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Súkromná stredná odborná škola podnikania, Hollého 1380,905 01 Senica 

 

Vnútorný poriadok školy 

 

Preambula 

 
Na základe dobrovoľného rozhodnutia študovať na našej škole sa žiak školy zaväzuje riadne chodiť do 

školy a plniť všetky úlohy a povinnosti, ktoré od neho škola vyžaduje. Vnútorný poriadok školy je záväzný 

pre všetkých žiakov. 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 maximálne a efektívne využitý z hľadiska vzdelávania a aby bol aj časom príjemne stráveným ako aj 

žiakmi tak aj učiteľmi. 

Za týmto účelom je vypracovaný Školský poriadok, ktorý vychádza zo zákona  č. 245/2008  Z. z.                

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a z Vyhlášky 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 314/2008 Z. z. z 23. júla 2008 o stredných školách. 

Naša škola považuje Deklaráciu práv dieťaťa a Listinu základných práv a slobôd za nespochybniteľný 

základ vo vzťahu k žiakom, pedagogickým zamestnancom i ostatným zamestnancom školy. 

 

Článok 1 

Práva žiaka 

Práva žiakov vychádzajú z Charty dieťaťa a ľudských práv. 

Žiak má právo na: 

- rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu, na vzdelanie, ktoré má smerovať  k plnému a všestrannému 

rozvoju ľudskej osobnosti 

- kvalitnú výuku v jednotlivých predmetoch 

      -      individuálny prístup rešpektujúci jeho  schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav 

      -      bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov 

      -      úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti  

      -      poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním 

      -      výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí 

      -      organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému     

             stavu v súlade so zásadami psychohygieny    

- úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému   a sexuálnemu násiliu 

- poznať  kritériá hodnotenia, klasifikácie, vedomostí a zručností vo všetkých predmetoch 

- na  informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov 
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- na zrozumiteľný výklad učiva 

- slušným spôsobom vyjadriť svoj názor k témam preberaným na vyučovacej hodine 

- k preberanému učivu položiť otázku a dostať na ňu odpoveď 

- žiak má právo na omyl 

- na objektívne skúšanie a hodnotenie,  poznať kritéria hodnotenia, klasifikácie vedomostí a zručností 

vo všetkých predmetoch 

- aby mu na požiadanie bola zdôvodnená klasifikácia pri písomných prácach, testoch či ústnych 

odpovediach, na bezprostredné oznámenie známky z ústnej odpovede 

- v odôvodnených prípadoch požiadať prostredníctvom svojich rodičov o komisionálne preskúšanie 

- vybrať si povinne voliteľné a nepovinné predmety z ponuky školy podľa možnosti školy a počtu 

prihlásených žiakov, po výbere týchto predmetov – povinnosť ich navštevovať 

- aktívne sa zúčastňovať na vyučovaní podľa rozvrhu hodín 

- zapojiť sa do niektorých foriem záujmovej činnosti, po výbere týchto záujmových činností – 

povinnosť ich navštevovať 

- na rovnosť bez rozdielu rasy, pôvodu, náboženstva a spoločenského postavenia 

- obrátiť sa na triedneho učiteľa a následne na riaditeľa školy, ak sa domnieva, že došlo k porušeniu 

jeho práv 

- voliť a byť volený do triednej samosprávy a do študentskej rady školy 

- na konzultácie s výchovným poradcom 

- na poučenie o zásadách bezpečnosti pri práci a ochrane zdravia 

- na prednostnú ochranu a pomoc v nebezpečných situáciách 

- na prestávky podľa rozvrhu hodín v prípade, že nevykonáva praktické činnosti, ktoré mu 

neumožňujú opustiť pracovné miesto 

- na podanie pripomienok, návrhov a sťažností v záujme skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho 

procesu 

- na náhradu nákladov na cestu, ubytovanie a stravu pri reprezentácii školy na súťažiach 

- na stravovanie v školskej jedálni 

- vydanie opisu vysvedčenia po 1. a vysvedčenia  2. polroku a jeho prevzatie od triedneho  učiteľa 

- zúčastniť sa na akciách organizovaných školou v čase vyučovania i mimo vyučovania 

- vykonať opravnú skúšku so súhlasom riaditeľa školy, ak na konci 2. polroku neprospel najviac 

z dvoch predmetov 

- opakovať ročník, ak neprospel a nevykonal úspešne opravnú skúšku 



3 

 

- zanechať štúdium, ak skončil povinnú školskú dochádzku, oznámi to písomne riaditeľovi školy,                

ak je žiak neplnoletý, oznámi to jeho zákonný zástupca 

- ak žiak alebo jeho zákonný zástupca má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci                             

