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Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky  
s organizačnými zložkami 

 
Stredná priemyselná škola elektrotechnická S.A.Jedlika / Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola 

a  

Obchodná akadémia /  Kereskedelmi Akadémia 
 ______________________________________________________________ 

 

ŠKOLSKÝ PORIADOK PRE ŽIAKOV ŠKOLY/ 

 

Žiak chodí do školy preto, aby sa učil a všetky ostatné činnosti musí podriadiť tomuto cieľu. 

 

 

I. ÚVOD  

 

Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s organizačnými zložkami je stredná odborná 

škola, ktorej poslaním je umožniť žiakom získať úplné stredné odborné vzdelanie ukončené 

maturitnou skúškou a získať základy pre celoživotné vzdelávanie, ktorým sa žiaci pripravia na 

úspešný a zodpovedný osobný, občiansky a pracovný život v spoločnosti založenej na 

vedomostiach a rozvoji ľudskej osobnosti. 

Nasledovný školský poriadok vychádza z medzinárodne platných dokumentov  a zákonov: 

 Deklarácia práv dieťaťa, Listina základných práv a slobôd,  

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

 vyhláška  č. 65/2015 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky z 24. marca 2015 o stredných školách, 

 zákon č. 188/2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) z 30.júna 2015 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, 

 zákon č. 464/2013 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, 

 Vyhláška č. 282/2009 Z. z. o stredných školách,  

 Vyhláška č. 268 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 25. 

júla 2011, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky 

č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov 

 Vyhláška č. 113/2015 Z .z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky z 22. mája 2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení 

neskorších predpisov 

 Vyhláška č. 451/2012 Z.z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky z 25. júla 2011, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov, 

 Metodický pokyn č. 21/2011 zo dňa 1. mája 2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov 

stredných škôl, ktorým sa upravuje postup hodnotenia a klasifikácie žiakov stredných škôl 

v SR a dopĺňa pracovný poriadok školy, 

 zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov,  

 zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov,  
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 Metodické usmernenie č.7/2006-R z 28. marca 2006 k prevencii a riešeniu šikanovania 

žiakov v školách, v znení neskorších predpisov a z ďalšej súvisiacej platnej legislatívy ako 

i POP na daný školský rok.  

 materiál K prevencii extrémizmu a radikalizmu v súlade s  Koncepciou boja proti 

extrémizmu na roky 2015 – 2019, ktorý vypracovala medzirezortná skupina MV SR, 

MŠVVaŠ SR, ŠPÚ, MPC a MPSVR SR. 

 

Školský poriadok je súhrn noriem spolužitia a spolupráce celého školského kolektívu 

žiakov, pedagogických aj nepedagogických zamestnancov školy, rodičov (zákonných zástupcov 

žiakov) a verejnosti, ktorá je v kontakte so školou.  

 

Dodržiavanie školského poriadku utvára dobré predpoklady na chod školy a jej bezpečnosť. 

Preto sú všetci žiaci, rodičia (zákonní zástupcovia žiakov) a zamestnanci školy povinní tento 

školský poriadok dodržiavať.  
 

    Školský poriadok pre žiakov školy je dokumentom, ktorý upravuje v duchu platnej 

legislatívy povinnosti a práva žiakov. 

   

Úlohou školského poriadku je zabezpečiť v podmienkach našej školy výchovu žiakov  

v  zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie.  Žiaci  

sú povinní správať  sa v súlade so  školským poriadkom a dodržiavať  ho.  Za  jeho dodržiavanie  je 

disciplinárne zodpovedný každý žiak školy. 

 

 

II. PRÁVA A POVINNOSTI ŽIAKOV ŠKOLY 

A. Práva žiakov 

 

1. Žiak má  právo na  slušné zaobchádzanie,  rešpektovanie svojej    osobnosti, má právo 

zmeniť svoj názor, právo povedať "nerozumiem tomu" (pozri Dohovor o právach dieťaťa). 

2. Žiak má právo voliť žiacku samosprávu a môže byť do nej zvolený. 

3. Vyučovanie začína najskôr o 7.00 hod. a končí najneskôr o 18.00 hod. Vyučuje  sa podľa  

rozvrhu hodín schváleného   riaditeľom školy. Rozvrh hodín je  zostavený tak, aby  žiak 

absolvoval za    deň   maximálne  8 vyučovacích   hodín vrátane nepovinných predmetov,  

okrem  športovej prípravy. Začiatok  a koniec vyučovacej hodiny sa  oznamuje zvonením. 

Plán zvonenia je zverejnený  v škole  a v  prílohe č.1. Medzi dopoludňajším vyučovaním a 

popoludňajším vyučovaním je v čase 12.15 – 12.45 hod. prestávka 30 minút. 

