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PREAMBULA
(ÚVODNÉ USTANOVENIA)
Gymnázium, Alejová 1, Košice, je výberovou strednou školou, ktorú si žiak vybral
dobrovoľne, a preto je povinný riadiť sa jej pravidlami uvedenými v školskom poriadku a
tradíciami jej života.
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 efektívne využitý z hľadiska vzdelávania a bol aj časom príjemne
stráveným rovnako žiakmi ako aj učiteľmi.
Škola sa zaväzuje dodržiavať Dohovor o právach dieťaťa a ľudské práva vo vzťahu ku
žiakom, rodičom, učiteľom a ostatným zamestnancom školy.
Na tento účel škola prijala školský poriadok, ktorý vychádza zo Zákona NR SR
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov ako aj z Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky o stredných školách č. 65/2015 Z. z.
I. PRAVIDLÁ SPRÁVANIA SA ŽIAKOV
ŽIACI MAJÚ TIETO PRÁVA
1) učiť sa bez rušivých vplyvov v pokojnom a čistom prostredí,
2) k preberanej téme vysloviť svoj názor a klásť otázky,
3) poznať kritériá hodnotenia, klasifikácie vedomostí a zručností vo všetkých predmetoch,
poznať zásady písomného preverovania žiakov,
4) poznať kritériá hodnotenia a klasifikácie správania,
5) na bezprostredné oznámenie známky z ústnej odpovede a zdôvodnenie klasifikácie,
zdôvodnenie chýb v písomných prácach a testoch najneskôr do 2 pracovných týždňov
a mať zapísané známky v IŽK najneskôr do 2 týždňov po ich oznámení,
6) vedieť termíny celohodinových písomných previerok z predmetov najmenej 3dni vopred
a to aj formou IŽK,
7) v jeden deň písať najviac jednu školskú písomnú prácu alebo najviac 2 celohodinové
písomné práce,
8) v odôvodnených prípadoch požiadať prostredníctvom rodiča alebo zákonného zástupcu
o komisionálne preskúšanie, pričom riaditeľ školy má právo rozhodnúť o opodstatnení
dôvodu komisionálneho preskúšania žiaka,
9) vybrať si voliteľné a nepovinné predmety podľa možností školy a počtu prihlásených
žiakov,
10) zapojiť sa do niektorých z foriem krúžkovej činnosti,
11) na komunikáciu s nadriadenými v duchu zásad humanity a demokracie,
12) voliť a byť volení do triednej samosprávy a do študentskej a žiackej rady školy, aktívne
sa zapojiť do ich činnosti,
13) sťažovať sa riaditeľovi školy, ak sa domnievajú, že pokyn alebo príkaz pedagogického
pracovníka školy je v rozpore so školským poriadkom.
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ŽIACI MAJÚ TIETO POVINNOSTI
1) osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich, byť
disciplinovaní, plniť pokyny pedagogických pracovníkov, inštruktorov a iných
pracovníkov školy a správať sa v škole aj mimo nej tak, aby robili česť škole i sebe,
2) chrániť vlastné zdravie i zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok, pomáhať pri
udržiavaní poriadku v škole a v jej okolí,
3) prichádzať do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín, zúčastňovať sa na
vyučovaní všetkých povinných, voliteľných a nepovinných predmetov, ktoré si zvolili.
Meškanie na vyučovaciu hodinu bude považované za porušenie školského poriadku. Za
neskoré príchody na vyučovanie (to znamená 3 zápisy v triednej knihe) udelí triedny
učiteľ neospravedlnenú hodinu. Každé ďalšie meškanie na vyučovanie znamená
neospravedlnenú hodinu,
4) prinášať učebnice a školské potreby do školy podľa rozvrhu hodín a pokynov
vyučujúcich, osvojovať si vedomosti a zručnosti, získavať návyky poskytované strednou
školou, pripravovať sa na tvorivú prácu a odbornú činnosť v povolaní. Pri
premiestňovaní sa žiakov z kmeňových tried a odborných učební si žiaci prenášajú
učebnice, školské potreby a osobné veci so sebou,
5) navštevovať zvolené nepovinné predmety a krúžky. Zmeniť nepovinný predmet je
možné iba na konci klasifikačného obdobia,
