho okolí, na školských akciách je žiakom školy zakázané 

prechovávať a požívať drogy a iné návykové omamné látky bez ohľadu na vek a súhlas 

rodičov, resp. prichádzať do školy alebo na školskú akciu pod ich vplyvom.  

 

V prípade porušenia zákazu je stanovený nasledovný postih: 

1. Znížená známka zo správania na 2. stupeň. 

2. Znížená známka zo správania na 3. stupeň. 

3. Znížená známka zo správania na 4. stupeň s podmienečným vylúčením zo školy. 

 

Stupeň postihu žiaka závisí aj od charakteru previnenia (závažnosť negatívneho dopadu na 

ostatných žiakov, závažnosť narušenia vyučovania, iniciátor priestupku, množstvo a druh 

drogy, díler drog a pod.). 

 

d) Žiakovi so zníženou známkou zo správania za ktorýkoľvek z vyššie uvedených priestupkov, 

resp. žiakovi s uloženým výchovným opatrením bude venovať zvýšenú pozornosť výchovný 

poradca, školský psychológ, koordinátor protidrogovej prevencie a triedny učiteľ, ktorí 

odporučia rodičom žiaka návštevu odborných zdravotníckych zariadení. 

 

Pri odôvodnenom podozrení na prechovávanie alebo dílerstvo drog je škola povinná kontaktovať 

políciu. V týchto prípadoch škola nadviaže spoluprácu s Krajskou poradňou pre drogové závislosti 

v Nitre, s CPPPaP v Nitre a s príslušníkmi PZ SR v Nitre. 

 

1.4   Klasifikácia správania 
 

1.4.1 Znížená klasifikácia správania na 2. stupeň – uspokojivé, bude pri týchto priestupkoch: 

a) ak je nevyhnutné použiť pokarhanie od triedneho učiteľa v priebehu klasifikačného obdobia 2 

alebo viackrát, 

b) za 8 až 14 hodín neospravedlnenej absencie, 
c) za 8 a viac bezdôvodne oneskorených príchodov na vyučovanie,  

d) za porušenie zákazu fajčenia, za vedomé požívanie alkoholických nápojov a iných druhov 

toxikománie v školských priestoroch a na školských akciách, resp. za príchod do školy alebo na 

školskú akciu pod ich vplyvom, 
e) za opakované podvádzanie, 

f) za opakujúce sa neslušné správanie, 

g) za úmyselné poškodenie školského zariadenia, školských učebníc,  

h) ak žiak naplnil ustanovenia školského poriadku na podmienečné vylúčenie zo štúdia prípadne 

vylúčenia zo štúdia a nemôže byť vylúčený zo štúdia z dôvodu, že plní povinnú školskú 

dochádzku, pri ďalšom priestupku má zníženú známku zo správania podľa závažnosti priestupku 

– na 2., 3. prípadne 4. stupeň. 

i) za 21 a viac neprihlásení do dochádzkového systému školy, 
j) za brigádovanie a účasť na kurze v autoškole v čase vyučovania. 

 

1.4.2 Znížená klasifikácia správania na 3. stupeň – menej uspokojivé : 

a) za 15 až 30 hodín neospravedlnenej absencie po prerokovaní v pedagogickej rade,  

b) za prinášanie (šírenie) do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a 

zdravie žiakov a učiteľov, 
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c) za opakované porušenie školského poriadku v časti 1.3.4, 

d) za znemožňovanie vyučovacieho procesu a prevádzky školy, 

e) za nepovolené pripojenie sa na školský internet, resp. za neoprávnený zásah do počítačového 

alebo iného elektronického systému školy (kopírka, tlačiareň, ...),  

f) za krádež, 

g) za úmyselné ohrozovanie zdravia žiakov a ublíženie na zdraví, 

h) za šikanovanie a vydieranie, 

i) za vandalizmus, 

j) za prejavy rasovej neznášanlivosti. 

 

1.4.3 Znížená klasifikácia správania na 4. stupeň – neuspokojivé : 

a) za viac ako 30 hodín neospravedlnenej absencie po prerokovaní na pedagogickej rade, 

b) za nesplnenie podmienky uloženej pri podmienečnom vylúčení zo školy, 

c) za zvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky uvedené v časti 1.3.5. 