1. a 2. polroka, môže do 3 dní odo dňa, odkedy sa dozvedel o jej výsledku požiadať riaditeľa školy 

o komisionálne skúšanie 

- na slušné zaobchádzanie zo strany vyučujúcich a pracovníkov školy 

- predložiť návrhy na zlepšenie organizácie práce školy alebo iných činností, ktoré súvisia                          

so životom školy 

Článok 2 

Povinnosti žiaka 

Žiak je povinný:   

- na vyučovanie a všetky školské podujatia dochádzať v primeranom, slušnom oblečení,   čisto 

a vkusne upravený (tepláky len v prípade športového podujatia),  po príchode do školy si žiak   

uloží odev a obuv do určenej šatne 

- pripraviť si veci potrebné na vyučovanie pred začatím hodiny, na hodiny si prinášať potrebné 

učebnice,  zošity a pomôcky podľa pokynov jednotlivých učiteľov a označiť ich svojím  menom 

a triedou  

 

- zaujať triednym učiteľom určené miesto v triede a svojvoľne ho nemeniť,  odborných učebniach 

a na špeciálnych vyučovacích jednotkách určuje miesto žiakovi vyučujúci 

 

- byť na svojom mieste a očakávať príchod vyučujúceho najneskôr 2 minúty pred začatím   

vyučovacej hodiny, budova školy sa otvára pre žiakov o 7.15 hod. 

- na vyučovaní sa správať podľa pokynov vyučujúceho 

 

- do odbornej učebne vstupovať pod dozorom vyučujúceho alebo za jeho prítomnosti, resp. 

dodržiavať pokyny o správaní sa v odbornej učebni – učebne  informatiky,...  

 

- ospravedlniť sa vyučujúcemu pred začatím hodiny, ak nie je zo závažných dôvodov na vyučovanie 

pripravený 

 

- udržiavať svoje miesto a okolie v čistote a poriadku, neznečisťovať  priestory školských tried, 

chodby, sociálne zariadenia, šatne, dodržiavať zásady hygieny 

 

- manipulovať so zariadením učební a ich súčasťami len so súhlasom učiteľa, pri poškodení škodu 

uhradí vinník 

 

- nenosiť do školy predmety, ktoré na vyučovanie nepotrebuje (klenoty), väčšie sumy peňazí, 

elektroniku nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť 

 

- okamžite oznámiť nájdenie cudzej veci vyučujúcemu alebo triednemu učiteľovi  
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- osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich, byť 

disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických zamestnancov, inštruktorov a iných zamestnancov 

školy a správať sa v škole a mimo nej tak, aby robil česť škole i sebe 

 

- chrániť vlastné zdravie a zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok v škole 

- dodržiavať pravidlá bezpečnosti  a ochrany zdravia  vo výchovno-vzdelávacom procese, pri 

prechode na vyučovanie mimo hlavnej budovy dodržiavať pravidlá chodca v cestnej premávke, 

presúvať sa na vyučovanie v skupinách pod vedením príslušného vyučujúceho alebo inej poverenej 

osoby 

- dodržiavať vyučovací čas a rozsah prestávok, dostaviť sa na vyučovanie najneskôr  5 minút pred 

prvou vyučovacou hodinou, zúčastňovať sa na vyučovaní všetkých povinných, voliteľných a 

nepovinných predmetov, ktoré si zvolil, vo všetkých učebniach sa riadiť školským poriadkom školy, 

pravidlami pre prácu s výpočtovou technikou a internetom v odborným učebniach, zásadami 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na hodinách TEV a  zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci  a zásadami požiarnej ochrany 

 

Článok 3 
  

Žiakom je prísne zakázané 

- fajčiť v priestoroch a okolí školy a pri všetkých činnostiach organizovaných školou 

 

- vstúpiť do priestorov školy pod vplyvom alkoholu a iných zdraviu škodlivých látok;  žiak, ktorý 

prináša a rozširuje alebo užíva drogy a iné omamné látky  mimoriadne hrubo porušuje školský 

poriadok a bude okamžite vylúčený zo štúdia; v prípade rozširovania bude jeho priestupok 

oznámený orgánom činným v trestnom konaní 

 

- verbálne podnecovať a používať prostriedky symbolizujúce rasovú, etnickú, národnostnú, náboženskú 

a inú neznášanlivosť 

 

- prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie  a veci, ktoré 

by mohli rozptyľovať jeho i ostatných žiakov pri vyučovaní (strelné, bodné zbrane, chemikálie a iné) 