6) každý svoj vstup a výstup z objektu školy zaznamenať čipovým príveskom alebo ISIC
kartou v elektronickom dochádzkovom systéme. Žiaci sú oprávnení vstúpiť do objektu
školy len v čase rozvrhu hodín platného v príslušnom školskom roku a v čase realizácie
mimoškolskej činnosti,
7) nosiť ISIC kartu so sebou a na vyzvanie zodpovedných osôb v škole alebo podujatiach
organizovaných školou sa ňou preukázať. Úmyselné poškodenie a zneužitie ISIC karty
sa považuje za závažný priestupok. Stratu čipového prívesku alebo ISIC karty je študent
povinný bezodkladne oznámiť triednemu učiteľovi a zabezpečiť si vydanie duplikátu,
8) preukázať sa priepustkou podpísanou triednym učiteľom pri opustení budovy školy
počas vyučovania. Priepustku odovzdá informátorovi školy. Predčasné odchody žiakov
zo školy počas vyučovacieho procesu sú možné len na základe písomnej žiadosti
zákonného zástupcu žiaka po písomnom odsúhlasení odchodu triednym učiteľom.
Uvoľneného žiaka školy si na vrátnici školy osobne prevezme zákonný zástupca žiaka
(vo veku do 18 rokov). V prípade celodennej neprítomnosti triedneho učiteľa priepustku
podpisuje vyučujúci nasledujúcej vyučovacej hodiny. Za svojvoľné opustenie školy bez
súhlasu triedneho učiteľa (v prípade jeho neprítomnosti – bez súhlasu vyučujúceho
príslušnej vyučovacej hodiny) udelí triedny učiteľ neospravedlnenú hodinu,
9) byť prezutí, na prezúvanie používať obuv spevnenú šnurovaním alebo zapínaním, t.j.
sandále, papuče alebo ortopedické vsuvky. Nie je dovolené používať obuv určenú
na telesnú výchovu, t.j. trampky, botasky a inú športovú obuv. Povinnosť prezúvať sa
žiakov pri vstupe do školy platí podľa pokynov vedenia školy.
10) byť v škole vhodne i čisto oblečení. Oblečenie musí vyhovovať všetkým hygienickým,
estetickým, pracovným a kultúrnym požiadavkám. Na školských slávnostiach, t.j.
otvorenie a ukončenie školského roka, imatrikulácia, vianočná akadémia,… ako aj počas
EČ, PFIČ a ÚFIČ maturitnej skúšky byť vhodne oblečení, t.j. nie rifľové oblečenie,
extrémne, výstredné a rušivo pôsobiace doplnky odevu, líčenia, úpravy účesov.
Ignorovanie tejto povinnosti o nevhodnom oblečení je posudzované ako závažné
porušenie požiadaviek na nerušený priebeh maturitnej skúšky, kultúrnej akcie školy či
vyučovacieho procesu a bude posudzované ako závažné porušenie školského poriadku,
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11) šetriť školské zariadenie, chrániť ho pred poškodením a hospodárne zaobchádzať
s učebnicami a učebnými pomôckami. Zistené poškodenie bezprostredne nahlásiť
vyučujúcemu alebo dozorkonajúcemu učiteľovi. Žiak je povinný ním poškodený
majetok dať opraviť na vlastné náklady. Pri strate učebnice je povinný zabezpečiť jej
plnohodnotnú náhradu. Toto nariadenie zabezpečuje, aby sa rapídne neznižoval
učebnicový fond a aby bol dostatok učebníc aj pre žiakov nižších ročníkov,
12) poverení žiaci sú povinní prevziať si kľúče od šatne v telocvični od vyučujúcich telesnej
a športovej výchovy. Sú zodpovední za čistotu, poriadok, uzamykanie a poškodenie šatní
v priestoroch telocvične.
13) dodržiavať vyučovací čas, rozsah prestávok a plniť ďalšie pokyny školského poriadku,
14) správať sa priateľsky k svojim spolužiakom, neponižovať a nešikanovať ich a takéto
správanie spolužiakov oznámiť najbližšiemu učiteľovi. Ponižovanie a šikanovanie sa
považujú za závažné porušenie školského poriadku,
15) zdraviť vyučujúcich a ostatných pracovníkov školy,
16) oznámiť príslušnému vyučujúcemu alebo dozorkonajúcemu učiteľovi každý aj drobný
úraz alebo poranenie,
17) poznať a zachovávať pravidlá uvedené v školskom poriadku, ktorý je zverejnený
vo vitríne v budove školy a na webstránke školy,
18) správať sa v súlade s právnymi a etickými normami spoločnosti v škole i mimo nej
a v súlade s vnútornými predpismi školy.