 

2. Zásady správania žiakov 
 

2.1 Oslovenie a pozdravy 
 

2.1.1 Žiaci zásadne oslovujú pracovníkov školy: pani riaditeľka, pani profesorka alebo pani učiteľka, 

pán školník a pod. 

2.1.2 Žiaci zdravia pozdravom „Dobrý deň" (Dobré ráno, Dobrý večer). Žiaci zdravia v ten istý deň 

len pri prvom stretnutí. 

2.1.3 Žiaci zdravia všetkých zamestnancov školy. 

2.1.4 Žiaci zdravia vyučujúceho na začiatku a na konci hodiny tak, že vstanú. Ak príde do triedy iný 

vyučujúci, alebo iná dospelá osoba, postavia sa. Pri ich odchode sa žiaci tak isto postavia. Sadajú 

si na pokyn vyučujúceho. 

2.1.5 Na hodinách telesnej výchovy, výtvarnej výchovy, informatiky, programovania, laboratórnych 

cvičení, pri písaní kontrolných prác a na pokyn vyučujúceho žiaci nezdravia. 

2.1.6 Žiaci zdravia pracovníkov školy aj pri stretnutí mimo budovy školy. 

 

2.2 Príchod žiakov do školy 
 

2.2.1 Žiaci prichádzajú do školy najneskôr 5 minút pred začiatkom ich prvej vyučovacej hodiny. 

a) Školská budova sa otvára o 6,45 hod. Vchod do budovy sa uzatvára o 7,55 hod. Žiakov, ktorí 

prídu do školy po tomto čase, vpustí vrátnik do budovy školy 10 minút po začiatku prvej 

vyučovacej hodiny (to zn. o 8,10 hod.). 

b) Žiaci, ktorí prídu na vyučovaciu hodinu po jej začatí majú neskorý príchod na vyučovanie. 

Neskorý príchod na vyučovanie sa rieši výchovným opatrením a klasifikáciou správania. 

c) Žiaci, ktorí prídu na vyučovaciu hodinu do 15 min. od jej začiatku a dostali sa do budovy školy 

inak, ako cez hlavný vchod, čím hrubo porušili školský poriadok, majú neospravedlnenú hodinu 

a bude voči nim použité primerané opatrenie na posilnenie disciplíny, aj keď majú právoplatné 

ospravedlnenie. 

d) Žiaci, ktorí bezdôvodne prídu na vyučovaciu hodinu po 15 min. od jej začiatku, majú vždy 

neospravedlnenú hodinu. 

e) Body b) a d) sú neplatné, ak má žiak právoplatné ospravedlnenie. 
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f) Žiak pri každom príchode do budovy školy má povinnosť registrovať sa prostredníctvom 

karty žiaka. 

2.2.2   V prípade, že žiak nemá 1.vyučovaciu hodinu a prichádza až na 2.vyučovaciu hodinu, zdržiava 

sa do začiatku prestávky, ktorá predchádza tejto hodine, vo vestibule školy, pričom sa správa 

žiak nehlučne, aby nerušil priebeh vyučovania. 

2.2.3 Pred vstupom do budovy školy si žiaci očistia obuv a v období celého školského roka sa prezujú 

do zdravotne nezávadných prezuviek. Prezuvkami nemôže byť športová obuv používaná na 

hodinách telesnej výchovy (tenisky, botasky...) ani prezuvky s čiernou, podlahu 

znečisťujúcou podrážkou. Za prezuvky sa nepovažujú ani čižmy, zimná obuv a topánky na 

vysokých podpätkoch. 

2.2.4 V šatni žiak nechá iba vrchné oblečenie, obuv, dáždnik,  úbor a obuv na TEV a plášte na 

laboratórne cvičenia. 

2.2.5 Čas od príchodu do školy po začiatok vyučovania využíva žiak na opakovanie učiva a prípravu 

na vyučovanie. 