 

- bez vedomia triedneho učiteľa opustiť vyučovanie; v prípade  neprítomnosti triedneho učiteľa je 

potrebné sa vypýtať od zastupujúceho triedneho učiteľa, zástupcu riaditeľa školy alebo riaditeľa 

školy 

 

- nevhodne sa správať v priestoroch školy a na školských akciách mimo školy; ide o vulgárne 

vyjadrovanie sa v ústnej a písomnej podobe,  prípady zosmiešňovania,  hanlivých prezývok, bitiek, 

vyhrážanie, ponižovanie, prejavy šikanovania, vydieranie, falšovanie; tieto budú po prerokovaní s 

triednym učiteľom na pedagogickej rade riešené ako závažné porušenie školského poriadku.  

 

- používať elektrické zariadenia akéhokoľvek druhu (magnetofón, video,  dataprojektor, notebook .... ) 

bez prítomnosti vyučujúceho alebo iného zodpovedného zamestnanca školy 

 

- uskutočniť akékoľvek svojvoľné zásahy do softwaru a hardwaru školskej výpočtovej techniky 
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- odchádzať mimo areál školy počas vyučovania, okrem prípadov uvedených rozvrhom, opustiť areál 

školy počas prestávok; počas voľných hodín môže žiak opustiť areál školy len s písomným 

súhlasom rodičov, ktorý odovzdá triednemu učiteľovi na začiatku každého školského roka 

- v čase vyučovania používať súkromné motorové vozidlo alebo bicykel, longboard, skateboard a pod. 

(tieto nemôžu byť odložené v triedach, ale v šatni) 

- neprítomnosť z dôvodu choroby  alebo inej udalosti v rodine oznámia zákonní zástupcovia 

učiteľovi do 48 hodín ; plnoletý žiak dôvod neprítomnosti oznámi sám 

- prinášať a používať mobilné telefóny na vyučovaní; výnimku môže na žiadosť žiaka  alebo zákonného 

zástupcu zo závažných dôvodov udeliť riaditeľ školy alebo zástupkyňa riaditeľa školy 

- používať MP3 prehrávače počas vyučovacích hodín 

- vyhotovovať zvukovo-obrazové záznamy spolužiakov, učiteľov a zamestnancov školy počas 

vyučovania vzhľadom na to, že ide o rýdzo osobnostné práva, ktoré sú chránené zákonom a takéto 

konanie významnou mierou znižuje a znevažuje osobnú dôstojnosť človeka 

- podieľať sa na obchodnej činnosti, ktorá nesúvisí s vyučovacím procesom (napr. predaj                  

poistení, dôchodkového zabezpečenia, mobilných telefónov), zúčastňovať sa na hazardných hrách 

 

Článok 4 

Dochádzka žiaka do školy 

- žiak je povinný dochádzať na vyučovanie a ostatné podujatia školy pravidelne a včas; na hodiny 

prichádza najneskôr 2 min pred začiatkom hodiny je  na svojom mieste pripravený na vyučovanie 

 

- neskoré príchody žiaka sú riešené ako absencia: 3 neskoré príchody = 1 neospravedlnená hodina 

- vyučovanie a podujatia školy môže žiak vymeškať len z dôvodu: 

a) práceneschopnosti a úrazu 

b) lekárskej kontroly 

c) predvolania políciou alebo vojenskou správou 

d) vážnych rodinných dôvodov 

e) nepredvídaných dopravných pomerov 

 

- iné dôvody osobitne posúdi a prehodnotí triedny učiteľ 

 

- ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní z dôvodu vopred známeho, požiada rodič (zákonný 

zástupca) triedneho učiteľa o uvoľnenie z vyučovania; uvoľniť žiaka na 3 dni môže triedny učiteľ, 

na dlhší čas riaditeľ školy, vždy na základe písomnej žiadosti rodičov a odporúčania triednym 

učiteľom 

 

- všetky druhy ospravedlnení podpíšu aj rodičia, príp. zákonný zástupca 

 

- každú neúčasť na vyučovaní je žiak (resp. rodič) povinný hodnoverným dokladom ospravedlniť 

najneskôr do 24 hodín po príchode do školy v prehľade o neprítomnosti žiaka; žiaci, ktorí dovŕšia 

vek 18 rokov, majú právo na samostatné ospravedlnenie, avšak len dva dni za polrok bez 

lekárskeho potvrdenia, resp. je potrebné doložiť potvrdenie od úradu štátnej správy (polícia, súd 

a pod.) 
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- rodič (zákonný zástupca) môže neprítomnosť žiaka ospravedlniť najviac na 3 dni za polrok v 