ŽIAKOM JE ZAKÁZANÉ
1) fajčiť tabakové výrobky, vodnú fajku, elektronické cigarety, prechovávať alebo užívať
drogy, alkoholické nápoje a iné zdraviu škodlivé návykové látky v priestoroch školy a pri
činnostiach organizovaných školou, obstarávať si veci nedovoleným spôsobom v areáli
školy i mimo nej. Za areál školy sa považuje priestor od zastávky MHD – zastávka
Alejová, gymnázium, predajňa motocyklov až po školskú jedáleň Werferova
a Ostrovského, vrátane školského ihriska.
2) na vyučovacie hodiny prinášať do triedy nebalené nápoje z bufetu a automatu. V záujme
dodržiavania pitného režimu je možné po dohode s vyučujúcim piť nealkoholické nápoje.
V odborných učebniach, laboratóriách a PC učebniach je konzumácia nápojov zakázaná.
Počas vyučovacích hodín nie je dovolené prinášať a konzumovať jedlo a sladkosti.
3) manipulovať s otvoreným ohňom v budove školy i mimo nej,
4) používať mobilné telefóny a prenosné audio a videoprehrávače na vyučovacích hodinách.
Mobilný telefón musí byť počas vyučovania vypnutý, odložený v taške (na vyučovaní
môže tieto zariadenia žiak používať len na pokyn učiteľa). Zároveň sa zakazuje dobíjať
mobilné telefóny a akékoľvek elektronické zariadenia v škole. Škola nezodpovedá za
stratu mobilného telefónu a prenosných audio a videoprehrávačov, elektronických
zariadení.
5) vytvárať a zverejňovať audio, videozáznamy a fotografie spolužiakov a zamestnancov
školy bez ich súhlasu,
6) hrať akékoľvek hazardné hry o peniaze, loptové hry, nosiť na hlavách šiltovky a klobúky
v priestoroch školy, aj počas prestávok a voľných hodín,
7) zdržiavať sa v šatniach počas prestávok a voľných hodín,
8) vulgárne sa vyjadrovať v škole i mimo nej,
9) správať sa arogantne a neúctivo k učiteľom, pracovníkom školy a spolužiakom,
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10) vyrušovať na vyučovaní, zaoberať sa činnosťami, ktoré nesúvisia s predmetom
vyučovania,
11) našepkávať, odpisovať, používať nedovolené pomôcky,
12) sedieť na oknách, radiátoroch, chodbových parapetách a zemi, vykláňať sa z okien,
naháňať sa po chodbách,
13) nosiť zbrane a iné zdravie a bezpečnosť ohrozujúce predmety, živé zvieratá a predmety
rušiace, resp. rozptyľujúce pozornosť žiakov a učiteľov,
14) opustiť budovu školy počas vyučovania bez súhlasu triedneho učiteľa,
15) prijímať návštevy do objektu školy,
16) prejavovať fyzickú náklonnosť na verejnosti v priestoroch školy a jej okolí,
17) manipulovať a zasahovať do elektrických, vodovodných a iných zariadení,
18) klamať, podvádzať a zavádzať učiteľov ako aj ostatných pracovníkov školy
19) ak je žiak práceneschopný, je neprípustné, aby mu bola dovolená účasť len na vybraných
vyučovacích hodinách.
Pri porušení ktoréhokoľvek zákazu sa bude voči žiakovi postupovať podľa výchovných
opatrení obsiahnutých v školskom poriadku - bod IV.

