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       Obchodná akadémia 
                            Murgašova 94, 058 22 Poprad 
 
 

 

Školský poriadok  
 

 

Prvá časť 

Čl. l 

Úvodné ustanovenie 

 

OA Poprad je výberovou strednou odbornou školou, ktorú si žiak zvolil dobrovoľne, 

preto je povinný podriadiť sa školskému poriadku. 

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

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

pobytu žiakov v škole bol maximálne efektívne využitý z hľadiska vzdelávania.  

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

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

a doplnkov, v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

č. 65/2015 Z. z. o stredných školách a v zmysle Metodického pokynu č. 21/2011 na 

hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl. 

 

 

Druhá časť 

Práva a povinnosti žiakov  

 

Čl. 2 

Práva žiakov 

 

1. Žiak strednej školy má podľa Ústavy SR právo na bezplatné vzdelanie v štátnom 

jazyku. Vzdelanie smeruje k plnému a všestrannému rozvoju ľudskej osobnosti. 

Každý žiak je zodpovedný za svoju činnosť vo vyučovacom i mimo vyučovacom 

procese. 

2. Žiak má právo na kvalitnú výučbu v jednotlivých predmetoch. 

3. Žiak má právo vysloviť svoj názor a klásť otázky k preberanej téme, môže žiadať 

vyučujúceho, aby mu zdôvodnil klasifikáciu a analyzoval chyby v písomných 

prácach. 

4. Žiak má právo vopred vedieť termín plánovanej písomnej práce, ktorá trvá dlhšie 

ako 25 minút, má právo vedieť, z ktorej časti učiva alebo tematického celku bude 

plánovaná. Žiak môže v jednom dni písať najviac jednu takúto písomnú prácu alebo 

dve malé. 

5. Vyučujúci zaeviduje písomnú previerku dlhšiu ako 25 minút do ETK ako udalosť 

v príslušnom dni, s uvedením triedy, vyučovacieho predmetu a hodiny písomnej 

previerky. 

6. Žiak alebo jeho zákonný zástupca majú právo na komisionálne preskúšanie, ak majú 

pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci 1. alebo 2. polroka. Výsledok 

komisionálnej skúšky je pre žiaka konečný. 
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7. Žiak je v dialógu so zamestnancami školy oslovovaný zámenom Vy. Po dohode 

s učiteľom to môže byť inak. 

8. Každý žiak má právo zúčastňovať sa mimoškolskej činnosti zameranej na šport, 

predmetové olympiády, SOČ, rôzne záujmové krúžky a pod. 

9. Žiak má právo na konzultácie o preberanom učive po dohode s príslušným 

vyučujúcim. 

10. Žiak má právo na konzultácie s výchovným poradcom (v čase konzultačných 

hodín). 

11. Zástupcovia žiakov môžu byť zvolení do Rady školy. 

12. Žiaci majú právo vytvárať orgány žiackej samosprávy, voliť zástupcu triedy do 

Žiackej školskej rady pri OA Poprad. 

13. Žiak má právo na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích 

výsledkov. 

14. Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 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. 

15. Každý žiak má možnosť na aktívny a otvorený dialóg s pedagogickými 

zamestnancami školy v duchu zásad slušnosti, humanity a demokracie. 

16. Každý žiak má právo na rovnosť podmienok zo strany vyučujúcich. 

17. Medzi základné práva patrí aj právo na ochranu zdravia a bezpečnosť pri vyučovaní 

a na dodržiavanie základných psychohygienických noriem. 

18. Každému žiakovi je jednoznačne garantované, že nebude sankcionovaný, 

znevýhodňovaný, resp. postihovaný z dôvodu uplatňovania si svojich práv.  

 

Čl. 3 

Povinnosti žiakov 

 

1. Osvojovať si vedomosti a zručnosti a získavať návyky poskytované školou, 

pripravovať sa na tvorivú prácu a odbornú činnosť v povolaní. 

2. Osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich, 

byť disciplinovaní, plniť pokyny pedagogických i nepedagogických zamestnancov 

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

3. Chrániť vlastné zdravie i zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok a pomáhať pri 

udržiavaní poriadku v škole a v jej okolí. 

4. Pri akomkoľvek poranení musí žiak, ktorý sa poranil, resp. žiak, ktorý bol svedkom 

úrazu, ihneď túto skutočnosť oznámiť pedagogickému zamestnancovi alebo inému 

zamestnancovi školy. 

5. Byť v škole vhodne, vkusne a čisto oblečení, upravení, bez extrémnych, vyzývavých 

a rušivo pôsobiacich súčastí a doplnkov odevu, líčenia, účesu, nenosiť v budove 

školy pokrývku hlavy (napr. šiltovku, čiapku, kapucňu ...). 

6. Neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy 

a vzdelávania, ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy. 

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

a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní. 

8. Šetriť školské zariadenie, chrániť ho pred poškodením a hospodárne zaobchádzať 

s učebnicami, učebnými pomôckami a s ďalším majetkom školy. V prípade jeho 

poškodenia žiakom, je povinný žiak, resp. zákonný zástupca uhradiť vzniknuté 

škody. 
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9. Dodržiavať vyučovací čas, rozvrh prestávok a plniť pokyny školského poriadku 

školy. 

10. Správať sa slušne k dospelým v škole i mimo nej, zdraviť ich, dávať prednosť, 

uvoľniť miesto. V škole zdraviť učiteľov, ostatných zamestnancov školy a všetky 

dospelé osoby. Ak žiak sedí a chce pozdraviť, zásadne sa postaví. V triede zdravia 

žiaci postavením sa pri príchode a odchode vyučujúceho, prípadne návštev. 

11. Žiak je povinný zdržať sa konania, ktorým by akýmkoľvek spôsobom šikanoval 

spolužiakov alebo iné osoby a je povinný dodržiavať Príkazný list riaditeľky 

k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach. 

12. Základným dokladom, ktorý oprávňuje žiaka na vstup do budovy školy, je jeho 

študentský preukaz. Študentský preukaz vydáva riaditeľka školy na príslušný 

školský rok. Žiak je povinný nosiť ho so sebou a  na vyzvanie zodpovedných osôb 

v priestoroch školy alebo na podujatiach organizovaných školou sa ním preukázať. 

Úmyselné poškodenie študentského preukazu sa považuje za závažný priestupok. 

Stratu preukazu je žiak povinný bezodkladne oznámiť triednemu učiteľovi, ktorý 

mu zabezpečí vydanie nového preukazu za manipulačný poplatok vo výške 

dvojnásobku ceny študentského preukazu.  

. 

 

Čl. 4 

Dochádzka do školy 
 

1. Žiaci dochádzajú do školy pravidelne a včas a zúčastňujú sa vyučovania všetkých 

povinných predmetov, voliteľných a nepovinných predmetov, ktoré si zvolili, 

a akcií, ktoré organizuje škola. Oneskorený príchod žiaka na vyučovanie sa 

klasifikuje ako priestupok, za ktorý vyvodí triedny učiteľ príslušné následky. 

Neospravedlnená absencia na vyučovacej hodine dlhšia ako 15 minút sa počíta ako 

absencia celej hodiny. V prípade zmeny rozvrhu hodín žiak prichádza na 

vyučovanie podľa aktuálneho rozvrhu hodín. Ak nie je možné zabezpečiť 

suplovanie, 0., 1. a 6., 7., 8.  hodiny žiakom odpadajú a týmto sa mení začiatok 

a koniec vyučovania.  