4. Žiak má právo na  vrátenie opravených oznámkovaných písomných    prác  do  14 

pracovných   dní  od  napísania  práce  a na  odôvodnenie  klasifikácie ústnych odpovedí. 

5. Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne  v prvom  alebo                

v druhom  polroku,  žiak  je neklasifikovaný.   Riaditeľ školy  určí na jeho klasifikáciu 

náhradný    termín,  najneskôr do  dvoch mesiacov  po skončení  polroku.  Počas    polroku 

sa môže zúčastniť náhradných  cvičení a doučovania, aby si  osvojil zameškané učivo. 

6. Žiak má právo študovať podľa individuálneho učebného plánu, ktorý povoľuje riaditeľ 

školy. Žiadosť o štúdium podľa individuálneho učebného plánu podáva zákonný zástupca 

žiaka alebo plnoletý žiak riaditeľovi školy do 8. 9. 2017. Štúdium sa riadi Vnútorným 

predpisom č. 1/2016 Individuálny učebný plán. 
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7. Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo študovať podľa 

individuálneho učebného plánu ako integrovaný na základe odporúčania pedagogicko- 

psychologickej poradne, ak o to požiada jeho zákonný zástupca podľa platnej legislatívy. 

Žiak má právo používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne didaktické a kompenzačné 

pomôcky. Štúdium sa riadi vnútorným predpisom školy  Individuálny učebný plán pre 

integrovaných žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími  potrebami. 

8. Žiak má  právo zúčastňovať  sa na exkurziách a  školskom výlete. Uvedené    akcie  si  hradí 

účastník z  vlastných prostriedkov a na akciách    musí byť poistený. Žiak, ktorý  sa  týchto  

akcií  z akýchkoľvek    dôvodov  nezúčastňuje,   absolvuje   náhradné   vyučovanie    podľa 

rozhodnutia riaditeľa školy. 

9. So súhlasom riaditeľa školy môže byť žiak aktívnym členom v rôznych   kultúrnych a 

športových organizáciách.   

10. Žiak  má  právo  sa  zúčastniť  súťaží  na  rôznych úrovniach (Zenit, SOČ, ZUČ a pod.). 

11. Žiak  má právo poberať  štipendium,  ak  spĺňa  kritériá platných    predpisov.  

12. Ak  vznikne   u  žiaka  zložitá  situácia,  pri  ktorej nemôže    pokračovať  v  štúdiu,  je  

možné  na  žiadosť  jeho    zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka túto situáciu riešiť 

tromi spôsobmi:   

a) prestupom na inú strednú školu, 

b) prerušením štúdia po ukončení povinnej  školskej dochádzky, 

c) zanechaním štúdia po ukončení povinnej školskej dochádzky. 

13. Riaditeľ  školy môže žiaka  uvoľniť na štúdium  v zahraničí na    jeden rok, a  to v prípade, 

že ide o  štúdium na odbornej strednej    škole. Po  ročnom  štúdiu musí  žiak predložiť 

vysvedčenie obdobné  nášmu a vykonať rozdielové skúšky najviac z troch predmetov. 

14. Žiak má  právo v prípade porušenia jeho  práv požiadať po  vyčerpaní  všetkých  možností  

na  škole    verejnosť o pomoc podľa     príslušnej právnej normy. 

15. Žiak má právo na poistenie proti krádeži vecí. 

16. Žiak má právo byť chránený voči všetkým formám diskriminácie a prejavom intolerancie. 

17. Žiak má právo byť chránený pred všetkými druhmi šikanovania a násilia. 

 

B. Povinnosti žiakov 

 

1. Žiak neobmedzuje svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy 

a vzdelávania. 

2. Žiak dodržiava školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy. 

3. Žiak dochádza  do školy  pravidelne a  včas, podľa  rozvrhu hodín  a    zúčastňuje  sa  na        

vyučovaní  všetkých  povinných a voliteľných  predmetov.   

4. Žiak odovzdá triednemu učiteľovi návrh na oslobodenie od vyučovania telesnej a športovej 

výchovy potvrdený všeobecným lekárom do 14. 9. 2017. Pokiaľ dôjde k závažnej zmene 

zdravotného stavu žiaka v priebehu školského roka, žiak je povinný bezodkladne odovzdať 

triednemu učiteľovi návrh na oslobodenie od telesnej a športovej výchovy potvrdený 

všeobecným lekárom. Potvrdenia so spätnou platnosťou riaditeľ školy neakceptuje. 

5. Predmety prax a elektrotechnické meranie sa klasifikujú na konci polroka iba v prípade, že 

žiak bol prítomný minimálne na dvoch tretinách odučených hodín daného predmetu. Pri 

nesplnení tejto podmienky   môže riaditeľ školy určiť žiakovi absolvovanie hodín 

príslušného predmetu v náhradnom termíne. 