 

2.3 Správanie žiakov na vyučovaní 
 

2.3.1 Žiak prichádza na vyučovanie a všetky školské podujatia včas, riadne pripravený, so všetkými  

učebnými a školskými potrebami, ktoré podľa rozvrhu hodín potrebuje na vyučovanie. Veci 

potrebné na hodinu má pripravené na lavici. Ostatné veci má uložené v taške. V prípade,                  

že mobilný telefón bude mať žiak na lavici, alebo poruší zákaz podľa bodu 1.2.3., vyučujúci 

upozorní žiaka  na priestupok a tento priestupok dorieši so zákonným zástupcom žiaka. Žiakovi 

sa zakazuje počas vyučovania mať na lavici jedlo a pitie a konzumovať ho.  

2.3.2 Žiak nosí do školy iba tie veci, ktoré nevyhnutne potrebuje na vyučovanie (učebnice, zošity, 

perá, úbor na TV, pracovné plášte do odborných učební a ďalšie pomôcky podľa pokynov 

vyučujúcich). Nenosí do školy veci drahé a také, ktoré by narúšali pozornosť spolužiakov, 

prípadne by mohli narušiť výchovu alebo ohroziť zdravie žiakov (napr. zbrane, výbušniny, drahé 

šperky, nevhodnú literatúru, väčšiu sumu peňazí, zvieratá, rádiá, magnetofóny, hudobné nástroje, 

elektrické spotrebiče, volkmeny, MP3, karty, rôzne hry). Pri ich odcudzení alebo strate škola 

nezodpovedá za vzniknutú škodu. 

2.3.3 Na hodinách v laboratóriách, v špeciálnych učebniach sa žiaci riadia laboratórnym poriadkom, 

na hodinách telesnej výchovy pokynmi vyučujúcich. Na hodinách telesnej výchovy je zákaz 

nosenia prsteňov, retiazok, voľných náušníc, hodiniek a pod. 

2.3.4 Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede spolužiakov, 

svedomite a aktívne pracuje, podľa pokynov učiteľa, nenašepkáva, neodpisuje a neruší 

vyučovanie. 

2.3.5 Pri skúšaní má žiak učebnice a zošity zatvorené, ak učiteľ neurčí inak. 

2.3.6 Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho na niečo spýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.                 

Ak je žiak vyvolaný, podľa požiadavky učiteľa sa postaví, stojí vzpriamene, odpovedá nahlas               

a zreteľne. Sadne si len na pokyn vyučujúceho. Hovoriť bez dovolenia je prejavom neslušnosti. 

2.3.7 Ak sa žiak na vyučovanie nepripraví alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa na začiatku 

hodiny a uvedie dôvod nepripravenosti, ktorý  učiteľ môže akceptovať podľa závažnosti dôvodu. 

Ospravedlnenie počas hodiny vyučujúci nemusí akceptovať. 

2.3.8 Žiak môže opustiť triedu alebo určené pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho. 

2.3.9 Počas telesnej výchovy, ak trieda nie je využitá na delenú výuku inými žiakmi, je určený žiak  



Školský poriadok 

Gymnázium, Golianova 68, 949 01 Nitra Stránka 13 
 

 povinný triedu uzamknúť. 

2.3.10 Pred opustením triedy žiak urobí vo svojom okolí poriadok. Odpadky odnesie do koša. 

2.3.11 Žiak je povinný dodržiavať školský poriadok na školských a mimo vyučovacích akciách: školský 

výlet, školské exkurzie, LVVK, plavecký výcvik, kurz OŽZ, imatrikulácie, návšteva 

divadelných, resp. filmových predstavení, akcie v rámci projektov a ďalšie výchovno-

vzdelávacie akcie organizované školou. 

2.3.12  Ak pedagogický dozor nad žiakom počas školskej akcie podľa bodu 2.3.11. : 

1.)  má podozrenie, že žiak je pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných 

látok,  

2.) zistí, že žiak má závažné zdravotné problémy,  

3.) má nahlásený školský úraz u žiaka, 

 okamžite telefonicky informuje zákonného zástupcu a požiada ho, aby žiaka osobne prevzal. 

 

2.4 Správanie žiakov cez prestávky 
 

2.4.1 Cez prestávku žiak spravidla zostáva v triede, pripraví si pomôcky na ďalšiu vyučovaciu hodinu, 

nadesiatuje sa, alebo sa prechádza po chodbe. Správa sa pokojne, umožní spolužiakom nerušene 

sa pripravovať na nasledujúcu hodinu. Nevyrušuje hlučným a vyzývavým správaním, nebije sa, 

nebehá po triede ani po chodbe, neničí školské zariadenie, nekričí, nevyhadzuje odpadky                 

a nevykláňa sa z okien. Vo vestibule školy sa nepoužíva priestor na sedenie vyhradený                      

pre návštevy. 