2. Budova školy sa otvára v pracovných dňoch o 6.00 h a zatvára sa po skončení 

vyučovania, najneskôr o 19.30 h. Triedy sa otvárajú o 6.45 h a zatvárajú ich 

upratovačky po skončení vyučovania. 

3. V škole je zavedený kamerový systém na monitorovanie verejne prístupných 

priestorov len na účely verejného poriadku, bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov, 

zamestnancov a iných osôb, ochrany majetku školy, ochrany majetku žiakov, 

zamestnancov a iných osôb. Spôsob a podmienky prevádzkovania  kamerového 

systému sú upravené tak, že nie sú porušené práva dotknutých osôb (žiakov, 

zamestnancov a ostatných osôb).  

4. Evidencia žiakov do školy sa uskutočňuje prostredníctvom elektronického 

dochádzkového systému. Žiaci si prevezmú čip, ktorý použijú pri vstupe do budovy 

školy pri hlavnom vchode. Pri odchode zo školy tiež použijú čip na odhlásenie – 

hlavný vchod. 

5. Žiak uhradí poplatok za čip pri jeho prevzatí. 

6. Stratu čipu je žiak povinný bezodkladne oznámiť triednemu učiteľovi. 

7. Žiak je povinný uhradiť poplatok za vydanie nového čipu. 

8. Organizácia vyučovania 

 

 



 4 

1. a 2. ročník 

 

0.  hodina  - 7.00  -   7.45  

1. hodina    - 7.55  -   8.40 

2. hodina  - 8.45  -   9.30 

3. hodina  - 9.40  - 10.25 

4. hodina  -        10.40  - 11.25 

 

Obedňajšia prestávka     11.25 – 11.50 

 

5. hodina  -        11.50  - 12.35 

6. hodina  -        12.40  - 13.25 

7. hodina  -        13.30  - 14.15 

8. hodina  -        14.25  - 15.10 

9. hodina  -        15.20  - 16.05 

10. hodina  -        16.15  - 17.00 

11. hodina  -        17.10  - 17.55 

 
3. a 4. ročník 

    

      0. hodina  - 7.00 -   7.45 

      1. hodina  - 7.55 -   8.40 

      2. hodina  - 8.45 -   9.30 

      3. hodina  - 9.40 - 10.25 

      4. hodina  -        10.40 - 11.25 

      5. hodina  -        11.30 - 12.15 
      
      Obedňajšia prestávka       12.15 – 12.40 

 

      6. hodina  -        12.40 - 13.25 

      7. hodina  -        13.30 - 14.15 

      8. hodina  -        14.25 - 15.10 

      9. hodina  -        15.20 - 16.05 

     10. hodina  -        16.15 - 17.00 

     11. hodina  -        17.10 - 17.55 

 

9. Do školy žiaci vchádzajú hlavným vchodom, kde sa prezentujú priložením svojho 

čipu k zariadeniu, ktorým sa prihlásia do elektronického dochádzkového systému. 

V školskej šatni sa prezúvajú a odkladajú si topánky a kabáty v určených skrinkách. 

Za ich uzamknutie zodpovedajú jednotliví žiaci. Žiaci zaujmú svoje miesta 

v triedach najneskôr 10 minút pred začiatkom vyučovania. 

Počas situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu od 2. septembra 2021 sú žiaci 

povinní dodržiavať pri vstupe do budovy školy, ale aj počas každodenného 

výchovno-vzdelávacieho procesu hygienicko-epidemiologické nariadenia v zmysle 

Školského semaforu v školskom roku 2021/2022 vydaného MŠVVaŠ SR. Žiak 

a zamestnanec školy musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého 

vyučovania podľa aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR. 

10. Zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak v súvislosti s ochorením 

COVID-19 môže ospravedlniť dochádzku svojím rozhodnutím na 5 po sebe idúcich 

vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu 
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ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od detského lekára, resp. pediatra 

pre dorast. V opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na 

vyučovaní, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne 

nutnosť vykonať komisionálne skúšky.  

11. Po skončení vyučovania sa môžu žiaci zdržiavať v triede len so súhlasom triedneho 

učiteľa. 

12. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe, požiada jeho 

zákonný zástupca písomne v študentskom preukaze triedneho učiteľa o uvoľnenie 

z vyučovania.  V odôvodnených prípadoch sa žiak uvoľňuje takto: 

 

a) vyučujúcim z hodiny jeho predmetu, 

b) triednym učiteľom najviac na 2 vyučovacie dni, 

c) riaditeľkou školy na 3 a viac dní na základe  písomnej  žiadosti,  ku  ktorej sa  

vyjadrí triedny učiteľ. 

 

Keď triedny učiteľ alebo riaditeľka školy nedá súhlas s uvoľnením žiaka, bude sa 

prípadná neúčasť na vyučovaní posudzovať ako závažné porušenie školského 

poriadku (neospravedlnené hodiny). 

Žiak môže byť uvoľnený z vyučovania na tri a viac dní len zo závažných dôvodov 

(napr. zdravotné problémy, kúpeľná liečba, reprezentácia v športových, kultúrnych 

a iných školských aktivitách).  

Organizácia školského roka sa riadi pokynmi MŠVVaŠ SR napr. Sprievodcom 

školským rokom na príslušný školský rok. 

13. Ak žiak má z vážnych dôvodov opustiť budovu školy, je povinný vypísať si 

priepustku a dať ju podpísať triednemu učiteľovi, resp. zastupujúcemu triednemu 

učiteľovi (uvoľní žiaka na viac vyučovacích hodín), prípadne vyučujúcemu (len z 1 

vyučovacej hodiny) a pri odchode zo školy ju odovzdať na vrátnici vrátnikovi školy. 

14. Žiak môže byť v priebehu vyučovania uvoľnený len zo zdravotných dôvodov, 

z dôvodu návštevy lekára a z vážnych rodinných dôvodov. Žiak nebude uvoľnený 

z vyučovania z dôvodu absolvovania jázd a výcviku v autoškole.   

15. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní, jeho zákonný zástupca je povinný 

oznámiť škole (triednemu učiteľovi) bez zbytočného odkladu (do 24 hodín) príčinu 

jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti 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. Ospravedlnenie o neprítomnosti je žiak povinný predložiť 

triednemu učiteľovi (v prípade jeho neprítomnosti zastupujúcemu triednemu 

učiteľovi alebo zástupkyni riaditeľky školy) do 2 pracovných dní po nástupe do 

školy po absencii. Ak tak žiak neurobí, triedny učiteľ mu tieto hodiny nemusí 

ospravedlniť. 

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

ospravedlňuje jeho zákonný zástupca. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia 

trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak potvrdenie od 

lekára. Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám, spôsobom uvedeným v odseku 9, 10. 

17. Žiak má navštevovať lekára a vybavovať si osobné záležitosti mimo vyučovania. 

Uvoľňovanie žiaka z vyučovania je možné v sprievode jeho zákonného zástupcu 

alebo na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu v študentskom preukaze.  

18. Ak odíde žiak zo školy v priebehu vyučovania bez riadneho ospravedlnenia,  

považujú sa hodiny jeho neprítomnosti za neospravedlnené. 
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19. Ak ochorie žiak alebo niektorá z osôb s ním bývajúca na infekčnú chorobu, zákonný 

zástupca je povinný oznámiť túto skutočnosť písomne riaditeľke školy. 