6. Žiak sa zúčastňuje kurzu na  ochranu života  a zdravia, účelových cvičení  a kurzu 

pohybových aktivít v prírode.   
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7. Žiak podľa svojich  síl a znalostí riadne a svedomito študuje, osvojuje  si  vedomosti,  

zručnosti   a návyky  poskytované    strednou školou, pripravuje sa na tvorivú prácu a 

odbornú činnosť    v   povolaní a na vysokoškolské štúdium. 

8. Žiak plne   využíva  študijný   čas,  učebné   a  technické  pomôcky  poskytované žiakovi  

v  súvislosti so štúdiom. 

9. Žiak, ktorý je počas vyučovacích dní ubytovaný na školskom internáte SOŠS, Nitrianska 61, 

Nové Zámky alebo inom školskom zariadení, sa riadi internými predpismi tejto inštitúcie. 

10. Žiak si ctí ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy, zachováva zásady 

slušnosti,  dobré mravy  voči pedagogickým    pracovníkom, ostatným zamestnancom školy 

aj voči spolužiakom.  

11. Žiak rešpektuje pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi. 

12. Žiak koná tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť 

ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní. 

13. Žiak si osvojuje zásady  vlastenectva,  humanity, tolerancie a  správa  sa  podľa  nich,  je   

disciplinovaní na vyučovaní, plní pokyny učiteľov  a  iných  pracovníkov  školy, správa sa      

v škole  a  mimo nej tak, aby robili  česť škole a sebe. 

14. Žiak si chráni  vlastné zdravie  a zdravie  iných, dbá  na  čistotu  a poriadok  a pomáha pri 

udržiavaní poriadku  v škole a v jej okolí. 

15. Žiak si odloží svoju vonkajšiu obuv a kabáty do jemu pridelenej skrinky.  Žiak je povinný 

v priestoroch školy používať prezúvky. 

16. Žiak chráni učebnice pred poškodením, učebné texty, výpočtovú techniku a učebné 

pomôcky, ktoré mu boli bezplatne zapožičané. 

17. Žiak chráni a ochraňuje majetok školy  pred poškodením,  stratou, zničením a zneužitím 

riadne hospodári s prostriedkami zverenými jemu školou.    

18. Žiak nesie zodpovednosť za poškodenie vecí a majetku školy podľa ustanovení 

Občianskeho zákonníka. V prípade nezisteného vinníka hradí škodu kolektív žiakov. 

19. Žiak bezodkladne hlási úraz alebo inú mimoriadnu udalosť na sekretariáte školy.  

 

C. Zákazy pre žiakov 

 

1. Žiakovi je zakázané zastrašovať, ubližovať a  ohrozovať spolužiakov a  zamestnancov 

školy. 

Za šikanovanie sa žiakom ukladajú opatrenia vo výchove alebo znížená známka zo  

správania. Za ohrozenie zdravia a napadnutie sa žiak bude trestať vylúčením zo 

školy. 

2. Žiakovi je zakázané fajčiť tabakové výrobky a výrobky určené na fajčenie neobsahujúce 

tabak v  priestoroch školy a počas vyučovacieho procesu. V čase  6.55 - 16.00 hod.  aj          

v    okolí  objektu školy, pri okolitých  činžiakoch a na chodníkoch okolo školy. 

Porušenie tohto zákazu sa bude trestať podmienečným vylúčením zo školy podľa    

ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. na dobu dvoch mesiacov. 

3. Žiakovi je zakázané používať, predávať a prinášať do  školy alkoholické nápoje a iné 

zdraviu škodlivé látky, návykové   a   omamné   prostriedky. Predchádzajúce   zákazy  sa   

vzťahujú  i   na mimoškolské  akcie  organizované školou. Proti  žiakom  pod  vplyvom  

omamných prostriedkov  sa  bude  postupovať podľa opatrení s ohľadom na ich zdravie a 

bezpečnosť. Náklady s tým spojené uhradí škole zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý 

žiak. Opatrenia vo výchove prijme škola v spolupráci so zákonným zástupcom alebo 

plnoletým žiakom po komplexnom posúdení príčin a priebehu udalosti.  
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4. Žiakovi je zakázané používať PC alebo notebook určený na vedenie elektronickej 

pedagogickej dokumentácie. 

5. Žiakovi je zakázané prinášať  do  školy  veci   ohrozujúce  život  a  zdravie,  veci 

nebezpečné (zbraň, petardy, plynové spraye) a veci, ktoré by mohli  rozptyľovať  pozornosť 

ostatných žiakov pri vyučovaní  a činnostiach organizovaných školou. 

6. Žiakovi je zakázané používať na vyučovaní mobilné telefóny. Telefóny sú vo vypnutom 

stave. Vlastné tablety a notebooky môže žiak používať na vyučovaní iba so súhlasom 

vyučujúceho.  