UVOĽŇOVANIE ŽIAKOV Z VYUČOVANIA
1) ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní z vopred známych dôvodov,
požiada zákonný zástupca žiaka triedneho učiteľa o uvoľnenie z vyučovania,
2) ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní z nepredvídaného dôvodu, je
zákonný zástupca povinný najneskôr do 24 hodín oznámiť triednemu učiteľovi dôvod
neprítomnosti. Pri návrate na vyučovanie je neplnoletý žiak povinný v deň nástupu
predložiť triednemu učiteľovi ospravedlnenie podpísané zákonným zástupcom.
Ospravedlnenie od rodičov z rodinných dôvodov (predvídaných či nepredvídaných) je
možné akceptovať na 1 deň najviac 2-krát za rok. Nesplnením tejto povinnosti bude sa
absencia žiaka považovať za neospravedlnenú absenciu,
3) ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní zo zdravotných dôvodov, je
zákonný zástupca povinný najneskôr do 24 hodín oznámiť triednemu učiteľovi dôvod
neprítomnosti. Pri návrate na vyučovanie je neplnoletý žiak povinný do 2 pracovných dní
nástupu predložiť triednemu učiteľovi zdravotný záznam potvrdený lekárom a podpísaný
zákonným zástupcom.
4) ak sa žiačka nemôže zúčastniť na vyučovaní z dôvodu tehotenstva alebo materstva, táto
neprítomnosť bude ospravedlnená,
5) ak žiak zo závažných dôvodov (liečenie, sústredenie, rodinná dovolenka, ) odchádza zo
školy v čase kratšom ako 1 mesiac pred koncom klasifikačného obdobia, musí mať
vyplnený a schválený tzv. výstupný list najmenej 3 dni pred odchodom,
6) plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám spôsobom uvedeným v odsekoch 1) až 4),
7) študent môže byť uvoľnený riaditeľom školy na rôzne súťaže, olympiády a inú
reprezentáciu školy, ale aj na prípravu na tieto súťaže. Na prípravu na krajské kolo súťaže
jednotlivcov dostane študent spravidla jeden deň, na celoslovenské kolo 2 dni študijného
voľna.
8) ak ide o žiaka so zdravotným znevýhodnením na základe vyjadrenia posudkového lekára
sociálneho zabezpečenia riaditeľ školy môže uvoľniť žiaka z vyučovania povinného
predmetu alebo od telesných úkonov spojených s vyučovaním niektorých predmetov
na základe vyjadrenia príslušného lekára,
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9) ak to dovoľuje charakter učiva, riaditeľ školy umožní na žiadosť zákonného zástupcu
neplnoletého žiaka alebo na žiadosť plnoletého žiaka po odporúčaní príslušného lekára
zdravotne znevýhodnenému alebo dlhodobo chorému žiakovi prípravu na skúšky a ich
vykonanie,
10) riaditeľ školy umožní na žiadosť plnoletého, mimoriadne nadaného a talentovaného žiaka
alebo na žiadosť zákonného zástupcu neplnoletého žiaka prípravu a vykonanie skúšok
podľa individuálneho študijného plánu.