20. Do telocvične na vyučovanie telesnej a športovej výchovy, do výpočtových 

laboratórií, do jazykových učební a do iných odborných učební  môžu žiaci vstúpiť 

a zdržiavať sa v nich len v prítomnosti príslušného vyučujúceho.  

21. Žiak, ktorý je  oslobodený od telesnej a športovej výchovy,  na vyučovacej hodine 

TSV  necvičí, ale je povinný zúčastňovať sa na vyučovacích hodinách telesnej 

a športovej výchovy. 

22. Členovia športových oddielov a športových krúžkov bez ohľadu na to, či ide 

o žiakov našej školy, alebo iné osoby, ktorým riaditeľka školy povolila tréningy, 

môžu vstupovať do telocvične a zdržiavať sa v nej len v čase na tieto účely 

riaditeľkou školy povolenom a len v prítomnosti vedúcich. 

23. Zdržiavať sa v telocvični a používať jej zariadenia bez povereného dozoru mimo 

vyučovania alebo záujmového krúžku sa zakazuje. 

24. Žiak vstupuje do telocvične, posilňovne, odbornej učebne len v prítomnosti 

pedagogického zamestnanca a dodržiava vnútorný prevádzkový poriadok týchto 

učební. 

 

Čl. 5 

Správanie žiakov počas vyučovania 

 

1. Žiak je povinný dodržiavať vyučovaciu dobu. Pred začiatkom vyučovacej hodiny si 

pripraví potrebné pomôcky. Počas vyučovania sa správa kultivovane, disciplinovane 

a zdvorilo voči všetkým, nenarušuje vyučovací proces, nevyrušuje spolužiakov 

a aktívne sa zapája do vyučovacieho procesu. Pri ústnych odpovediach a pri 

písomných prácach nepomáha sebe ani spolužiakom nepovoleným spôsobom. 

2. Žiak je povinný dodržiavať vyučovaciu dobu, platný rozvrh na daný deň 

a zúčastňovať sa na on-line vyučovacom procese (dištančná forma) aj v čase príp. 

mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania pre pandémiu 

koronavírusu podľa pokynov vyučujúceho daného predmetu, resp. vedenia školy, ak 

by si to epidemiologický stav v spoločnosti  vyžadoval aj v školskom roku 

2021/2022.  

3. Ak sa žiak z vážnych dôvodov nepripravil na vyučovaciu hodinu alebo 

nevypracoval domácu úlohu, ospravedlní sa vyučujúcemu na začiatku vyučovacej 

hodiny. Neadekvátny dôvod a dodatočné ospravedlnenie až počas vyučovacej 

hodiny nebude vyučujúci akceptovať. 

4. Žiaci nesmú v škole fajčiť, nosiť, prechovávať, užívať alkoholické nápoje, drogy 

a iné zdraviu škodlivé návykové látky. 

5. Počas vyučovania žiak nesmie používať mobilný telefón ani neruší 

vyučovací proces jeho zvukovým signálom. Mobil musí byť vypnutý a uložený 

v taške. Žiak si nefotí do mobilu spolužiakov, učiteľov počas vyučovacieho procesu, 

nezhotovuje si zvukový a obrazový záznam počas vyučovacieho procesu 

a neumiestňuje takto zhotovené záznamy na rôzne verejnosti dostupné miesta a siete 

bez súhlasu dotknutej osoby. V prípade porušenia tohto príkazu je učiteľ oprávnený 

žiakovi mobilný telefón zadržať a odovzdať zákonnému zástupcovi. Triedny učiteľ 

z tohto porušenia vyvodí následky. 

6. Žiak si nenabíja mobilný telefón počas vyučovania a prestávok. 

7. Žiak počas vyučovania nežuje žuvačku. 

8. Žiak sa riadi stálym rozvrhom hodín, prípadne jeho zmenami, uvedenými na 

oznamoch, na portáli Edupage, ako aj na webovej stránke školy  
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9. Žiak je povinný pravidelne, aspoň raz denne sledovať aktuálne oznamy a zmeny 

rozvrhu hodín uvedené na školskej nástenke, na portáli Edupage a na webovej 

stránke školy. 

10. Žiaci nesmú nosiť odev s nápismi a grafickými znakmi propagujúcimi vulgarizmy, 

násilie, drogy, sex, rasizmus, sekty (v akomkoľvek jazyku). 

11. Žiak nosí na vyučovanie učebnice a učebné pomôcky podľa rozvrhu hodín 

a pokynov vyučujúcich.  

12. Žiak udržiava čistotu a poriadok v areáli školy, šetrí školské zariadenie a ostatný 

majetok školy, chráni ho pred poškodením a hospodárne zaobchádza s učebnicami 

a pomôckami.  

13. Žiak je povinný nahradiť škody spôsobené na inventári a zariadení školy. Učebnicu 

(bezplatne požičanú), ktorú žiak stratí alebo znehodnotí vlastnou vinnou, musí 

nahradiť novou alebo zaplatí v celej čiastke hodnotu učebnice. 

14. Počas vyučovania žiak dodržiava zasadací poriadok, ktorý určuje triedny učiteľ 

alebo vyučujúci. 

15. Žiak plní funkciu týždenníka podľa pokynov triedneho učiteľa, zvyčajne jeden 

týždeň. Jeho úlohou je dbať o čistotu tabule a triedy. Pripravuje kriedu a učebné 

pomôcky, hlási neprítomnosť žiakov, vetrá, polieva kvety v triede, hlási nedostatky 

v triede. Po skončení vyučovania skontroluje triedu, poutiera tabuľu, prezrie lavice, 

zatvorí okná, zhasne svetlá, skontroluje uzávery vody, dbá, aby boli vyložené 

stoličky na laviciach. Z triedy odchádza posledný. 

16. Povinnosťou týždenníkov je hlásiť neprítomnosť vyučujúceho (10 minút po začatí 

vyučovacej hodiny) zástupcom riaditeľky školy alebo riaditeľke školy. 

17. Ak má žiak počas vyučovania voľnú hodinu, zdržiava sa na určenom mieste, nesmie 

opúšťať budovu školy. 

18. Žiakovi je zakázaný v priebehu vyučovania vstup do priestorov žiackych šatní 

v suteréne. Vstup bude žiakovi povolený len ráno pred začiatkom vyučovania a po 

ukončení vyučovania. Z tohto dôvodu si žiak ráno na začiatku vyučovania zoberie 

zo šatne veci, ktoré bude v priebehu dňa potrebovať na vyučovanie, t. j. cvičný úbor 

na TSV, učebnice, zošity. 

19. Žiak využíva v žiackej šatni skrinku, ktorá mu bola pridelená triednym učiteľom na 

začiatku školského roka a udržiava vo svojej skrinke poriadok. Žiakovi je prísne 

zakázané otvárať a vstupovať do šatňových skriniek iných žiakov, resp. do inej 

skrinky, ako mu bola určená. 

20. Žiak neopúšťa v priebehu vyučovacích hodín bez súhlasu vyučujúceho učebňu, 

triedu, telocvičňu. Počas vyučovania žiak nesmie opustiť budovu školy.  

21. Veľká prestávka a obedňajšia prestávka slúži na regeneráciu síl žiakov aj učiteľov. 

Žiaci sú povinní dodržiavať pokyny službukonajúcich učiteľov, ostatných 

zamestnancov (vrátnik, školník, upratovačka) a týždenníkov. 

22. Na hodiny telesnej a športovej výchovy si žiak nosí čistý úbor a vhodnú obuv. Do 

telocvične vstupuje len v prezuvkách alebo v čistej športovej obuvi. 