7. Žiakovi je zakázané bez súhlasu učiteľa zhotovovať zvukový a obrazový záznam 

z vyučovacej hodiny. 

8. Žiakovi je zakázané nosiť do laboratórií a  do odborných učební vlastné pamäťové nosiče.  

Škody  vzniknuté  ich  použitím  hradí jeho zákonný zástupca alebo plnoletý žiak. 

 

 

III. OPATRENIA VO VÝCHOVE  A KLASIFIKÁCIA PREDMETU SPRÁVANIE 

 

Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností alebo za statočný čin možno žiakovi udeliť 

pochvalu alebo iné ocenenie. 

 

Žiakovi pri porušení Školského poriadku možno  podľa platnej legislatívy uložiť niektoré z týchto 

opatrení vo výchove:  

 napomenutie od triedneho učiteľa,  

 pokarhanie od triedneho učiteľa,  

 pokarhanie od riaditeľa, ktoré sa prerokuje  za prítomnosti zákonného 

zástupcu  žiaka školy, 

 podmienečné vylúčenie zo školy, 

 vylúčenie zo školy. 

 

 

Napomenutie od triedneho učiteľa za jedno klasifikačné obdobie sa udeľuje, ak žiak  

 sa dopustil  jednorázovo priestupku, ktorý nie je závažného rázu,  

 má v triednej knihe dva zápisy za vyrušovanie na hodine,   

 má v triednej knihe evidované tri neskoré príchody, 

Za neskorý príchod na 1.vyučovaciu hodinu sa považuje príchod do 15 minút po zvonení, 

príchod po zvonení viac ako 15 minút sa považuje za absenciu na hodine. Za neskorý 

príchod na 2.- 8. vyučovaciu hodinu sa považuje  príchod do 5 minút po zvonení, ak žiak bol 

prítomný na predchádzajúcej hodine. Ak žiak mešká na 2.- 8. vyučovaciu hodinu viac ako 5 

minút po zvonení, absencia sa považuje za neospravedlnenú. 

 má neospravedlnenú absenciu najviac 7 hodín, 

 sa neprezúva v priestoroch školy, 

 má nevhodné správanie sa voči učiteľom a zamestnancom školy. 

  

Pokarhanie od triedneho učiteľa za jedno klasifikačné obdobie sa udeľuje, ak  žiak  

 sústavne,  v menšej miere porušuje školský  poriadok,  

 raz hrubšie porušil školský  poriadok,  

 má neospravedlnenú absenciu v rozsahu  8 - 14 vyučovacích hodín,   

 má v triednej knihe 3 - 5 zápisov za vyrušovanie na hodine. 
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Pokarhanie od riaditeľa školy za jedno klasifikačné obdobie sa udeľuje, ak žiak   

 sa dopustí podvodu, 

 opakovane nedodržiava morálne zásady a pravidlá spolunažívania v kolektíve  a vo vzťahu 

k učiteľom, 

 za bezdôvodné opustenie areálu školy. 

 

Podmienečné vylúčenie zo školy za jedno klasifikačné obdobie sa udeľuje , ak žiak   

 fajčí tabakové výrobky a výrobky určené na fajčenie neobsahujúce tabak v  priestoroch školy 

a počas vyučovacieho procesu a v čase  6.55 - 16.00 hod.  aj   v    okolí  objektu školy, pri 

okolitých  činžiakoch a na chodníkoch okolo školy, 

 sa opakovane dopustí podvodu, 

 má vymeškaných 60 a viac neospravedlnených hodín. 

 

Vylúčenie zo školy za jedno klasifikačné obdobie sa udeľuje , ak žiak   

 nesplnení podmienku uloženú pri podmienečnom vylúčení zo školy, 

 za ohrozenie zdravia a napadnutie, 

 za mimoriadne vážne porušenie školského poriadku. 

 

Opatrenia vo výchove  uložené  žiakovi  oznámi  triedny   učiteľ jeho zákonnému zástupcovi alebo 

plnoletému žiakovi. 

 

Závažné priestupky voči školskému poriadku prerokuje disciplinárna komisia zriadená ako   

poradný orgán  riaditeľa školy.  Komisia sa skladá z piatich členov: člen vedenia školy, člen rady 

školy, člen žiackej rady, triedny učiteľ a  iný žiak  z danej  triedy. Táto komisia dá návrh 

pedagogickej rade na ďalšie posúdenie.  