2.4.2 Chlapci a dievčatá sa v priestoroch školy navzájom správajú k sebe úctivo, tolerantne a tak,              

aby nevzbudzovali pohoršenie. 

2.4.3 Počas prestávok môžu žiaci navštíviť školský bufet, ktorý je otvorený počas celého vyučovania. 

V okamihu zazvonenia ukončí žiak nákup v bufete a odíde na vyučovanie. 

2.4.4 Žiak sa nezdržiava zbytočne  na toaletách, nehádže smeti a odpadky do záchodových mís, 

pisoárov a umývadiel. Neplytvá zbytočne hygienickými potrebami na toaletách. 

2.4.5 Po zazvonení na vyučovaciu hodinu žiaci v tichosti očakávajú príchod vyučujúceho.                         

Ak sa vyučujúci v priebehu 5 minút nedostaví na vyučovanie, oznámi to týždenník 

zástupkyniam riaditeľky školy. 

2.4.6 Počas voľných hodín a cez prestávky žiak nemôže opustiť budovu školy ani areál školy, určený 

oplotením. 

 

2.5 Odchod žiakov zo školy 
 

2.5.1 Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do tašky, očistí si svoje 

miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží stoličku na lavicu. 

2.5.2 Týždenníci skontrolujú čistotu celej triedy. Očistia tabuľu, skontrolujú, či sú uzavreté vodovodné 

kohútiky, zhasnuté svetlá a zatvorené okná. 

2.5.3 Žiak sa po skončení vyučovania bezdôvodne nezdržiava v šatni, v priestoroch školy, ani pred 

budovou školy. 

2.5.4 Žiak pri každom odchode z budovy školy prostredníctvom karty žiaka zaregistruje svoj 

odchod zo školy. 

2.5.5 Žiak môže opustiť budovu školy len v prípade, ak sa mu skončilo v daný deň vyučovanie alebo 

bol z vyučovania uvoľnený so súhlasom vyučujúceho. 
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2.6  Dochádzka žiakov do školy 
 

2.6.1 Žiak dochádza do školy na vyučovanie a podujatia školy pravidelne a načas. 

2.6.2 Vyučovanie a podujatia školy môže žiak vymeškať len pre chorobu, prípadne lekárom nariadený 

zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle 

prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo 

účasť žiaka na súťažiach (podľa § 144 bodu 9 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon)). V zásade sa nemôžu predlžovať prázdniny a víkend predčasným odcestovaním 

alebo neskorším pricestovaním. Rodinná dovolenka alebo rekreačný pobyt v čase vyučovania sa 

nepokladá za mimoriadnu udalosť v rodine.  

2.6.3 Ak sa žiak nemôže zúčastniť vyučovania pre dôvody vopred známe, zákonný zástupca požiada 

o uvoľnenie z vyučovania.  

a) Na uvoľnenie žiaka z jednej vyučovacej hodiny od príslušného vyučujúceho s vedomím 

triedneho učiteľa. 

b) Na uvoľnenie z jedného vyučovacieho dňa od triedneho učiteľa. 

c) Uvoľnenie z viacerých dní od riaditeľky školy v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon), na odporúčanie triedneho učiteľa aspoň 2 dni pred termínom. 

2.6.4 Ak sa žiak nezúčastní vyučovania z nepredvídaného dôvodu, je povinný on alebo jeho zákonný 

zástupca oznámiť triednemu učiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 dní dôvod 

neúčasti. Ak sa tak nestane, môže triedny učiteľ považovať neprítomnosť žiaka v škole za 

neospravedlnenú. 

2.6.5  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 alebo zástupca zariadenia potvrdenie od lekára (podľa § 144 

bodu 10 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)). 

2.6.6 Pri návrate na vyučovanie je neplnoletý žiak povinný v deň nástupu predložiť triednemu 

učiteľovi hodnoverný doklad podpísaný zákonným zástupcom, v odôvodnených prípadoch 

najneskôr do 2 dní po návrate na vyučovanie.  