II. VYUČOVANIE

ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA
1) Príchod žiakov do školy je najneskôr 10 minút pred začiatkom vyučovania. Za začiatok
vyučovania sa považuje prvá vyučovacia hodina daného žiaka v rozvrhu hodín na daný
deň. Ak sa žiakovi začína vyučovanie neskôr, resp. skôr ako prvou hodinou, riadi sa tými
istými pravidlami.
2) Do školy žiaci vchádzajú cez šatňu, kde sa prezúvajú. Obuv a kabáty si odkladajú do
skriniek v šatni v suteréne.
3) Šatne v suteréne sú v prevádzke denne od 6:30 do 18:45 hod.
4) Škola je pre žiakov otvorená od 6:30 hod. do 19:00 hod.
5) Škola sa otvára po 5. vyučovacej hodine o 12:40 len pre žiakov, ktorým sa skončilo
vyučovanie alebo majú hodinu vyhradenú na obed.
6) Žiak je povinný po zazvonení na vyučovaciu hodinu sedieť na svojom pracovnom mieste
alebo čakať pred odbornou učebňou, do ktorej je vstup povolený len s vyučujúcim.
7) Počas vyučovania podľa rozvrhu hodín žiaci môžu vychádzať z priestorov školy na ulicu
len so súhlasom učiteľa. Súhlas na uvoľnenie z vyučovania môže dať:
a. učiteľ príslušnej hodiny (na 1 – 2 vyučovacie hodiny),
b. triedny učiteľ (na 1 vyučovací deň),
c. riaditeľ školy (na viac vyučovacích dní).
8) Žiaci po skončení vyučovania odchádzajú zo školy cez šatňu. Pobyt žiakov v priestoroch
školy je možný len v čase vyučovania podľa rozvrhu hodín alebo záujmovej činnosti,
vždy za prítomnosti učiteľa. Žiaci, ktorí nedosiahli plnoletosť, môžu opustiť školu počas
vyučovania len v sprievode plnoletej osoby (rodič, určený pedagogický sprievod).
9) Na vyučovacích hodinách laboratórnych cvičení nosia žiaci pracovný plášť a na hodinách
telesnej výchovy športové oblečenie podľa pokynov učiteľa. Riadia sa
pokynmi vnútorného poriadku telocvične a odborných učební.
10) Za účelom uvoľňovania z vyučovania a ospravedlnenia má každý žiak priepustku podľa
pokynov triedneho učiteľa.
11) Ak žiak neplní podmienky klasifikácie stanovené vyučujúcim daného predmetu,
vyučujúci zváži podanie návrhu na konanie komisionálnej skúšky. So súhlasom riaditeľa
školy môže žiak vykonať komisionálnu skúšku z daného predmetu najneskôr do dvoch
mesiacov v nasledujúcom klasifikačnom období.
12) Všetky požiadavky voči škole (rôzne potvrdenia, žiadosti a pod.) vybavujú žiaci
prostredníctvom svojich triednych učiteľov.
13) Pri vstupe pedagogických a ostatných pracovníkov školy do triedy na začiatku alebo
počas vyučovacej hodiny žiaci zdravia tak, že vstanú. Rovnakým spôsobom pozdravia
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na konci vyučovacej hodiny. Pri odpovediach na vyučovacích hodinách sa žiaci postavia
alebo konajú podľa pokynu učiteľa.
14) Po poslednej vyučovacej hodine žiaci vyložia stoličky na lavice, vyčistia lavice
od odpadkov a opustia triedu na pokyn učiteľa. Učiteľ odchádza z triedy posledný.
15) Nevyhnutné súkromné návštevy žiakov počas vyučovania sú možné len počas prestávky
pri vrátnici školy.
16) Návštevy nemajú povolený svojvoľný prístup do priestorov školy.
17) Týždenne sa vyučuje 5 dní. Počet vyučovacích hodín je stanovený učebným plánom
a rozvrhom hodín.

18) Časový rozvrh vyučovacích hodín
0. vyučovacia hodina
1. vyučovacia hodina
2. vyučovacia hodina
3. vyučovacia hodina
4. vyučovacia hodina
5. vyučovacia hodina
6. vyučovacia hodina
7. vyučovacia hodina
8. vyučovacia hodina
9. vyučovacia hodina
10. vyučovacia hodina
11. vyučovacia hodina
12. vyučovacia hodina

07:05 – 07:50
07:55 – 08:40
08:50 – 09:35
09:45 – 10:30
10:50 – 11:35
11:45 – 12:30
12:40 – 13:25
13:30 – 14:15
14:20 – 15:05
15:15 – 16:00
16:10 – 16:55
17:05 – 17:50
18:00 – 18:45

19) Triednické hodiny určuje triedny učiteľ v rozsahu 1 vyučovacej hodiny za týždeň podľa
rozvrhu schváleného riaditeľom školy a činnosť zapisuje do triednej knihy podľa plánu
triedneho učiteľa.