školskom roku, a to len zo závažných dôvodov  

 

- v prípade vymeškania viac ako 30% vyučovacích hodín počas štvrťroka budú neprítomnosť žiaka 

a stupeň prospechu prerokované v pedagogickej rade 

- v predmetoch, ktoré nie sú klasifikované známkou, žiak získa hodnotenie absolvoval len v prípade 

aspoň 80% aktívnej činnosti na hodinách; v opačnom prípade žiak neprospel 

- pre uskutočnenie celkovej klasifikácie musí každý žiak získať určené vedomosti, ktoré môžu byť za 

jednotlivé predmety hodnotené rôzne: známkou, bodmi, prácou na projektoch (počet známok za 

polrok určí vyučujúci)  

- ak nie je možné žiaka klasifikovať v riadnom termíne, náhradný termín určí pedagogická rada 

-  

Článok 5 

Uvoľňovanie žiakov z vyučovania 

- riaditeľ školy môže uvoľniť žiaka z vyučovania povinného predmetu alebo telesnej výchovy, prípadne 

telesných úkonov spojených s vyučovaním žiaka so zmenenou pracovnou schopnosťou iba na základe 

vyjadrenia odborného lekára 

 

- žiaka nemožno uvoľniť na celý školský rok alebo jeho prevažnú časť od vyučovania povinných 

predmetov,  ktoré majú rozhodujúci význam pre odborné zameranie absolventov; predmety určuje 

riaditeľ školy 

 

- ak to dovoľuje charakter učiva, riaditeľ školy umožní žiačke z dôvodu tehotenstva alebo materstva 

prípravu a vykonanie skúšok v určených termínoch, ak je neplnoletá so súhlasom jej zákonného zástupcu 

 

- riaditeľ školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade a po porovnaní učebných plánov umožniť 

žiakovi absolvovať časť štúdia v trvaní najviac jeden rok na príbuznej škole v zahraničí; v prípade 

potreby predpíše žiakovi vykonať rozdielové skúšky najviac z rozhodujúcich predmetov pre odborné 

zameranie 

 

Článok 6 

Lekárske prehliadky 

- lekárske vyšetrenia žiak absolvuje tak, aby vymeškal čo najmenší počet hodín z vyučovania 

 

- návštevu u lekára si dá žiak potvrdiť v prehľade o neprítomnosti žiaka v škole 

 

 

Článok 7  

Oslovenia a pozdravy 

- žiak oslovuje všetkých zamestnancov školy zásadne oslovením pán, pani v spojení s pracovným alebo 

funkčným zaradením. 
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- žiak zdraví pozdravom: dobrý deň, dovidenia;  žiaci zdravia všetkých zamestnancov školy  a všetky 

dospelé osoby pohybujúce sa v priestoroch školy 

 

- keď vstúpi riaditeľ školy, zástupca riaditeľa  alebo  vyučujúci  či iná dospelá osoba do triedy, žiaci 

pozdravia vstaním a sadnú si na pokyn učiteľa;  ak tieto osoby z triedy odchádzajú, žiaci tiež pozdravia 

vstaním 

 

 

Článok 8 

Správanie žiakov cez prestávky  

- počas prestávok sa žiak správa disciplinovane, vybavuje si osobné potreby, čo najskôr sa  vráti do 

triedy a pripraví sa na nasledujúcu hodinu 

 

- počas veľkej prestávky žiaci idú na obed disciplinovane, nepredbiehajú sa a na obede dodržiavajú pokyny 

dozorujúceho učiteľa a základné zásady stolovania 

 

- ak má trieda hodinu v odbornej učebni, žiaci sa presunú cez prestávku na  hodinu tak, aby boli včas 

pripravení na začiatok vyučovania; do odbornej učebne vstupujú a vychádzajú z nej na pokyn učiteľa 

 

Článok 9 

Správanie žiakov mimo školy 

- každý žiak je žiakom školy aj mimo vyučovania a počas prázdnin  

 

- žiak je povinný správať sa mimo školy podľa pravidiel slušného správania, rešpektovať a ctiť morálne 

hodnoty a právne normy spoločnosti 

 

 Článok 10 

  
Starostlivosť o školské zariadenie, učebnice a školské potreby 
 

- žiak je povinný šetriť školskú budovu, vonkajšie a vnútorné zariadenie školy; akékoľvek poškodenie 

z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie je žiak povinný v plnej hodnote nahradiť; ak sa vinník 

nezistí, uhradí sa škoda kolektívne (celá trieda, prípadne všetci žiaci školy) 