 

Správanie žiaka sa klasifikuje zníženou známkou zo správania: 

 

Stupňom 2 – uspokojivé, ak žiak  

 vymeškal 15 – 24 neospravedlnených hodín, 

 sa dopustí závažnejšieho priestupku alebo sa opakovane dopúšťa menej závažných 

priestupkov voči ustanoveniu školského poriadku, 

 prechováva alebo užíva drogy, alkohol a omamné látky,  

 prináša veci ohrozujúce život a zdravie  a veci rozptyľujúce pozornosť žiakov na vyučovaní   

do školy alebo na činnosti organizované školou,  

 úmyselne poškodzuje školské zariadenie, 

 opakovane bezdôvodné opustí areál školy.  

 

Stupňom 3 –  menej uspokojivé, ak žiak  

 vymeškal 25 - 34 neospravedlnených hodín,  

 sa dopustí závažného priestupku voči školskému poriadku a voči ďalším vnútorným 

predpisom školy alebo sa aj po udelení druhého stupňa klasifikácie správania dopúšťa 

závažnejších priestupkov voči morálnym zásadám a pravidlám spolunažívania, porušuje 

ľudské práva spolužiakov, pedagogických zamestnancov alebo ďalších osôb, 

 opakovane poruší zákaz prechovávania alebo užívania drog, alkoholu a omamných látok. 
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Stupňom 4 –  neuspokojivé, ak žiak  

 vymeškal  35 a viac neospravedlnených hodín, 

 sa správa v  príkrom rozpore s ustanoveniami školského poriadku a s ustanoveniami ďalších 

vnútorných predpisov školy, s právnymi a etickými normami spoločnosti, výrazne porušuje 

ľudské práva spolužiakov, pedagogických zamestnancov alebo ďalších osôb, 

 sa dopustí  závažných previnení, ktorými vážne ohrozuje výchovu ostatných žiakov, 

 zámerne narúša činnosť žiackeho kolektívu. 

 

Za porušenie školského poriadku sa považuje aj spáchanie  

 trestného činu (vyžaduje právoplatné rozhodnutie), 

 priestupku (vyžaduje právoplatné rozhodnutie), 

 úmyselné konanie proti dobrým mravom, 

 spôsobenie škody či už úmyselnej alebo z nedbanlivosti, 

 úmyselného poškodenia majetku, kde za spôsobenú škodu  je  žiak nie len hmotne, ale aj 

disciplinárne zodpovedný (keď je dokázané, že žiak kradol v škole, na internáte alebo 

hocikde inde,  môže byť s okamžitou platnosťou zo školy vylúčený bez ohľadu na výšku 

ceny  ukradnutej veci). 

 

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

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

znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie,  riaditeľ školy  môže použiť  

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

žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy alebo 

riaditeľ školského zariadenia bezodkladne privolá 

a. zákonného zástupcu, 

b. zdravotnú pomoc, 

c. policajný zbor. 

 

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

vyhotoví riaditeľ školy alebo školského zariadenia písomný záznam. 

 

IV. DOCHÁDZKA  ŽIAKOV DO ŠKOLY 

 

1. Žiaci  prichádzajú do školy  najneskôr 10 minút  pred začiatkom    vyučovania. 

Dochádzajúci  žiaci vyvíjajú maximálne  úsilie, aby sa    čím  skôr dostali  na vyučovanie 

v prípade  meškania vlakového či autobusového spoja. 

2. Čas od príchodu do školy do začiatku vyučovania žiaci využívajú   na opakovanie učiva a  

prípravu na prvú vyučovaciu hodinu. 

3. Žiak je  povinný dochádzať  do školy  pravidelne a  včas podľa rozvrhu hodín  schváleného  

riaditeľom školy.  Vyučovacia hodina trvá 45  minút, jej  dodržanie je  spoločnou 

povinnosťou vyučujúcich a žiakov. 

 

Za 4 neskoré príchody na vyučovanie je jedna neospravedlnená hodina. 

 

4. Žiak  sa z vyučovania povinného či  nepovinného  predmetu  môže  vzdialiť len  so  

súhlasom príslušného  vyučujúceho, ktorý ho  môže  uvoľniť z jednej  alebo z viacerých 

hodín jeho  predmetu. Z účasti na  vyučovanie jeden  kalendárny  deň  môže uvoľniť  žiaka 

triedny učiteľ, na viac  kalendárnych dní  uvoľňuje žiaka  riaditeľ školy    alebo jeho 

zástupca. 
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5. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, jeho zákonný zástupca alebo  

zástupca zariadenia je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho 

neprítomnosti. 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 žiaka na súťažiach. 

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

ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia; vo výnimočných a osobitne 

odôvodnených prípadoch, napr. ak  sa neprítomnosť žiaka  pre chorobu opakuje  častejšie, 

môže škola  vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe  žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci 

odôvodnenosť jeho neprítomnosti. 

7. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce  

vyučovacie dni, predloží žiak alebo jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia 

potvrdenie od lekára najneskôr do 2 dní po jej skončení, 

8. Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám spôsobom uvedeným v odsekoch 5 až 7. 