POVINNOSTI TÝŽDENNÍKOV
1) triedny učiteľ vopred určuje dvoch týždenníkov na obdobie jedného týždňa,
2) pred vyučovaním skontrolujú, či je v učebni krieda, špongia a či je čistá tabuľa. V prípade,
že tomu tak nie je, nedostatky odstránia,
3) počas vyučovania sa starajú o čistotu tabule a špongie, vetrajú triedu. Pomáhajú
vyučujúcim pri donášaní učebných pomôcok,
4) po príchode vyučujúceho do triedy na vyučovaciu hodinu hlásia mená neprítomných
študentov,
5) ak sa vyučujúci nedostaví na vyučovaciu hodinu do 10 minút od začiatku hodiny, hlásia to
riaditeľovi školy alebo jeho zástupcom. V prípade neohlásenia danej skutočnosti si žiaci
danú vyučovaciu hodinu nahradia v dohodnutom termíne.
6) po skončení vyučovania zodpovedajú za čistotu a poriadok v triede a za vyloženie
stoličiek,
7) pred odchodom z učebne zatvoria okná a skontrolujú vodovodný ventil,
8) z triedy odchádzajú poslední,
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Pri nesplnení povinností týždenníkov bude sa voči žiakom postupovať podľa výchovných
opatrení obsiahnutých v školskom poriadku - bod IV.

III. ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
V školskej jedálni je žiak povinný dodržiavať nasledujúce pravidlá:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

do jedálne vstupujú žiaci v čase určenom na obed,
žiaci, ktorí sa nestravujú, majú vstup do jedálne zakázaný,
v školskej jedálni sa žiaci zdržiavajú len nevyhnutnú dobu na obed,
žiaci sú povinní dodržiavať pokyny zamestnancov školskej jedálne a prítomných
pedagógov,
pred vstupom do školskej jedálne je žiak povinný dať dole z hlavy čiapku, šiltovku.....,
pri stole sa žiaci správajú kultúrne - nevykrikujú, nerozprávajú nahlas, nenechávajú po
sebe odpadky, nesiahajú iným do jedla, udržujú čistotu a nehrajú sa,
ak stravník niečo vyleje alebo rozbije, nahlási to pracovníkom školskej jedálne,
za opakované nevhodné správanie v školskej jedálni sa bude voči žiakom postupovať
podľa výchovných opatrení obsiahnutých v školskom poriadku – bod IV.

IV. VÝCHOVNÉ OPATRENIA
Výchovnými opatreniami sú pochvaly a iné ocenenia, ale aj opatrenia na posilnenie disciplíny
žiakov. Pochvaly sa udeľujú spravidla na zhromaždení triedy alebo školy. Závažnosť
priestupkov posudzuje po ich predchádzajúcom dôkladnom prešetrení triedny učiteľ
a navrhované opatrenia konzultuje s vyučujúcimi, výchovným poradcom, školským
psychológom a vedením školy. O udelených opatreniach informuje triedny učiteľ
preukázateľným spôsobom zákonného zástupcu žiaka.

POCHVALY
Pochvala od triedneho učiteľa sa ukladá podľa uváženia triedneho učiteľa alebo na návrh
niektorého učiteľa za:
1) výborný prospech - prospel s vyznamenaním
2) vzornú dochádzku - 0 vymeškaných hodín,
3) výrazné zlepšenie prospechu oproti predchádzajúcemu klasifikačnému obdobiu,
4) reprezentáciu školy na školských, obvodných a okresných súťažiach,
5) účinnú pomoc triednemu učiteľovi,
6) prácu v prospech triedy nad rámec svojich povinností.
Toto výchovné opatrenie je spojené so zápisom do triedneho katalógu.
Pochvala od riaditeľa školy sa ukladá na návrh triedneho učiteľa, niektorého vyučujúceho
alebo pedagogickej rady za:
1) výborný prospech - priemer 1,00,
2) úspešnú reprezentáciu školy na okresných, krajských, celoštátnych a medzinárodných
súťažiach,
3) prácu v prospech školy nad rámec svojich povinností,
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4) nezištnú pomoc,
5) príkladný čin v prospech iných a v prospech spoločnosti,
6) verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou.
Toto výchovné opatrenie je spojené so zápisom do triedneho katalógu.