 

- žiak je povinný šetriť aj ostatné školské pomôcky; po každom opustení učebne a triedy skontroluje svoj 

priestor a zanechá ho vo vzornom poriadku; po skončení vyučovania sa žiak riadi pokynmi 

vyučujúceho (zdvihnú stoličky) 

 

- žiaci sú povinní dodržiavať bezpečnostné a protipožiarne predpisy v priestoroch školy i na 

hromadných podujatiach triedneho kolektívu či školy 

 

- jedlo a pitie (vrátane žuvačiek, keksov, cukríkov a pod.) žiak konzumuje len v priestoroch na to   

určených; po konzumácii je žiak povinný upratať tak, aby odpadky neznečisťovali prostredie         

(napr. zabaliť žuvačku do papiera a hodiť do koša) 
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Článok 11 

Povinnosti týždenníkov 

- službu týždenníkov v triedach vykonávajú vždy dvaja žiaci po dobu jedného týždňa, ktorých určí 

triedny učiteľ podľa určitého poradia 

- týždenníci pripravia pred vyučovaním triedu na nerušený priebeh vyučovania 

 

- neprítomnosť vyučujúceho hlásia do 10 minút vedeniu školy 

 

- počas dňa zabezpečia vetranie triedy 

 

- po ukončení vyučovania zabezpečia poriadok v triede 

 

- pri zistení poškodenia inventára triedy hlásia toto poškodenie vedeniu školy, resp. školníkovi 

 

- povinnosti týždenníkov platia aj pri presune do inej učebne 

 

Článok 12 

Výchovné opatrenia 

- výchovné opatrenia v zmysle § 58 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov: 

výchovnými opatreniami sú pochvaly a iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov  

 

- pochvalu alebo iné ocenenie udeľuje žiakom triedny učiteľ, riaditeľ školy alebo orgán štátnej správy, 

môže ich udeliť aj iná organizácia alebo orgán; pochvala sa udeľuje spravidla na zhromaždení triedy 

alebo školy 

 

Žiakom možno podľa závažnosti previnenia uložiť niektoré z týchto opatrení: 

 

Postupnosť výchovných opatrení 

a) napomenutie triednym učiteľom 

b) pokarhanie triednym učiteľom 

c) pokarhanie riaditeľom školy 

d) ak splnil povinnú školskú dochádzku, môže mu  riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej          

rade uložiť aj podmienečné vylúčenie zo štúdia alebo vylúčenie zo štúdia 

 

A/ Napomenutie triednym učiteľom pred kolektívom triedy: 

 

1. za opakovaný neskorý príchod na vyučovanie zavinený žiakom  

2. za porušenie nariadení školského poriadku  

3. za zanedbávanie týždenníckych povinností  

4. za samovoľné opustenie areálu školy  

 

 B/ Pokarhanie triednym učiteľom: 

 

1. za opakované porušenie školského poriadku po napomenutí triednym učiteľom  
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2. za vulgárne vyjadrovanie  

3. za úmyselné poškodzovanie školského majetku  

4. za opakované samovoľné opustenie areálu školy  

5. za nedovolené používanie mobilných telefónov, notebookov, tabletov  na hodinách 

6. za fajčenie v priestoroch školy a v okolí školy 

 

 C/ Pokarhanie riaditeľom školy: 

 

1. za opakované porušenie školského poriadku po udelení pokarhania od triedneho učiteľa  

2. za vážnejšiu fyzickú ujmu – na podnet pedagogickej rady  

3. za podvádzanie  

4. za neospravedlnené hodiny 

5. za samovoľné, opakované opustenie areálu školy  

6. za opakované nedovolené používanie mobilných telefónov, notebookov, tabletov  na hodinách 

7. za opakované fajčenie v priestoroch školy a v okolí školy 

8. za používanie automobilov počas vyučovania 

9. za nevhodné vyjadrovanie sa a nevhodnú prezentáciu školy 

 

 D/  Znížená známka zo správania o jeden stupeň (uspokojivé): 

 

1. v dôsledku priestupku po predchádzajúcom pokarhaní od riaditeľa školy  

2. za  neospravedlnené hodiny na návrh triedneho učiteľa 

3. za vulgarizmy adresované zamestnancom školy  

4. za použitie alkoholických nápojov v škole a na školských akciách  

5. za úmyselný vandalizmus  

6. za opakované samovoľné opustenie areálu školy  

7. za opakované nedovolené používanie mobilných telefónov, notebookov, tabletov  na hodinách 

8. za opakované fajčenie v priestoroch školy a v okolí školy 

9. za používanie automobilov počas vyučovania 

 