23. Žiak nevstupuje svojvoľne do zborovne, kabinetov a úradných miestností školy. 

24. Úradné záležitosti vybavuje prostredníctvom triedneho učiteľa počas úradných 

hodín v kancelárii školy. 

25. Po skončení vyučovania je žiak povinný opustiť budovu školy cez hlavný vchod, 

kde svoj odchod potvrdí v dochádzkovom systéme. 

26. V školskej jedálni sú žiaci povinní správať sa disciplinovane, dodržiavať hygienické 

a spoločenské pravidlá stolovania. Rešpektujú pokyny všetkých  pedagogických 

zamestnancov, vedúcej školskej jedálne a kuchárok. Žiak odnáša použitý riad 

k okienku, nechá po sebe čisté miesto, po odchode od stola zasunie stoličku. 
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Čl. 6 

Správanie  žiakov mimo školy 
 

1. Žiaci sú povinní dôsledne rešpektovať pokyny pedagogických zamestnancov, 

prípadne iných osôb poverených dozorom pri každej činnosti. Bez ich súhlasu sa 

nesmú vzdialiť od ostatných žiakov z určeného miesta. 

2. Žiaci dodržiavajú pokyny na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci na špecifických 

pracoviskách, ktoré musia žiaci bezpodmienečne dodržiavať. 

3. V čase voľna a školských prázdnin sa žiak správa v súlade so zásadami morálky 

a dbá na dobrú povesť triedy a školy. V dopravných prostriedkoch uvoľňuje miesto 

starším občanom a správa sa disciplinovane. Dodržiava dopravné predpisy. 

4. O účasti žiakov na večerných kultúrnych, športových a spoločenských akciách 

rozhodujú ich zákonní zástupcovia. Pri rozhodovaní berú do úvahy skutočnosť, aby 

táto účasť nebola na úkor plnenia študijných povinností. 

5. Za správanie žiakov mimo školy a mimo akcií organizovaných školou zodpovedá 

zákonný zástupca žiaka. 

 

 

Čl. 7 

Pokyny k športovým, kultúrnym, vlastivedným podujatiam, výletom, exkurziám 

 

1. Každý deň kurzu pohybových aktivít v prírode, kultúrnych, vlastivedných podujatí, 

výlet, exkurzia, kurz na ochranu života a zdravia,  pracovná brigáda alebo iné 

hromadné školské podujatie (ďalej len „výlet, školská akcia“) musí byť organizačne 

dôsledne zabezpečený. Plán organizačných opatrení vopred pripraví triedny učiteľ 

alebo pedagogický zamestnanec poverený vedením akcie na tlačive „Záznam 

o organizácii a poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia“   a predloží ho so 

zdôvodnením riaditeľke školy na schválenie minimálne jeden pracovný deň vopred. 

 

Plán výletu, školskej akcie musí obsahovať: 

 

1. názov a zámer akcie 

2. trieda 

3. termín 

4. počet účastníkov 

5. pedagogický dozor 

6. miesto a hodina zrazu a návratu 

7. spôsob dopravy 

8. program 

9. stravovanie 

10. ubytovanie 

11. bezpečnostné opatrenia 

12. rozpočet a kalkulácia akcie 

 

2. Na výletoch a školských akciách sa môžu zúčastniť len žiaci, ktorých zdravotný stav 

vyhovuje podmienkam a programu akcie. V pochybných prípadoch môže učiteľ 

požiadať školského alebo odborného lekára o stanovisko. 

3. Na výletoch, školských akciách, ktoré majú v programe náročné turistické putovanie 

alebo športový program, sa môžu zúčastniť len žiaci, ktorí majú primeranú fyzickú 

kondíciu a ktorí si v príprave osvojili potrebné poznatky, zručnosti a bezpečnostné 
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pravidlá (postavenie stanu, príprava a udržiavanie ohniska, základy prvej pomoci, 

kondičná telovýchovná príprava a pod.). 

4. Riaditeľka školy môže poveriť vedením výletu, školskej akcie učiteľa alebo iného 

pedagogického zamestnanca, ktorý má dobré organizačné schopnosti a primerané 

odborné skúsenosti pre plánovaný typ akcie. Ďalší pedagogickí a odborní 

sprievodcovia (inštruktori, zdravotníci a učitelia) sú povinní dodržiavať príslušné 

bezpečnostné predpisy a dôsledne zabezpečovať odborný dozor na výlete, školskej 

akcii. Učiteľom alebo iným pedagogickým zamestnancom, ktorí sú poverení 

vedením výletu, školskej akcie, sa zakazuje brať so sebou vlastné deti, ak nie sú 

žiakmi príslušných tried alebo škôl zúčastnených na školskom výlete, školskej akcii. 

5. Žiakov, ktorí sa zúčastňujú na výletoch, školských akciách, treba vopred poučiť 

o celom programe a organizačných opatreniach výletu, o primeranom výstroji 

i vhodnom oblečení, obuvi, batožine, príslušnom vybavení a zásobách (a o tom, ako 

sa majú správať v mieste výletu, školskej akcie, v mestách, na prehliadke, pri 

prechodoch, v navštevovaných objektoch, pri vodných tokoch, v jaskyniach, pri 

kúpaní, lyžovaní a iných športoch, v horách pri výstupoch, v hmle, v búrke a pod.). 

Povinnosťou vedúceho je skontrolovať výstroj a vybavenie žiakov. 

6. Riaditeľka školy alebo ňou poverený pedagogický zamestnanec pred uskutočnením 

exkurzie, kurzu na ochranu života a zdravia, telovýchovného a výcvikového kurzu, 

kurzu pohybových aktivít v prírode, školského výletu,  pracovnou brigádou alebo 

iným školským podujatím poučí účastníkov o bezpečnosti a ochrane zdravia. 

O poučení sa vyhotoví písomný záznam. Záznam o poučení podpíšu všetci poučení 

účastníci a osoba, ktorá poučenie vykonala. 

7. Pre žiakov, ktorí sa exkurzie, kurzu na ochranu života a zdravia, telovýchovno-

výcvikového kurzu, kurzu pohybových aktivít v prírode alebo školského výletu 

nezúčastnia, zabezpečí riaditeľka školy náhradné vyučovanie. 

8. Na výlety, školské akcie, pri ktorých sa používajú dopravné prostriedky, školy si 

zabezpečia vyhradené autobusy alebo prípadne iné vhodné dopravné prostriedky. 

V autobuse musia žiakov sprevádzať najmenej dvaja sprievodcovia. Harmonogram 

výletu, školskej akcie musí byť zostavený tak, aby sa zabezpečila primeraná 

regenerácia vodiča a žiakov. Školy v spolupráci s cestovnou kanceláriou alebo 

dopravným podnikom (prípadne inou inštitúciou) sú povinné žiadať, aby sa na 

školské zájazdy prideľovali len autobusy v dobrom technickom stave so skúseným 

vodičom. 

9. Pri výletoch, vychádzkach do hôr musia sprievodcovia so žiakmi postupovať len po 

určených turistických značkách, nedovolia žiakom používať skratky, vyhýbajú sa 

letným snehovým poliam. Horolezecké túry so žiakmi sa nepovoľujú. Žiaci môžu 

využívať uzavreté lanovky, otvorené sedačky. 