OPATRENIA NA POSILNENIE DISCIPLÍNY

Napomenutie od triedneho učiteľa sa ukladá podľa uváženia triedneho učiteľa alebo
na návrh niektorého učiteľa za trojnásobné porušenie vnútorného poriadku školy, ktoré sú
konkretizované v nasledujúcich bodoch :
1) neskoré príchody do budovy školy pred začiatkom vyučovacieho procesu,
2) neprezúvanie sa v priestoroch školy,
3) nevhodná úpravu zovňajšku,
4) neplnenie si povinností týždenníkov,
5) nevhodné správanie sa v školskej jedálni,
alebo za iné jednorazové porušenie školského poriadku.
Toto výchovné opatrenie je spojené so zápisom do triedneho katalógu.
Pokarhanie od triedneho učiteľa sa ukladá za:
1) opätovné porušenie vnútorného poriadku školy uvedené v bode napomenutie triednym
učiteľom a po predchádzajúcom napomenutí od triedneho učiteľa,
2) 2-4 neospravedlnené hodiny počas jedného klasifikačného obdobia,
3) nenosenie úboru na hodiny telesnej výchovy, bieleho plášťa na laboratórne cvičenia
a príslušných pomôcok podľa pokynov vyučujúceho po dvoch upozorneniach príslušným
učiteľom,
4) nerešpektovanie pokynov učiteľov a pracovníkov školy,
5) opakované použitie mobilného telefónu alebo osobného zvukového prehrávača na hodine
alebo školskom podujatí,
6) opakované neplnenie si týždenníckych povinností,
7) opakované porušovanie zásad slušného správania sa v školskej jedálni,
8) podvádzanie na vyučovaní,
9) jednorazové fajčenie v priestoroch školy alebo na školskom podujatí,
10) svojvoľné opustenie školy počas vyučovacieho dňa,
11) nevhodné jednorazové správanie sa voči spolužiakom nesúce známky hrubosti, agresivity,
ponižovania, šikanovania,
12) prejavy vulgárnosti slovom, gestom, písmom alebo obrazom.
Toto výchovné opatrenie je spojené so zápisom do triedneho katalógu. Ak je nevyhnutné
udeliť pokarhanie triednym učiteľom 2-krát alebo viackrát počas jedného klasifikačného
obdobia môže s ním súvisieť (podľa rozhodnutia pedagogickej rady) znížená známka
zo správania na 2. stupeň (uspokojivé).
Ostatné ojedinelé a vyššie neuvedené priestupky budú riešené na zasadnutí pedagogickej
rady.
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Pohovor u riaditeľa školy sa uskutoční
podľa uváženia triedneho učiteľa alebo na návrh niektorého učiteľa. Toto výchovné opatrenie
má preventívny charakter, je spojené so zápisom do triedneho katalógu a nesúvisí s ním
znížená známka zo správania.
Pokarhanie od riaditeľa školy sa ukladá za:
1) 5 - 11 neospravedlnených hodín,
2) podvádzanie s dokladmi na ospravedlnenie neúčasti na vyučovaní alebo na akciách
organizovaných školou,
3) opakované podvádzanie na vyučovaní,
4) svojvoľné opakované opustenie budovy školy počas vyučovacieho dňa,
5) opakované fajčenie v priestoroch školy alebo na školskom podujatí,
6) požívanie alkoholických nápojov a iných legálnych či nelegálnych drog v priestoroch
školy, na školských akciách alebo školských výletoch,
7) nedovolené zhotovovanie obrazových alebo zvukových záznamov bez vedomia
dotknutých osôb,
8) za neúmyselné ublíženie na zdraví,
9) úmyselné poškodzovanie školského majetku a zariadenia.
Toto výchovné opatrenie je spojené so zápisom do triedneho katalógu a súvisí s ním znížená
známka zo správania na 2. stupeň (uspokojivé). S týmto výchovným opatrením môže súvisieť
(podľa rozhodnutia pedagogickej rady) znížená známka zo správania na 3. stupeň (menej
uspokojivé).
Podmienečné vylúčenie zo školy sa ukladá za:
1) 12 až 30 hodín neospravedlnenej absencie,
2) prejavy rasovej neznášanlivosti a propagáciu radikálnych hnutí a ich symbolov,
3) usvedčenie z krádeže, vydierania alebo šikanovania,
4) úmyselné ublíženie na zdraví,
5) vandalizmus,
6) opakované požívanie alkoholických nápojov a iných legálnych či nelegálnych drog
v priestoroch školy, na školských akciách alebo školských výletoch podľa závažnosti
priestupku,
7) hrubé a opakujúce sa porušovanie školského poriadku.
Toto výchovné opatrenie je spojené so zápisom do triedneho katalógu a súvisí s ním znížená
známka zo správania na 3. stupeň (menej uspokojivé). Riaditeľ školy určí podmienečne
vylúčenému žiakovi skúšobnú lehotu, a to najdlhšie na jeden rok. Ak sa žiak v skúšobnej
lehote osvedčí, upustí sa od jeho vylúčenia. Ak sa žiak dopustí ďalšieho závažného
previnenia, riaditeľ školy so súhlasom pedagogickej rady žiaka vylúči zo štúdia.
Uvedené výchovné opatrenie je možné uplatniť len vtedy, ak žiak ukončil povinnú školskú
dochádzku.
Ak bolo žiakovi udelené akékoľvek výchovné opatrenie za porušenie školského
poriadku v aktuálnom alebo v predchádzajúcich klasifikačných obdobiach, tak o jeho účasti
na exkurziách, školských výletoch a v škole v prírode rozhodne riaditeľ školy v spolupráci
s triednym učiteľom a organizátorom akcie.
Vylúčenie zo štúdia sa ukladá podmienečne vylúčenému žiakovi za:
1) za nesplnenie podmienky uloženej pri podmienečnom vylúčení zo školy,
2) závažné porušenie školského poriadku,
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3) viac ako 30 hodín neospravedlnenej absencie, podľa zváženia pedagogickou radou,
4) za zvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky uvedené vo všetkých bodoch pri
podmienečnom vylúčení zo školy.
Toto výchovné opatrenie je spojené so zápisom do triedneho katalógu a znížením známky zo
správania v závere klasifikačného obdobia na 4. stupeň (neuspokojivé).
Pokiaľ žiak uskutočnil čin, pre ktorý je dôvod ho vylúčiť zo štúdia, a neukončil ešte povinnú
školskú dochádzku, bude po dohovore s rodičmi preradený na inú školu. Žiak, ktorý povinnú
školskú dochádzku ukončil, bude zo školy vylúčený.
Pri porušení zákazu fajčenia v areáli školy sa bude postupovať nasledovne:
1. pri prvom porušení – oznam rodičom, pokarhanie od triedneho učiteľa
2. pri druhom porušení – predvolanie rodičov, pohovor u riaditeľa školy
3. pri ďalšom porušení – znížená známka zo správania, podmienečné vylúčenie zo štúdia