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

zástupca alebo plnoletý žiak  o uvoľnenie z  vyučovania triedneho učiteľa, resp. pri 

viacdňovej neprítomnosti riaditeľa školy. 

10. Ak sa žiak  nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný  dôvod,  je zákonný  zástupca 

alebo plnoletý žiak  povinný najneskôr  do 2 dní oznámiť triednemu učiteľovi dôvod 

neprítomnosti. 

11. Žiak alebo zákonný zástupca predloží  písomné ospravedlnenie najneskôr do 2 dní po  

návrate na vyučovanie. 

12. Neprítomnosť žiačky pre tehotenstvo a materstvo sa ospravedlňuje  ako neprítomnosť pre     

chorobu. 

13. Ak sa žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, nezúčastní na vyučovaní v trvaní 

najmenej 10 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní a jeho neúčasť na vyučovaní nie je 

ospravedlnená, riaditeľ školy písomne vyzve zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého 

žiaka, aby v určenej lehote doložil dôvod svojej (žiakovej) neprítomnosti. Súčasne 

upozorní, že v opačnom prípade sa žiak bude posudzovať tak, ako by štúdium zanechal. Ak 

do 2 dní od doručenia výzvy žiak do školy nenastúpi a nie je doložený dôvod jeho 

neprítomnosti v škole, posudzuje sa tak, ako by štúdium zanechal prvým dňom po uplynutí 

lehoty určenej riaditeľom školy na ospravedlnenie. Týmto dňom prestáva byť žiakom školy.  

 

 

V. KOMISIONÁLNE SKÚŠKY 

 

1. Žiak sa klasifikuje podľa výsledkov komisionálnej skúšky 

a) ak vykonáva rozdielovú skúšku pri prestupe z inej strednej školy, 

b) ak je skúšaný v náhradnom termíne, 

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

d) ak sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy, 

e) ak vykonáva opravné skúšky, 

f) v štúdiu podľa individuálneho učebného plánu, 

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

h) pri plnení osobitného spôsobu školskej dochádzky, 

i) pri individuálnom vzdelávaní. 
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2. Komisia pre komisionálne skúšky má najmenej troch členov. Komisia sa skladá z predsedu, 

ktorým je spravidla riaditeľ školy alebo ním poverený učiteľ, skúšajúceho učiteľa, ktorým je 

spravidla učiteľ vyučujúci žiaka príslušný vyučovací predmet, a prísediaceho, ktorý spĺňa 

kvalifikačné predpoklady pre príslušný alebo príbuzný vyučovací predmet.  

 

3. Výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda komisie verejne v deň konania skúšky. 

Výsledok každej komisionálnej skúšky je pre klasifikáciu žiaka konečný. 

 

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

prvého a druhého polroka, môže do troch pracovných dní odo dňa získania výpisu 

klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok alebo do troch pracovných dní odo 

dňa vydania vysvedčenia požiadať riaditeľa školy o vykonanie komisionálnej skúšky; ak je 

vyučujúcim riaditeľ školy, o preskúšanie žiaka možno požiadať príslušný orgán miestnej 

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

vyučovacieho predmetu hodnotený na základe komisionálnej skúšky. 

 

5. O možnosti vykonať komisionálnu skúšku podľa odseku 1 rozhodne riaditeľ školy. 

 

6. Riaditeľ školy môže povoliť prítomnosť zákonného zástupcu žiaka na jeho komisionálnom 

preskúšaní. 

 

7. Plnoletý žiak alebo zákonný zástupca žiaka musí najneskôr 30 minút pred začiatkom skúšky 

oznámiť, že sa jej žiak z odôvodnených príčin nezúčastní a najneskôr do 24 hodín doložiť 

písomné potvrdenie o týchto príčinách, pričom potvrdenie od plnoletého žiaka alebo 

zákonného zástupcu žiaka sa neuznáva. V prípade ospravedlnenej neúčasti žiaka riaditeľ 

povolí komisionálnu skúšku v náhradnom termíne. Ak sa žiak nezúčastní  komisionálnej 

skúšky ani v náhradnom termíne, klasifikuje sa z vyučovacieho predmetu stupňom 

prospechu nedostatočný. 

 

8. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na komisionálnu skúšku, sa klasifikuje 

z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal konať komisionálnu skúšku stupňom prospechu 

nedostatočný. 

 

9. Každé bezdôvodné meškanie na komisionálnu skúšku (viac ako 15 min.) sa považuje za 

neúčasť na komisionálnej skúške a pri klasifikácii sa postupuje ako 

v predchádzajúcom bode. 

 

 

VI. SAMOSPRÁVA TRIEDY  A  ŽIACKA RADA 

 

1. Pre koordináciu a riadenie v triednom kolektíve sa odporúča v  jednotlivých triedach  

     ustanoviť  triednu samosprávu podľa uváženie triedy a triedneho učiteľa. 