10. Počas exkurzie, turistického kurzu, kurzu iných športov, školského výletu alebo 

iných školských akcií tvorí skupinu jedného pedagogického zamestnanca najviac 25 

žiakov. Jedno lyžiarske družstvo tvorí najviac 15 žiakov. Jedno plavecké družstvo 

tvorí najviac 10 žiakov. 

11. Na výletoch, školských akciách možno povoliť kúpanie len na kúpaliskách 

schválených úradom verejného zdravotníctva. Pri kúpaní v prírodných tokoch musí 

byť priestor vopred preskúmaný a vyhradený. Kúpanie v nebezpečných prírodných 

tokoch sa zakazuje. Žiaci, ktorí nevedia plávať, môžu sa zdržiavať výlučne 

v priestore označenom pre neplavcov pod vedením inštruktora. Pri kúpaní musí 

zabezpečiť dozor osoba, ktorá vie plávať a poskytnúť prvú pomoc. 
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12. Člnkovanie je povolené len v stojatých vodách a na strážených vodných plochách 

tam, kde to štatút riek povoľuje. Na člne musí byť sprievodca, ktorý je dobrým 

plavcom. Pri člnkovaní musí mať každý žiak na sebe záchranný pás (vestu). 

13. Pri zvýšenom stave vody sa plávanie, kúpanie a člnkovanie prísne zakazuje. Na 

rozvodnených vodných hladinách sa nedovoľuje ani prevoz na verejnom dopravnom 

prostriedku. 

14. Žiaci musia na výlete bezpodmienečne rešpektovať príkazy vedúceho, inštruktorov 

a horskej služby, v mestách aj pokyny príslušníkov polície. Bez dovolenia sa nesmú 

vzďaľovať, rozchádzať, porušovať program. Žiaci, ktorí na výlete porušili 

disciplínu, prípadne, ktorí sa vo vode pokúšali prekročiť stanovené obmedzenia, 

musia bezodkladne vyjsť z vody a ďalší pobyt vo vode sa im môže podľa vážnosti 

priestupku obmedziť alebo celkom zakázať. 

15. Pri organizovaní výletov, vychádzok v chránených oblastiach ako aj v horských 

oblastiach dodržujú vedúci výletov, vychádzok pokyny horskej služby a platné 

nariadenia príslušných kompetentných orgánov o predchádzaní úrazovosti 

a zabezpečovaní verejného poriadku. 

16. Na výletoch, školských akciách, rovnako ako v škole sa prísne zakazuje piť 

alkoholické nápoje, fajčiť nosiť, prechovávať drogy a iné zdraviu škodlivé 

návykové látky. 

17. Na školských akciách, výletoch sú žiaci povinní dodržiavať školský poriadok.  Pri 

akciách ako telovýchovno-výcvikové kurzy, kurz na ochranu života a zdravia, kurz 

pohybových aktivít, účelové cvičenia platia okrem týchto predpisov aj osobitné 

predpisy. 

 

Čl. 8 

Zákazy pre žiakov 

 

Žiaci majú zakázané  

 

1. Opustiť budovu školy počas vyučovania, prestávok alebo cez voľnú hodinu bez 

priepustky podpísanej triednym učiteľom alebo iným pedagogickým zamestnancom. 

2. Fajčiť, prechovávať a požívať alkoholické nápoje, drogy a iné zdraviu škodlivé 

návykové látky v priestoroch školy, školského areálu, a to pred hlavným vchodom 

do budovy školy, na parkovisku pred hlavným vchodom, na parkovisku pri hlavnej 

ceste, pri vchode do šatne, ako aj pred bránou do šatne, pri zadnom vchode do 

školskej jedálne, čo predstavuje priestor cca 100 m od budovy školy. Tento zákaz 

platí aj  na všetkých podujatiach organizovaných školou, bez ohľadu na vek žiakov 

a súhlas rodičov. 

3. Prinášať do školy alebo na podujatia organizované školou väčšie sumy peňazí, 

cenné predmety, drahé oblečenie a obuv (v cene presahujúcej základnú poisťovaciu 

sumu), zbrane a iné bezpečnosť a zdravie ohrozujúce predmety, živé zvieratá, 

predmety a veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť žiakov a učiteľov pri 

vyučovaní (CD prehrávače, slúchadlá a pod.).  

4. Používať mobilný telefón počas vyučovacích hodín. 

5. Vulgárne sa vyjadrovať v škole i mimo nej. 

6. Súkromné návštevy v škole v čase vyučovania a prestávok. V odôvodnených 

prípadoch sa návšteva zapíše na vrátnici a počká na žiaka vo vestibule. 

7. Zaoberať sa činnosťami, ktoré nie sú predmetom vyučovania. 

8. Vykláňať sa z okien, sedieť na parapetných doskách, radiátoroch. 
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9. Pohybovať sa v priestoroch školy na bicykloch, kolobežkách, kolieskových 

korčuliach, naháňať sa po chodbách, šmýkať sa po zábradlí. 

10. Obstarávať si veci nedovoleným spôsobom v priestoroch školy alebo mimo nej. 

11. Podporovať a prejavovať akékoľvek formy rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, 

extrémizmu a ostatné formy intolerancie a diskriminácie vrátane oblečenia, obuvi, 

doplnkov, ako aj v ústnej, písomnej, telefonickej a elektronickej komunikácii. 

 

 

Tretia časť 

Práva a povinnosti zákonného zástupcu žiaka 

 

Čl. 9 

Práva zákonného zástupcu žiaka 

 

Zákonný zástupca žiaka má právo 

 

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

informácie a vedomosti v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa 

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

a doplnení niektorých zákonov. 

2. Oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom. 

3. Byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa. 

4. Vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov 

školskej samosprávy. 

5. Zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľky 

školy. 

6. Konzultovať výsledky výchovy a vzdelávania s jednotlivými vyučujúcimi, triednym 

učiteľom a vedením školy. 

7. Na poradenské služby výchovného poradcu školy ohľadom výchovy a vzdelávania 

svojho dieťaťa. 

8. Byť prítomný na komisionálnom preskúšaní dieťaťa po predchádzajúcom súhlase 

riaditeľky školy. 

9. Voliť zástupcov do Rady školy a byť do nej volený. 

 

Čl. 10 

Povinnosti zákonného zástupcu žiaka 

 

Zákonný zástupca žiaka je povinný 

 

1. Vytvoriť pre svoje dieťa podmienky na prípravu, na výchovu,  na vzdelávanie 

v škole a na plnenie školských povinností. 

2. Dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené 

školským poriadkom. 

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

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

priebeh výchovy a vzdelávania. 

4. Dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne 

výchovno-vzdelávacie potreby. 

5. Nahradiť škodu na majetku školy, ktorú žiak úmyselne alebo z nedbanlivosti  

spôsobil. 
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6. Dodržiavať pravidlá ospravedlňovania žiaka stanovené v článku 4 školského 

poriadku. 

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

ospravedlňuje jeho zákonný zástupca. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia 

trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak potvrdenie od 

lekára. Zákonný zástupca môže za jeden polrok školského roku ospravedlniť žiaka 

maximálne na 3 dni. 

8. Zákonný zástupca žiaka v súvislosti s ochorením COVID-19 môže svojím 

rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii 

viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť 

„Potvrdenie o chorobe“ od detského lekára, resp. pediatra pre dorast. V opačnom 

prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za 

následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne 

skúšky.  