2.6.7 Ak je žiak plnoletý, ospravedlňuje sa sám a  rovnakým spôsobom ako bode 2.6.4; 2.6.5 a 2.6.6. 

2.6.8 Za neospravedlnené hodiny je žiak postihnutý výchovnými opatreniami v zmysle tohto poriadku. 

2.6.9 Ak má žiak nepriaznivú dochádzku do školy a tým nemá splnené všetky kritériá hodnotenia a 

klasifikácie, na návrh vyučujúceho a po rozhodnutí riaditeľky školy, bude mať riaditeľkou školy 

nariadené vykonať z daného predmetu komisionálnu skúšku. 

2.6.10 Ak žiak zámerne vymeškáva určité hodiny, vyučujúci rozhodne o ďalšom postupe v spolupráci s 

triednym učiteľom. 

2.6.11 Ak má žiak dlhodobo zdravotné alebo iné závažné problémy, pre ktoré sa nemôže zúčastňovať 

na vyučovacom procese a splnil povinnú školskú dochádzku, môže prostredníctvom zákonného 

zástupcu požiadať o prerušenie štúdia. Po uplynutí času prerušenia štúdia žiak pokračuje             

v tom ročníku, v ktorom bolo štúdium prerušené. Ak bolo štúdium po úspešnom ukončení 

ročníka, nastúpi žiak po uplynutí času prerušenia štúdia do nasledujúceho ročníka. 

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

riaditeľke školy. Ak žiak nie je plnoletý, urobí to prostredníctvom zákonného zástupcu. Ak sa 
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žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku nezúčastní na vyučovaní v trvaní najmenej                 

5 vyučovacích dní po sebe idúcich a neoznámi triednemu učiteľovi on alebo jeho zákonný 

zástupca dôvod svojej absencie, vyzve triedny učiteľ písomne zákonného zástupcu, aby tak 

urobil a predložil dôvod absencie žiaka. Ak zákonný zástupca žiaka tak neurobí do 10 dní od 

prevzatia výzvy a žiak do školy nenastúpi, dôvod neprítomnosti žiaka sa považuje za zanechanie 

štúdia prvým dňom po uplynutí lehoty. 

2.6.13 Ak žiak brigádoval, resp. sa zúčastňoval kurzov v autoškole v čase vyučovania jeho vymeškané 

hodiny z týchto dôvodov sa považujú za neospravedlnenú absenciu a to aj v prípade, ak žiak 

predloží ospravedlnenie. 

  

2.7 Používanie tried a ostatných zariadení školy v nadväznosti na rozvrh hodín 
 

2.7.1 Pri delených hodinách sa žiaci presúvajú do učební podľa vypracovaného harmonogramu na 

 delené vyučovanie 

2.7.2 Pri laboratórnych cvičeniach a telesnej výchove zabezpečia týždenníci alebo určený žiak 

 uzamknutie triedy, ak učebňa nie je využitá na delenú výuku inej triedy.  

2.7.3 Týždenníci upozornia učiteľa, ktorý je prítomný na poslednej vyučovacej hodine (resp. pred 

 odchodom na výuku voliteľných predmetov), že triednu knihu a klasifikačný hárok treba odniesť 

 do zborovne. 

2.7.4 V prípade úmyselného poškodenia triedy i jej nábytku žiaci na vlastné náklady zabezpečia 

odstránenie poškodenia odborníkom. 

2.7.5 Sociálne zariadenia je nevyhnutné používať tak, aby slúžili celý rok. 

2.7.6 Platí zákaz popisovania stien a kabínok sociálnych zariadení ako aj nábytku učební s postihom 

až po podmienečné vylúčenie zisteného žiaka zo štúdia. 

2.7.7 Je zakázané na dvere šatní a učební, na steny učební a chodieb, na školský nábytok písať              

a vylepovať akékoľvek materiály (nálepky, plagáty, oznamy, …) - stav kontroluje triedny učiteľ 

a zamestnanci školy. Poškodenie šatní hlási na vedenie školy upratovačka. Prípadné poškodenie 

- do 24 hodín odborne odstrániť na náklady žiakov. 