2. Žiak má právo byť zvolený do žiackej rady, ktorá pripomienkuje školský poriadok školy,      

vyjadruje sa k správaniu žiakov, dáva námety na zlepšenie práce školy a podieľa sa na 

organizovaní mimo vyučovacej činnosti žiakov školy. 
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VII. POVINNOSTI   TÝŽDENNÍKOV 

 

1. V každej triede konajú službu 2 týždenníci  počas jedného týždňa. 

2. Pred začiatkom vyučovacej hodiny čakajú podľa pokynu vyučujúceho na pomôcky. 

3. Ak sa vyučujúci omešká na vyučovanie o 5 minút, hlásia neprítomnosť učiteľa zástupcovi          

riaditeľa alebo riaditeľovi školy. 

4. Týždenníci v plnom rozsahu zodpovedajú za poriadok v triede počas neprítomnosti učiteľa a      

všetci žiaci triedy sú povinní rešpektovať ich príkazy. Neposlúchnutie hlásia triednemu 

učiteľovi. 

5. Najneskôr pred poslednou vyučovacou hodinou sa presvedčia, či nenastali zmeny v rozvrhu 

na  budúci deň v dôsledku suplovania. O zmenách informujú žiakov triedy. 

6. Po skončení vyučovania dbajú o vyloženie stoličiek, poriadok v laviciach, zatvorenie okien.  

 

 

VIII. SPRÁVANIE ŽIAKOV NA VYUČOVANÍ 

 

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

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

svojvoľne meniť.  Zasadací  poriadok je  vytvorený aj   pre prípad,  že trieda  je v  druhej 

triede na delenom vyučovaní. 

2. Na delené  vyučovanie v  cudzích učebniach  žiaci vchádzajú  do triedy iba za prítomnosti 

vyučujúceho. 

3. Žiaci sú zodpovední za  neporušenosť, poriadok a čistotu svojho    pracovného miesta. 

Poškodenie  lavice, stoličky alebo zapožičaných pomôcok žiak hlási príslušnému 

vyučujúcemu. 

4. Na vyučovaní  sa žiak  správa taktne  a disciplinovane.  Počas vyučovania sa zaoberá 

výlučne vecami, ktoré súvisia s vyučovaním. 

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

začiatku vyučovacej hodiny. 

6. Po poslednej vyučovacej hodine žiaci vyložia stoličky na lavice. 

7. Žiakom je zakázané používať na vyučovaní mobilné telefóny. Telefóny sú vo vypnutom 

stave.  

8. Vlastné tablety a notebooky môže žiak používať iba so súhlasom vyučujúceho.  

9. Žiaci sa v cudzej učebni a v odborných laboratóriách správajú zodpovedne. V prípade 

poškodenia zariadenia náklady spojené s ich opravou a uvedením do pôvodného stavu 

v plnej hodnote hradí zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak.   

 

 

IX. SPRÁVANIE ŽIAKOV CEZ PRESTÁVKY 

 

1. Žiaci využívajú prestávky na  presuny do učební a odborných laboratórií  podľa    rozvrhu 

hodín a na prípravu na  ďalšiu vyučovaciu hodinu.   

2. Žiaci cez prestávky môžu využívať im vytvorené oddychové zóny v budove školy. 

3. Žiaci majú možnosť stravovať sa v školskej jedálni.  Správanie  žiakov  v  školskej  jedálni 

je   stanovené  vnútorným poriadkom    školskej  jedálne. Žiaci sú povinní  správať sa slušne 

a  zdvorilo    voči personálu  kuchyne.  Sú  povinní odnášať  taniere  a príbory   zo  stolov. 

4. Škola nezodpovedá  za  žiadne  veci, ktoré má žiak  so sebou  a nesúvisia s vyučovaním 

(väčšie  množstvo   peňazí,  šperky, mobil, drahá   elektronika a pod.). 
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X. SPRÁVANIE ŽIAKOV MIMO ŠKOLY 

 

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

prázdnin. Počas exkurzií, výletov, ostatných    akcií  organizovaných   školou   sa  v   plnom     

rozsahu   vzťahujú   na žiaka školské predpisy.  Na týchto podujatiach  je žiak povinný  

rešpektovať organizačné pokyny vedúceho akcie. 

2. Mimoškolské akcie organizované žiakmi sa môžu organizovať ak: 

- organizátori oboznámili riaditeľa školy s plánom podujatia (miestnosť, technické   

    vybavenie atď.), 

- je určená skupina žiakov zodpovedajúca za akciu, 

- sú určení učitelia ako pedagogický dozor. 