ZANECHANIE ŠTÚDIA
Ak žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, chce zanechať štúdium, oznámi to písomne
riaditeľovi školy. Ak je žiak neplnoletý zanechanie štúdia oznámi písomne riaditeľovi školy
prostredníctvom svojho zákonného zástupcu. Žiak prestáva byť žiakom nášho gymnázia
dňom nasledujúcim po dni, kedy riaditeľovi školy bolo doručené oznámenie o zanechaní
štúdia.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Predpisy sú pre človeka, nie človek pre predpisy. Školský poriadok má napomáhať šíreniu
dobrej vôle, angažovanosti, iniciatívy študentov, viesť k vytváraniu tvorivej
a príjemnej atmosféry v kolektíve, nie ničiť ich. Ak má študent či vyučujúci pochybnosť
o tom, že niektorý bod školského poriadku protirečí týmto hodnotám, môže na to upozorniť
riaditeľa školy. S vnútorným poriadkom oboznámi triedny učiteľ žiakov na prvej triednickej
hodine a výchovný poradca školy zabezpečí jeho celoročnú dostupnosť v školskej vitrínke
a na webovej stránke školy.
Dodržiavanie školského poriadku je záväzné pre všetkých žiakov školy. Žiak svojím
podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený so školským poriadkom.

PhDr. Ľubomír Sobek
riaditeľ školy