 

Štvrtá časť 

Výchovné opatrenia a kritériá ich udeľovania 

 

Čl. 11 

Pochvaly 

 

1. Pochvalu možno žiakovi udeliť za vzorné správanie, vzorné plnenie povinností, 

mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, dlhodobú a svedomitú prácu, výrazné 

prosociálne správanie, ktoré pozitívne ovplyvňuje sociálnu klímu v triede, v škole 

a za záslužný alebo statočný čin. 

2. Pochvalu alebo iné ocenenie udeľuje žiakom triedny učiteľ, riaditeľka strednej školy 

alebo orgán štátnej správy. Môže ich udeliť aj iná organizácia alebo orgán. Pochvala 

sa udeľuje spravidla na zhromaždení triedy alebo školy. Pochvaly sa evidujú  

v katalógovom liste žiaka. Návrhy na udelenie pochvaly sa prerokujú 

na pedagogickej rade. 

3. Pochvala  triednym učiteľom: 

 

a) za výborný prospech – priemerný prospech 1,00 za príslušný polrok, 

b)  za vzornú dochádzku – 0 vymeškaných hodín za príslušný polrok, 

c) za vzornú reprezentáciu školy (úspešné umiestnenie v okresnom kole), 

d) za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností. 

4.   Pochvala riaditeľkou školy: 

 

a) za trvalo výborný prospech a dochádzku do školy, 

b) za vzornú reprezentáciu školy (úspešné umiestnenie v regionálnych, krajských 

a celoštátnych kolách súťaží, olympiád a pod.). 

 

5.   Mimoriadna cena: 

 

a) za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, mimoriadny čin (napr. 

záchrana života), 

b) za vzornú reprezentáciu Slovenskej republiky, 

c) najlepší študent Obchodnej akadémie Poprad. 
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Čl. 12 

Opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov 

 

1. Žiak, ktorý porušil ustanovenie školského poriadku alebo v ňom citovaného 

predpisu, bude zapísaný do triednej knihy a pri opakovanom previnení, bude voči 

nemu uplatnené niektoré z výchovných opatrení uvedených v Zákone č. 245/2008 Z. 

z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v metodickom pokyne č. 21/2011 na 

hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl. 

 

2. Napomenutie od triedneho učiteľa – zápis do študentského preukazu: 

 

 za 3 po sebe idúce menej závažné priestupky. 

 

3. Pokarhanie od triedneho učiteľa – zápis do katalógového listu žiaka: 

 

 za 1 neospravedlnenú hodinu, 

 za 3 oneskorené neospravedlnené príchody, 

 za opakujúce sa menšie priestupky po napomenutí. 

 

4. Pokarhanie od riaditeľky školy – zápis do katalógového listu žiaka: 

 

 za 4 oneskorené neospravedlnené príchody, 

 za 2 – 3 neospravedlnené hodiny, 

 za opakujúce sa závažnejšie priestupky po pokarhaní od triedneho učiteľa. 

 

5. Druhý stupeň zo správania – správanie uspokojivé – zápis do katalógového listu 

žiaka : 

 

 za 1 závažnejší priestupok, napr. neoprávnené vystavenie dokladu, falšovanie 

podpisu, fajčenie v priestoroch školy, školského areálu (viď čl. 8, ods. 2)  a na 

školských akciách, prinášanie a konzumácia alkoholu, drog a iných látok 

v priestoroch školy, školského areálu a na školských akciách, opakované 

používania mobilu na vyučovacích jednotkách, poškodzovanie školského 

majetku, 

 podpora a prejavovanie akejkoľvek formy rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, 

extrémizmu a ostatných foriem intolerancie a diskriminácie vrátane oblečenia, 

obuvi, doplnkov, ako aj v ústnej, písomnej, telefonickej a elektronickej 

komunikácii, 

 za porušenie školského poriadku školy podľa posúdenia triednym učiteľom 

alebo vyučujúcim, 

 za 5 neospravedlnených oneskorených príchodov do školy, 

 za 4 – 7 neospravedlnených hodín. 

 

6. Tretí stupeň zo správania – menej uspokojivé – zápis do katalógového listu žiaka: 

 

 za 8 – 18 neospravedlnených hodín, 

 za závažné alebo opakované porušenie školského poriadku, 

 krádež, podvody, falšovanie dokladov, 

 zvlášť hrubé a opakujúce sa neslušné správanie voči spolužiakom, 

zamestnancom školy a porušovanie ľudských práv. 



 14 

 

7. Tretí stupeň zo správania s podmienečným až nepodmienečným vylúčením zo 

štúdia – zápis do katalógového listu žiaka: 

 

 za závažné alebo opakované porušenie školského poriadku školy,  

 za opakované porušenie zákazu prechovávania alkoholu, omamných látok, drog 

a ich užívanie,  

 opakované oneskorené neospravedlnené príchody do školy, 

 šikanovanie, vydieranie, 

 vandalizmus, 

 závažné alebo opakujúce sa priestupky uvedené v predchádzajúcom bode, 

ktorými vážne ohrozuje výchovu ostatných žiakov a narúša činnosť žiackeho 

kolektívu. 

 

8. Štvrtý stupeň zo správania - neuspokojivé - s vylúčením zo štúdia - zápis do 

katalógového listu žiaka: 

 

 ak žiak výrazne porušuje ľudské práva spolužiakov, pedagogických 

zamestnancov a ďalších osôb, 

 dopustí sa závažných previnení, ktorými vážne ohrozuje výchovu ostatných 

žiakov, 

 zámerne narúša činnosť žiackeho kolektívu a jeho správanie je vo vážnom 

rozpore s právnymi a etickými normami spoločnosti. 

 

9. Žiak môže byť zo štúdia vylúčený aj v týchto prípadoch: 

  

a) za nesplnenie podmienky uloženej pri podmienečnom vylúčení, 

b) zvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky, 

c) za hrubé porušenie školského zákona. 

 

10. Priestupky sú prerokované a uzatvárajú sa na klasifikačnej porade, zaznamenávajú 

sa do katalógového listu žiaka s dátumom klasifikačnej porady takto: 

 

Žiakovi (žiačke) bolo udelené pokarhanie od triedneho učiteľa (od riaditeľky školy), 

znížená známka zo správania na uspokojivé, menej uspokojivé s podmienečným, 

nepodmienečným vylúčením zo školy za ................. Skúšobná lehota sa určuje do 

.......... 

 

Poprad dátum             Podpis triedneho učiteľa 

 

 

11. Uloženie opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov sa oznamuje žiakovi spravidla 

pred kolektívom triedy. 

12. Opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov sa môžu po prerokovaní v pedagogickej 

rade  ukladať do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o previnení žiaka dozvedel 

príslušný pedagogický zamestnanec školy, najneskôr do jedného roka odo dňa, keď 

sa žiak previnenia dopustil. 

13. V rozhodnutí o podmienečnom vylúčení zo štúdia určí riaditeľka školy skúšobnú 

lehotu, a to najdlhšie na 1 rok. Ak sa podmienečne vylúčený žiak v skúšobnej lehote 
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osvedčil, upustí sa od vylúčenia. Ak sa žiak v tejto lehote dopustí ďalšieho 

previnenia, riaditeľka školy žiaka vylúči zo štúdia. 

14. Opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov oznámi zákonnému zástupcovi žiaka 

triedny učiteľ písomnou formou. 

15. Opatrenie vo výchove – podmienečné vylúčenie a vylúčenie zo štúdia možno uložiť 

žiakovi len vtedy, ak skončil plnenie povinnej školskej dochádzky. 