E/  Znížená známka zo správania o dva stupne (menej uspokojivé) alebo o tri stupne (neuspokojivé): 

 

1. za  hrubé a závažné priestupky  

2. za neustále opakujúce sa priestupky po udelení dvojky zo správania  

3. za opakujúci sa vandalizmus  

4. za úmyselnú vážnu fyzickú ujmu na zdraví spolužiakov vyžadujúcu lekársky zásah  

5. za 21 a viac  neospravedlnených hodín  

6. za krádež  

7. za šikanovanie spolužiakov  

8. za opakované samovoľné opustenie areálu školy  

9. za opakované nedovolené používanie mobilných telefónov, notebookov, tabletov  na hodinách 

10. za opakované  fajčenie v priestoroch školy a v okolí školy 

11. za opakované používanie automobilov počas vyučovania 

 

Zníženie známky vždy prerokuje na podnet triedneho učiteľa a po prerokovaní s výchovným 

poradcom  pedagogická rada. 

 

F/ Podmienečné vylúčenie: 

 

1. za  viac  ako 30 neospravedlnených hodín  

2. za prechovávanie a užívanie drogy, krádež 
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3. za ohrozovanie života žiakov i zamestnancov školy akoukoľvek zbraňou  

4. za recidívu priestupkov po udelení predchádzajúcich výchovných opatrení alebo zníženej známy 

zo správania  

 

 G/ Vylúčenie zo školy: 

 

1. za porušenie školského poriadku v období podmienečného vylúčenia  

2. za trestnú činnosť dokázanú policajným vyšetrovaním  

3. za distribúciu omamných látok  

4. za opakovanú krádež 

 

 

 

O miere závažnosti a o udelení výchovného opatrenia alebo klasifikácie správania žiaka rozhodne 

pedagogická rada po predchádzajúcom prerokovaní s výchovným poradcom.  

 

Senica 2.september 2020 

 

   

 

 

                                                                                                            PhDr. Milan Trizuliak 

                                                                                                                   riaditeľ školy 
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Príloha č. 1 

Postup pri prevencii a riešení šikanovania v škole 

 

Podľa metodického usmernenia MŠ SR. č. 7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov 

v školách a školských zariadeniach s účinnosťou od 1. apríla 2006 rozumieme pod šikanovaním akékoľvek 

správanie žiaka a skupiny, ktorých zámerom je ublíženie inému žiakovi alebo žiakom, prípadne ich 

ohrozovanie alebo zastrašovanie. Ide o cielené a opakované použitie násilia voči  žiakovi, ktorý sa nemôže 

alebo nevie brániť. 

- je tu úmysel ublížiť fyzicky alebo psychicky 

- agresia jedného alebo skupiny žiakov 

- opakované útoky 

- nevyrovnaný pomer síl medzi agresorom a obeťou 

- šikanovanie  zahŕňa  slovné ponižovanie, nadávanie, výsmech, hrubé žartovanie, vydieranie, 

obmedzovanie slobody, pohŕdanie ,  poškodzovanie osobných vecí, telesné napadnutie 

- následky môžu byť vážne, dlhodobé, je právne postihnuteľné 

 

Prevencia šikanovania – stratégia našej školy 

1. Základným opatrením je dôsledné dodržiavanie zásady: „Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v 

žiadnych podobách.“ 

2. Dôsledne informovať žiakov a rodičov o vnútornom poriadku školy, kde sú zakotvené pravidlá správania 

žiakov. Šikanovanie v škole nebude tolerované. Zároveň  vnútorný poriadok školy obsahuje sankcie pri ich 

porušení, o ktorých sú žiaci a rodičia  informovaní. 

3. Nepodceňovať  prejavy šikanovania. S negatívnymi dôsledkami šikanovania a nevhodného 

správania pre obete i agresorov, ako aj so sankciami v prípade porušenia pravidiel vnútorného 

poriadku školy oboznámiť všetkých žiakov, učiteľov , zamestnancov i rodičov. 

4. Venovať pozornosť vytvoreniu príjemnej a bezpečnej klímy v škole. 

5. Prieskum na škole robiť priebežne – po dohode s rodičmi – formou dotazníkov, rozhovormi 

s deťmi, dotazníkmi pre učiteľov  s  pozorovaním. 

6. Informovať o možnosti žiakov nahlásiť podozrenie alebo prejav šikanovania prostredníctvom kontaktnej 

osoby (Mgr. Dana Bánska ) prípadne triednemu učiteľovi , ktorému dôverujú a formou schránky dôvery. 