 

 

XI. ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ 

 

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

účesu, osobná čistota a hygiena pracoviska,  čistota triedy, okolia, školských chodieb, lavíc      

a pod.) 

2. Každý  žiak  má  právo  využívať  zdravotnú službu.  

3. V prípade ochorenia je  žiak povinný navštíviť svojho všeobecného  lekára a svoju 

neprítomnosť z dôvodu choroby  oznámiť triednemu učiteľovi. 

4. V prípade výskytu infekčného  ochorenia v rodine žiaka alebo v  jeho blízkom okolí je žiak       

povinný hlásiť to triednemu učiteľovi  a riadiť sa presne pokynmi ošetrujúceho lekára. 

5. Každý  žiak  je  povinný  správať  sa  tak, aby svojím konaním  neohrozil zdravie          

spolužiakov.     

 

 

XII. STAROSTLIVOSŤ ŽIAKOV O SVOJ ZOVŇAJŠOK 

 

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

2. Na  vyučovanie  predmetu  telesná  a športová výchova  sa  žiak  prezlečie v priestoroch 

šatní. 

3. Na  školských slávnostiach a významných  podujatiach žiaci majú  byť patrične  slušne       

oblečení. 

 

 

XIII. POZDRAVY  A OSLOVOVANIE   

 

1. Žiak zdraví každého zamestnanca školy alebo hosťa. 

2. Žiak   pri   stretnutí   so zamestnancami školy používa  jedno z oslovení: pán   riaditeľ,  pani   

zástupkyňa   riaditeľa,   pán   profesor,  pani profesorka, pán učiteľ, pani učiteľka, pani  

hospodárka, pán školník, pani kuchárka a pod. 

3. Na verejnosti  sa žiak  správa v  súlade so  zásadami slušného  správania. 
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XIV. SPOLUPRÁCA S RODIČMI 

 

1. Rodičia žiakov  sa minimálne trikrát za jeden školský rok stretávajú na triednych 

zasadnutiach  Združenia rodičov školy, na ktorých sú oboznamovaní s prospechom 

a dochádzkou žiakov, činnosťou a  chodom školy. 

2. Komunikácia školy s rodičmi prebieha aj prostredníctvom internetovej stránky školy  

www.spojenaskolanz.sk, na ktorú sa môže žiak a zákonný zástupca prihlásiť prihlasovacím 

menom a heslom, ktoré sú žiakovi pridelené pri nástupe do 1. ročníka.  

3. O prospechu a dochádzke žiaka informuje škola  zákonného  zástupcu žiaka aj 

prostredníctvom elektronickej žiackej knižky, ktorú má k dispozícii na internetovej stránke 

školy po prihlásení. 

4. V prípade potreby a podľa situácie sa zákonný zástupca žiaka zúčastňuje aj osobných 

stretnutí v škole s triednym učiteľom, členmi vedenia školy, školským psychológom alebo 

ostatnými pedagógmi.  

 

 

XV. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU ŽIAKA 

 

1. Zákonný zástupca žiaka má právo 

 vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu 

a vzdelávanie  zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám 

dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti, 

 uplatňovať právo na slobodnú voľbu školy  v súlade s možnosťami 

výchovnovzdelávacej sústavy, 

 žiadať, aby sa poskytovali informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so 

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

 oboznámiť sa so školským vzdelávacím programom a školským poriadkom, 

 byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa, 

 na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní dieťaťa, 

 zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy, 

 vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy, 

 byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase 

riaditeľa. 

2. Zákonný zástupca žiaka je povinný 

 dbať o to, aby žiak dochádzal do školy pravidelne a včas,  

 dôvody neprítomnosti na výchove a vzdelávaní bezodkladne doložiť dokladmi v súlade 

so školským poriadkom, 

 oznámiť škole príčinu neprítomnosti žiaka na výchove a vzdelávaní. 

 

XVI. ZÁVER 

 

Nové Zámky dňa  31.08.2017 
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Časový rozvrh vyučovacích hodín 

 

 0.  hodina  7.05     7.50 

 1.  hodina  7.55     8.40 

 2.  hodina  8.50     9.35 

 3.  hodina  9.45     10.30 

  4.  hodina   10.40     11.25 

 5.  hodina   11.30     12.15 

 6.  hodina   12.45     13.30 

 7.  hodina   13.35     14.20 

  8.  hodina   14.25     15.10 

 

 

 

 

Skrátený režim zvonenia 

 

 0.  hodina  7.25    7.55 

 1.  hodina  8.00    8.30 

 2.  hodina  8.35    9.05 

 3.  hodina  9.10    9.40 

 4.  hodina  9.45    10.15 

 5.  hodina  10.20   10.50 

 6.  hodina  10.55   11.25 

 7.  hodina  11.30   12.00 

 8.  hodina  12.05   12.35  
 

 

 

 

 

 

 