 

2.8 Náplň práce týždenníkov  
 

Týždenníci sú dvaja a ich mená zapíše triedny učiteľ do triednej knihy. Ich povinnosti sú tieto : 

a) pred vyučovaním pripraviť triedu a pomôcky, 

b) hlásiť neprítomnosť žiakov na začiatku každej vyučovacej hodiny, 

c) hlásiť u zástupkýň riaditeľky, alebo na sekretariáte riaditeľky ak do 5 min. po zvonení nepríde 

učiteľ na vyučovaciu hodinu, 

d) podľa pokynov vyučujúceho prinášať a odnášať  učebné pomôcky, 

e) starať sa o čistotu tabule a dohliadnuť na poriadok v triede po skončení vyučovacej hodiny, pri 

delenej výuke aj v inej ako kmeňovej triede, 

f) hlásiť triednemu učiteľovi poškodenie inventára v triede, 

g) postarať sa o vetranie triedy, 

h) po poslednej vyučovacej hodine spolu s vyučujúcim dozrieť na to, aby učebňa zostala v 

primeranom poriadku (utretá tabuľa, pozbierané papiere, stoličky vyložené na laviciach, zatvorené 

vodovodné kohútiky, zhasnuté svetlá). 
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2.9 Komisionálne skúšky, opravné skúšky, opakovanie ročníka 
 

2.9.1 Žiak bude klasifikovaný na základe výsledkov komisionálnej skúšky: 

a) keď koná rozdielovú skúšku, 

b) keď je skúšaný v náhradnom termíne, 

c) keď žiak alebo jeho zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka a riaditeľka školy akceptuje 

dôvody ako opodstatnené, resp. preskúšanie sa koná na podnet riaditeľky školy, keď žiak 

zamešká má nepriaznivú dochádzku do školy, a tým nemá splnené všetky kritériá hodnotenia a 

klasifikácie žiakov alebo z iných dôvodov, 

d) ak žiak koná opravné skúšky, 

e) pri skúškach v štúdiu podľa individuálneho učebného plánu, 

f) ak žiak zdravotne postihnutý alebo dlhodobo chorý má povolenie na prípravu a vykonanie 

skúšok v určených termínoch, 

     Výsledok komisionálnej skúšky je pre žiaka konečný. 

 

2.9.2 Žiak, ktorý má na konci II. polroku nedostatočný prospech najviac z dvoch predmetov, môže 

požiadať (prostredníctvom zákonného zástupcu) o vykonanie opravnej skúšky.  

 

2.9.3 Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú alebo komisionálnu skúšku, 

a neospravedlní sa najneskôr v deň konania skúšky, klasifikuje sa z predmetu, z ktorého mal 

vykonať opravnú alebo komisionálnu skúšku stupňom prospechu nedostatočný. 

 

2.9.4 Ak žiak neprospel a nevykonal úspešne opravnú skúšku z predmetu, prípadne ak neprospel z 

viac ako dvoch predmetov, riaditeľ školy môže na jeho žiadosť (zákonného zástupcu) povoliť 

opakovať ročník. 

 

2.10 Individuálne štúdium, štúdium v zahraničí, osobitný spôsob plnenia povinnej 

školskej  dochádzky 
 

2.10.1 Na požiadanie zákonného zástupcu a športového klubu, resp. telovýchovnej jednoty, v rôznych 

 oblastiach záujmových činností talentovaných žiakov, zo zdravotných dôvodov, prípadne iných 

 zreteľa hodných dôvodov môže riaditeľka školy povoliť žiakovi individuálny učebný plán po 

 dohode podmienok a organizácie vzdelávania žiaka so zákonným zástupcom žiaka, alebo 

 s plnoletým žiakom a po  vypracovaní individuálneho učebného plánu. 

2.10.2 Na základe žiadosti a predložených dokladov o umiestnení žiaka na krátkodobé štúdium v 

 zahraničí (do jedného roku) môže riaditeľka školy v súlade s platnou legislatívou MŠ SR 

 povoliť na potrebnú dobu osobitný spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky mimo územia 

 SR (ak žiak plní povinnú školskú dochádzku) alebo štúdium na obdobnej škole v zahraničí, alebo 

 prerušenie štúdia na potrebnú dobu (ak žiak ukončil povinnú školskú dochádzku). 