16. V súlade s Národným programom boja proti drogám, projektom Zdravá škola 

a právom jedinca na zdraviu neškodlivé prostredie, v areáli školy, pri podujatiach 

organizovaných školou v iných priestoroch a objektoch, je prísne zakázané fajčiť, 

požívať alkohol (vrátane piva), ostatné psychoaktívne látky.  

17. V súvislosti s ustanoveniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  

predmetom opatrenia sú: 

 

a) tabak, tabakové výrobky, 

b) alkohol, alkoholické nápoje, 

c) ostatné psychoaktívne látky, 

d) jedy, 

e) prekurzory. 

 

18. V objektoch školy je zakázaná reklama, skladovanie, predaj týchto výrobkov.  

Zakazuje sa fajčiť zamestnancom školy v prítomnosti žiakov, ak ich sprevádzajú pri 

organizovaných podujatiach i mimo školy. Zakazuje sa požívanie alkoholu, 

alkoholických nápojov zamestnancami školy, rodičmi žiakov, zákonnými 

zástupcami žiakov a inými osobami v celom objekte školy. Z akýchkoľvek dôvodov 

nepovolené prechovávanie psychoaktívnych látok, jedov, prekurzorov žiakmi, 

zamestnancami školy je kvalifikované ako porušenie § 135, § 171 - 174 Trestného 

zákona. 

19. Porušenie tohto zákazu žiakmi sa hodnotí podľa závažnosti: 

 

a) zníženou známkou zo správania, 

b) podmienečným vylúčením zo štúdia, 

c) vylúčením zo štúdia. 

 

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

množstvo skonzumovaného alkoholu, závažnosť negatívneho dopadu na ostatných 

žiakov, závažnosť narušenia vyučovania). 

 

Piata časť 

 

Čl. 13 

Hodnotenie a klasifikácia 
 

1. Klasifikácia prospechu sa uskutočňuje podľa platného zákona č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávací (školský zákon) a podľa Metodického pokynu č. 21/2011 na 

hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl. Zákonných zástupcov žiaka 

informuje priebežne o prospechu a správaní žiaka triedny učiteľ, učitelia 

jednotlivých predmetov a zákonný zástupca žiaka má prístup do elektronickej 

žiackej knižky. V prípade výrazného zhoršenia prospechu alebo správania informuje 

zákonných zástupcov žiaka písomne.  



 16 

2. Zákonných zástupcov žiaka informuje o prospechu a správaní žiaka triedny učiteľ 

pravidelne na triednej schôdzi, kde ich oboznámi s výsledkami práce za uplynulé 

obdobie. 

3. Správanie žiaka sa hodnotí známkou na vysvedčení. Klasifikáciu správania navrhuje 

triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi a schvaľuje riaditeľka školy po prerokovaní 

v pedagogickej rade. Hlavným kritériom pre stanovenie známky zo správania je 

uvedomelé plnenie školského poriadku školy, dodržiavanie pokynov vyučujúcich, 

vzťah ku kolektívu triedy a správanie žiaka podľa všeobecne platných morálnych 

zásad. Pri hodnotení správania sa berie do úvahy i správanie žiaka mimo školy 

a prípadné spáchanie trestnej činnosti. Prihliada sa aj na zdravotný stav žiaka. 

4. Prospech žiaka v jednotlivých predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami: 

1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný, 5 – nedostatočný. 

Nepoužívajú sa znamienka + a - , rovnako ako známky typu 2/3 a pod. Hodnotenie 

žiakov sa vykonáva známkou, percentuálnym a slovným hodnotením. 

5. Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami: 

1 – veľmi dobré, 2 – uspokojivé, 3 – menej uspokojivé, 4 – neuspokojivé. 

6. V súlade s učebným plánom sa vyučovacie predmety etická výchova, náboženská          

 výchova, aplikovaná ekonómia, podnikanie neklasifikujú. V katalógovom liste a na 

vysvedčení     

sa uvedie „absolvoval/a“. 

7. Žiak má právo: 

   

a) vedieť, čo sa bude hodnotiť a akým spôsobom, 

b) dozvedieť sa výsledok každého hodnotenia, 

c) na objektívne hodnotenie. 

 

8. Učiteľ vedie evidenciu o každej klasifikácii žiaka v elektronickej žiackej knižke. 

9. Učiteľ zapisuje známky do EŽK pravidelne po ich oznámení žiakom, najneskôr do 

konca týždňa po ich oznámení žiakom. 

10. Žiak musí mať na konci klasifikačného obdobia z jednotlivých predmetov, pri 

danom počte hodín minimálne nasledujúci počet známok: 

 

Počet hodín 1 2 3 4 a viac 

Počet známok 2 3 4 5 

 

11. Učiteľ oznámi žiakovi výsledok každého hodnotenia a klasifikácie so zdôvodnením. 

Po ústnom vyskúšaní oznámi učiteľ výsledok hodnotenia ihneď. Výsledky 

hodnotenia písomných skúšok a prác aj praktických činností oznámi žiakovi 

a predloží k nahliadnutiu najneskôr do 14 kalendárnych dní. 

12. Termín písomnej práce, ktorá trvá viac ako 25 minút, učiteľ zapisuje do 

harmonogramu písomných prác triedy ako udalosť v ETK v príslušnom dni. 

V jednom dni môžu žiaci písať len 1 písomnú prácu uvedeného charakteru. Žiak 

musí vopred vedieť, z ktorej časti učiva alebo tematického celku bude písomnú 

prácu písať. Učiteľ nemusí oznamovať ani do harmonogramu zapisovať tzv. 

päťminútovky. 

13. Pri písomnom skúšaní učiteľ vysvetlí žiakovi spôsob klasifikácie, aby vedel, prečo 

dosiahol istý stupeň klasifikácie (body, percentá, stupnica). Žiak má právo 

nejasnosti s učiteľom prekonzultovať. 

14. Pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch na konci klasifikačného 

obdobia sa hodnotí kvalita práce a učebné výsledky, ktoré žiak dosiahol počas 
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celého klasifikačného obdobia, t. j. známky za ústne odpovede, známky za písomné 

práce. Pritom sa prihliada na systematickosť v práci žiaka, na jeho prejavované 

osobné a sociálne kompetencie ako je zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota 

a schopnosť spolupracovať. Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru 

známok získaných v danom klasifikačnom období, prihliada sa k dôležitosti a váhe 

jednotlivých známok. Hodnotenie sa považuje za akt objektívnej spätnej väzby, 

motivačný a výchovný prostriedok, ako aj prostriedok pozitívneho podporovania 

zdravého sebaobrazu žiaka. Z tohto dôvodu učiteľ oznámi žiakovi výslednú známku 

z vyučovacieho predmetu. 

15. Z dôvodu vysokého počtu vymeškaných hodín žiakom z daného predmetu môže 

vyučujúci nariadiť jeho preskúšanie z určeného učiva. Žiak je povinný absolvovať 

preskúšanie podľa pokynov a v čase určenom vyučujúcim mimo riadneho rozvrhu 

hodín. 

16. Žiak, ktorý sa bez závažných dôvodov nezúčastní na preskúšaní určenom 

vyučujúcim alebo neospravedlní svoju neúčasť z objektívnych dôvodov, sa 

klasifikuje z určeného učiva, ktoré malo byť predmetom preskúšania, známkou 

nedostatočný. 