7. Využiť preventívne stratégie: 

a) zamerať pozornosť na nových žiakov, 

b) vytvárať zdravú klímu v triede založenú na úcte k sebe i k druhým, na spolupráci, 

komunikácii, vedieť riešiť konflikty a pod.. Využívať hry a cvičenia , skupinové práce, 

diskutovať, učiť  nenásilne riešiť konflikty a pod., 
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c) zvyšovať sebavedomie detí (pochvaly, ocenenia za školskú a mimoškolskú prácu), 

d) dôsledne dodržiavať dozor v priestoroch školy pred vyučovaním , cez prestávky, po 

vyučovaní  i v čase mimo vyučovania v priestoroch, kde by k šikanovaniu mohlo dochádzať 

a v školskej jedálni, 

e) viesť žiakov k zdravému spôsobu života, rozvíjať záujmy žiakov. 

8. Viesť písomné záznamy o riešení konkrétneho prípadu. 

Postup pri riešení šikanovania 

1. Zaistiť ochranu obetiam. 

2. Individuálny rozhovor s obeťou, môžu povedať, napísať, čo sa stalo. 

3. Individuálny rozhovor s agresorom, nech napíše, čo sa stalo. 

4. Prediskutovať s útočníkom čo sa stalo, ako porušil pravidlá správania. 

5. Nájsť vhodných svedkov – nikdy nekonfrontovať obeť a agresora!!! 

6. Kontaktovať rodičov, rozhovor osamote s rodičom obete a rodičom útočníka. 

7. Viesť o šikanovaní záznam s popisom mien, prostredia, času, spôsobu, častosti, príčiny, 

záverov a postihov. Neuznávať falošné výhovorky o nehode, zo žartu, bola to len hra a pod. 

8. Ak bolo dieťa zranené, vyfotografovať zranenia. 

9. Kontaktovať CPPPaP, prípadne políciu. 

10. Naučiť dieťa obranné stratégie. 

11. Využiť anonymný dotazník. 

12. Ak študent používa voči obeti urážlivé prezývky, nadávky, vysmieva sa z nej, bude mu udelené 

pokarhanie riaditeľom školy. V prípade opakovaných zápisov bude žiakovi znížená známka zo správania . 

13. Ak študent uplatňuje tvrdé príkazy vykonať určitú vec proti vôli obete, agresívne sa správa voči obeti, 

bude mu znížená známka zo správania . Za opakované zápisy 

bude žiakovi znížená známka zo správania na 3. stupeň – menej uspokojivé. Podľa závažnosti 

priestupku môže byť známka zo správania znížená na 3.stupeň – menej uspokojivé s podmienečným 

vylúčením zo štúdia. 

14. Za odcudzenie veci, ohrozovanie zdravia obete, za drobné fyzické útoky bude žiakovi znížená známka 

zo správania na 3. stupeň – menej uspokojivé s podmienečným vylúčením zo štúdia. 

15. Za fyzické násilie spojené s ublížením na zdraví bude žiakovi znížená známka zo správania na 4. stupeň 

– neuspokojivé s vylúčením zo štúdia. 
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Ak ide o skupinové násilie, postup pri riešení šikanovania je nasledovný: 

1. Okamžite pomôcť obetiam. 

2. Dohodnúť sa s riaditeľom školy a učiteľmi na postupe. 

3. Viesť vlastné vyšetrovanie. 

4. Izolovať od seba agresorov – bez možnosti dohody na výpovedi. 

5. Pokračovať v pomoci obeti. 

6. Kontaktovať sa s rodičmi, individuálne rozhovory s rodičmi obete a agresora. 

7. Kontaktovať sa s CPPPaP. 

8. Pri podozrení na spáchanie prečinu alebo trestného činu nahlásenie na polícii. 

Opatrenia na riešenie situácie 

Pre obete: 

1. možno odporučiť rodičom obetí spoluprácu s CPPPaP, vyhľadať odbornú pomoc, 

2. zorganizovať skupinový program riaditeľom školy v spolupráci s PPP, 

3. zvýšiť informovanie rodičov. 

Pre agresorov: 

1. odporučiť rodičom vyhľadať odbornú pomoc, 

2. výchovné opatrenie – napomenutie a pokarhanie triednym učiteľom a riaditeľkou školy, 

zníženie známky zo správania, podmienečné vylúčenie zo štúdia, vylúčenie zo štúdia, 

3. preložiť žiaka do inej triedy, 

4. odporučenie rodičom na dobrovoľný diagnostický pobyt v diagnostickom centre, oznámenie na úrad 

práce, oznámenie polícii ak je podozrenie zo spáchania priestupku alebo trestného činu. 