2.10.3 Žiak ktorý splnil povinnú školskú dochádzku môže prerušiť štúdium a to najviac na 3 roky v 

 zmysle platnej legislatívy, na žiadosť jeho zákonného zástupcu (v prípade, že je plnoletý, na jeho 

žiadosť). Pokračovanie štúdia je vecou ďalšej dohody riaditeľa školy so zákonným zástupcom 

žiaka alebo žiakom samotným. 
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2.11 Správanie sa žiakov v čase obedňajšej prestávky 
 

2.11.1 Žiaci v čase obedňajšej prestávky nemôžu opustiť budovu školy a to ani za účelom zabezpečenia 

si jedla a pitia. 

2.11.2 Žiaci, ktorí sa nestravujú v ŠJ, v čase obedňajšej prestávky sa zdržiavajú v triede, alebo v 

priestoroch chodby, kde majú svoju triedu, prípadne v školskom bufete alebo priestore na 

stolovanie pri školskom bufete. V čase obedňajšej prestávky a v prípade priaznivého počasia, sa 

žiaci môžu zdržiavať aj v átriu školy – enviro učebni školy. 

2.11.3 Žiaci, ktorí sa stravujú v ŠJ: 

a) Vyzdvihnú si obed v ŠJ len v čase svojej obedňajšej prestávky a to v súlade 

s harmonogramom výdaja obedov, ktorý je schválený riaditeľkou školy, rešpektujúc 

pritom prístupovú stranu od G, prípadne od E pavilónu v súlade s harmonogramom. 

b) Priestor ŠJ žiak nevyužíva na prechod k opačnému okienku. Do ŠJ v čase obedňajšej 

prestávky vstupuje bez školskej tašky a učebných pomôcok, bez kabátov a vrchného 

vonkajšieho ošatenia, šiltoviek.  

c) V prípade, že je v ŠJ veľa žiakov, povinnosťou žiaka je rešpektovať poradie, v akom žiaci 

prichádzali, nepredbiehať sa. Ak žiak má osobný dôvod na uprednostnenie pri výdaji 

obedov, upozorní na to pedagogický dozor, ktorý je v ŠJ. 

d) Počas stolovania, je žiak slušný, zbytočne nerozpráva a nevyrušuje pri stolovaní 

ostatných stravujúcich, zbytočne sa v ŠJ nezdržiava. 

e) Po naobedovaní sa, je povinnosťou žiaka odniesť si použitý riad k okienku na to 

určenému. 

V prípade, že žiak bude opakovane porušovať zásady stravovania v školskej jedálni, môže byť 

vylúčený zo školského stravovania. 

 

2.12 Správanie žiakov mimo školy 
 

2.12.1 Každý žiak je aj mimo vyučovania a v čase prázdnin žiakom školy. Je úctivý, zdvorilý a čestný. 

2.12.2 K svojim spolužiakom sa správa kamarátsky a pomáha im v práci. Nevyvoláva hádky a bitky a 

nevyjadruje sa hrubo. 

2.12.3 Je pozorný a zdvorilý k starším ľuďom, k ženám, uvoľňuje im cestu a miesto v dopravných 

prostriedkoch a všemožne im pomáha. 

2.12.4 Chráni svoje zdravie a zdravie iných. Z tohto dôvodu nepožíva alkoholické nápoje, drogy, 

nefajčí. Dbá o bezpečnosť na ulici a dodržiava dopravné predpisy. 

2.12.5 Chráni verejný a súkromný majetok a nepoškodzuje ho. 

 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Školský poriadok je záväzný vo všetkých bodoch pre všetkých žiakov školy.  

2. Tento školský poriadok nadobúda účinnosť dňa 2. septembra 2002. 

3. Školský poriadok bol prerokovaný a upravený v pedagogickej rade školy dňa 02. septembra 

2019. Následné úpravy Školského poriadku sú platné od 3. septembra 2019. 

4. Týmto dňom stráca účinnosť Vnútorný poriadok školy z 1999 a jeho doplnky. 

 

 

RNDr. Zuzana Hurtová, v.r.  

                                                                                                                       riaditeľka školy 