17. Žiak, ktorý mal na konci 2. polroku najviac z dvoch predmetov prospech 

„nedostatočný“, môže so súhlasom riaditeľky školy vykonať opravné skúšky. Ak 

bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, je klasifikovaný z predmetu, 

z ktorého mal robiť opravnú skúšku, stupňom prospechu „nedostatočný“. 

18. Žiak je klasifikovaný na základe komisionálnej skúšky, ak: 

 

a) vykonáva  rozdielovú skúšku, 

b) vykonáva opravnú skúšku, 

c) je skúšaný v náhradnom termíne,  

d) požiada o preskúšanie sám alebo zákonný zástupca, pretože má pochybnosti  o 

správnosti klasifikácie v jednotlivých predmetoch na konci prvého alebo 

druhého polroka (do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia) ak 

príslušný predmet vyučuje riaditeľka, môže žiak alebo zákonný zástupca žiaka 

požiadať zriaďovateľa o preskúšanie, 

e) komisionálne preskúšanie žiaka nariadila riaditeľka na vlastný podnet, 

f) vykonáva skúšky pri štúdiu podľa individuálneho učebného plánu, 

g) bol oslobodený od povinnosti dochádzať do školy, 

h) vykonáva skúšky pri štúdiu jednotlivých vyučovacích predmetov, 

i) vykonáva skúšky pri plnení osobitného spôsobu školskej dochádzky, 

j) vykonáva skúšky pri individuálnom vzdelávaní, 

k) školská inšpekcia zistí nedostatky pri klasifikácii a nariadi komisionálne 

preskúšanie. 

 

19. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v klasifikačnom období z tohto vyučovacieho 

predmetu hodnotený na základe komisionálnej skúšky. 

20. O povolení vykonať komisionálnu skúšku podľa odseku 18 písmena a) až j) 

rozhoduje riaditeľka. 

21. Žiak, ktorého prospech najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov, ktoré sa 

vyučujú len v prvom polroku, je nedostatočný alebo ktorý má na konci druhého 

polroka prospech nedostatočný najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov, 

sa klasifikuje na základe výsledkov skúšky podľa výsledkov opravnej skúšky.  

22. Riaditeľka školy môže povoliť prítomnosť zákonného zástupcu žiaka na     

komisionálnom preskúšaní. 
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23. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na komisionálnu skúšku 

a neospravedlní sa sám alebo prostredníctvom svojho zákonného zástupcu najneskôr 

v deň konania skúšky, sa klasifikuje z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal 

vykonať komisionálnu skúšku, stupňom prospechu nedostatočný. Ak nepríde na 

komisionálnu skúšku, o ktorú požiada pri pochybnostiach o správnosti klasifikácie 

a neospravedlní sa sám alebo prostredníctvom zákonného zástupcu v deň konania 

skúšky, sa  klasifikuje pôvodne dosiahnutým stupňom prospechu.  

Výsledok každej komisionálnej skúšky je pre klasifikáciu žiaka konečný. 

24. Komisia pre komisionálne skúšky je najmenej trojčlenná. Komisia sa skladá z: 

 

a) predsedu, ktorým je spravidla riaditeľ  alebo ním  poverený učiteľ, 

b) skúšajúceho učiteľa, ktorým je spravidla učiteľ vyučujúci žiaka príslušný 

vyučovací predmet, 

c) prísediaceho, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady pre príslušný alebo 

príbuzný vyučovací predmet. 

 

25. Výsledok komisionálnej skúšky, ktorý vyhlási predseda komisie verejne v deň 

konania skúšky, je pre klasifikáciu žiaka konečný. 

 

 

Šiesta časť 

 

Čl. 14 

Organizačné zásady 

 

1. Každá trieda si zvolí triednu radu. Predsedovia triednej rady tvoria žiacku radu 

školy. 

2. Triedny učiteľ určí na každý týždeň týždenníkov, pričom prihliada na delenie triedy. 

Týždenníci majú tieto povinnosti: 

  

 umývať tabuľu pred hodinou, 

 zabezpečiť dostatok kriedy, 

 zatvoriť okná po skončení vyučovania, zhasiť svetlá, skontrolovať vodovodné 

kohútiky, 

 skontrolovať, či sú vyložené stoličky na lavici, 

 skontrolovať, či je poriadok v triede, 

 hlásiť neprítomných žiakov na hodine, 

 hlásiť vyučujúcemu zmenu miestnosti v dôsledku presunu tried, 

 hlásiť neprítomnosť vyučujúceho 10 minút po začiatku hodiny zástupcom 

riaditeľky školy alebo riaditeľke školy. 

 

3. Štipendiá sa  priznávajú podľa platných predpisov. Formuláre žiadostí poskytuje 

žiakom triedny učiteľ, resp. referentka pre personalistiku, mzdy a účtovníctvo. 

4. Preukážky na zľavu cestovného sa potvrdzujú hromadne pre celú triedu (aj 

potvrdenia o návšteve školy a na rodinné prídavky) v kancelárii v čase úradných 

hodín. 

5. Na konci prvého polroka školského roka škola vydá žiakovi výpis klasifikácie 

prospechu a správania žiaka za prvý polrok. Na konci školského roka škola vydá 

žiakovi vysvedčenie, v ktorom sa uvádzajú výsledky hodnotenia za prvý polrok a za 
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druhý polrok školského roka. Vysvedčenie za prvý polrok sa vydá na základe 

písomnej žiadosti plnoletého žiaka alebo zákonného zástupcu. 

 

 

Siedma časť 

 

Čl. 15 

Úradné hodiny 

 

1. Úradné hodiny sú pre žiakov v kancelárii školy v dopoludňajších hodinách od  

10.25 – 10.40 h  a v popoludňajších hodinách od 13.30 – 14.30 h.  

2. Základné informácie rodičom alebo zákonným zástupcom o žiakoch podáva triedny 

učiteľ písomne, správou prostredníctvom školského portálu EduPage, prípadne 

zápisom v študentskom preukaze alebo po dohovore s príslušným vyučujúcim 

v mimo vyučovacom čase alebo kolektívnou formou v rámci triednych schôdzí. 

 

      Kontakt so školou: 

 

      Adresa školy:  Obchodná akadémia, Murgašova 94, 058 22  Poprad 

      Číslo telefónu:  052/772 16 35 

E-mail:   oa@oapoprad.sk 

Internet:   www.oapoprad.sk 

   www.oapoprad.edupage.org 

Facebook:  www.facebook.com/oapoprad 

 

 

Ôsma časť 

 

Čl. 16 

Záverečné ustanovenie 
 

1. Školský poriadok bude doplňovaný alebo menený podľa konkrétnych podmienok, 

prípadne v súlade s postupne vychádzajúcimi právnymi normami formou písomného 

dodatku. 

2. Školský poriadok bol prerokovaný v rade školy, žiackej školskej rade 

a v pedagogickej rade. 

3. Školský poriadok sa stáva záväzným pre žiakov po oboznámení sa s jeho obsahom. 

4. S obsahom školského poriadku sa oboznámia žiaci na prvej triednickej hodine a ich 

rodičia (zákonní zástupcovia) na prvom rodičovskom združení. Oboznámenie 

potvrdia svojím podpisom. 

5. Školský poriadok  platí od 2. septembra 2021. 

 

 

Poprad 2. septembra 2021 

 

 

 

 

        Ing. Iveta Račeková, v. r. 

           riaditeľka školy 

mailto:oa@oapoprad.sk
http://www.oapoprad.sk/
http://www.oapoprad.edupage.org/