Záver 

Dodržiavať metodické usmernenia MŠ SR k prevencii a riešeniu šikanovania. 

Pri podozrení na šikanovanie dôsledne spolupracovať s rodinou obete i rodinou útočníka. 

Dodržiavať taktný prístup a zachovanie dôvernosti informácií. 

Spolupracovať s CPPPaP. 

Spolupracovať s políciou. 

Dôsledne zamedziť akejkoľvek forme násilia, týrania a zneužívania detí a dbať na kriminálnu 

prevenciu detí. 
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Telefonické linky pomoci 

Tiesňové linky 

 

Jednotné európske číslo tiesňového volania 112 

 

Požiarna záchranná služba 150, 112 

 

Záchranná zdravotná služba 155, 112 

 

Polícia 158, 112 

 

Mestská polícia 159 

 

 linka záchrany - lekárske rady ako v prípade núdze poskytnúť prvú pomoc   00421/ 850 111 313 

 linka detskej dôvery https://www.linkadeti.sk/domov, 

 linka dôvery Nezábudka https://www.dusevnezdravie.sk/linky-pomoci, 

 internetové linky dôvery https://ipcko.sk, https://www.stalosato.sk/, http://nenormalne.sk/,  

 linka detskej istoty http://www.ldi.sk, 

 online poradňa (LIVECHAT) pomoci obetiam trestných činov, ktorej ikonka sa nachádza v 

pravom spodnom rohu na stránke www.prevenciakriminality.sk 

 psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením 

https://dobralinka.sk/ 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Senici 

Robotnícka 62, 905 01  Senica 

Tel/fax: 034/ 651 20 60 ,  Tel:      034/ 651 20 61 

email: pppsenica@centrum.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nenormalne.sk/
mailto:pppsenica@centrum.sk
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Príloha č.2 

Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci a zásady požiarnej ochrany 

Prvou zásadou je dôsledné dodržiavanie Vnútorného poriadku školy. Je prísne zakázané manipulovať s 

elektrickými zariadeniami /telefóny, televízne prijímače, počítače,  učebné  pomôcky/, ak to nepovolí 

vyučujúci. Zakázané je tiež  používať elektrické zásuvky pre vlastné elektrické spotrebiče. 

Po budove školy sa treba pohybovať disciplinovane, nebehať, nenaháňať sa, obzvlášť pri presunoch na 

obed, pri presunoch do inej budovy a po skončení vyučovania. 

V odborných učebniach treba dodržiavať pokyny vyučujúcich. 

Na hodinách  TEV a tiež  pri športových podujatiach sa žiaci riadia pokynmi 

vyučujúcich a organizátorov a dodržiavajú základné zásady hygieny. Pri presune do mesta, či na exkurzii 

treba prechádzať cez vyznačený prechod pre chodcov  a pohybovať sa po chodníkoch. 

Pri doprave na pracoviská počas praxe, tiež pri cestovaní do školy, na exkurzie a výlety sa žiaci správajú 

disciplinovane, dodržujú pravidlá dopravnej prevádzky, nenastupujú a nevystupujú z vozidla, ak je v 

pohybe. Na výletoch a exkurziách sa pohybujú v dohodnutých priestoroch a dodržiavajú časový program a 

pokyny pedagogického dozoru. 

V prípade, ž e skupinu opustia skôr, ako určuje program, žiaci do l8 rokov musia predložiť písomnú 

žiadosť rodičov. 

V prípade úrazu je žiak povinný ohlásiť túto skutočnosť vyučujúcemu, pod ktorého vedením vykonával 

činnosť pred úrazom. Podobnú povinnosť majú svedkovia úrazu. 

Stručné zásady požiarnej ochrany: 

- platí prísny zákaz manipulácie s otvoreným ohňom, 

- pri spozorovaní požiaru je každý občan povinný snažiť sa ho uhasiť dostupnými 

hasiacimi prostriedkami a zaistiť privolanie požiarneho zboru č. 112 (príp. 150), 

- elektrické zariadenia nehasiť vodou, ale vhodnými hasiacimi prístrojmi. 

Hasiace prístroje sú umiestnené na viditeľných miestach na každom poschodí, či chodbe. 

Po vypuknutí požiaru sa riaďte pokynmi vyučujúcich. 

Tieto informácie slúžia pre poučenie o bezpečnosti pri práci a pri školských výletoch, exkurziách a 

školských akciách. 

Senica 2. septembra 2020 

PhDr. Milan Trizuliak 

                                                                                                                                               riaditeľ školy 

 


