
ŠKOLSKÝ PORIADOK 

       Katolícka spojená škola sv. Mikuláša v Prešove 

 

Preambula 

Prítomnosť Cirkvi v oblasti školstva sa prejavuje najmä v katolíckych školách. Isteže katolícka škola 

sleduje tie isté kultúrne ciele a ľudskú výchovu mládeže ako ostatné školy. Avšak je pre ňu 

charakteristické, že utvára u svojho žiactva ovzdušie preniknuté duchom slobody a lásky podľa 

evanjelia, že umožňuje mladým, aby sa s vývinom ich osobnosti zároveň vzmáhalo aj nové stvorenie, 

ktorým sa stali pri krste, a konečne že dáva do súladu ľudskú kultúru vo svojom celku s posolstvom 

spásy tak, aby viera osvecovala vedomosti, ktoré si žiaci postupne nadobúdajú o svete, živote a človeku. 

Takýmto spôsobom katolícka škola – patrične sa prispôsobujúc podmienkam súčasného vývoja – 

vychováva svojich žiakov k účinnej spolupráci na zveľaďovaní pozemskej obce a zároveň ich pripravuje 

pre službu na šírení kráľovstva Božieho, aby sa svojím príkladným a apoštolským životom stali akoby 

spasiteľným kvasom ľudského spoločenstva. 

Gravissimum educiationis, deklarácia II. vatikánskeho koncilu o kresťanskej výchove 

 

§ 1 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

1. Katolícka spojená škola sv. Mikuláša v Prešove je cirkevná škola, ktorú charakterizuje snaha o tvorbu širšieho 

spoločenstva žiakov, učiteľov a rodičov podieľajúcich sa na šírení evanjeliových hodnôt v duchu učenia 

katolíckej Cirkvi. 

2. Patrónom školy je sv. Mikuláš, ktorého osobný príklad lásky a obety rozširuje bohatstvo  našej školy, ktorým sú 

hlavne vlastní žiaci a zamestnanci. 

3. Na žiakov školy a ich rodičov, ktorí rovnako patria do spoločenstva školy, sa vzťahujú práva a povinnosti. 

§ 2 
PRÁVA ŽIAKOV 

 Žiak má právo: 

1. na individuálny prístup, ktorý rešpektuje jeho možnosti a schopnosti, nadanie a zdravotný stav; 

2. na bezpečné, čisté, upravené a pokojné prostredie; 

3. pohybovať sa v škole voľne a bezpečne bez fyzického či verbálneho napádania; 

4. vysloviť svoj názor na preberané témy a klásť otázky k preberanej téme; 

5. byť vypočutý všetkými pracovníkmi školy; 

6. so súhlasom vyučujúceho používať školské zariadenie, učebnice a pomôcky na vyučovanie; 

7. na to, aby jeho osobné veci potrebné na vyučovanie neboli nikým poškodzované; 

8. na bezprostredné oznámenie známky z ústnej odpovede a na zverejnenie výsledku písomnej práce do 10 dní 

od jej napísania s právom nahliadnutia; 

9. na to, aby mu na požiadanie bola zdôvodnená klasifikácia pri písomných prácach, testoch či ústnych 

odpovediach; 

10. v odôvodnených prípadoch môže sám alebo v prípade neplnoletosti prostredníctvom rodiča alebo zákonného 

zástupcu (ZZ) požiadať o komisionálne preskúšanie; 

11. sťažovať sa riaditeľovi školy, ak sa domnieva, že pokyn alebo príkaz pedagogického či iného pracovníka školy je 

v rozpore so školským poriadkom. 

 

 



§ 3 
POVINNOSTI ŽIAKOV 

Žiak má povinnosť: 

1. chodiť na vyučovanie pravidelne a včas podľa zverejneného rozvrhu hodín. Povinne sa zúčastňovať na 

činnostiach, ktoré organizuje škola v dňoch školského vyučovania (duchovné obnovy, celoškolské sväté omše, 

výchovné koncerty, exkurzie a pod.); 

2. správať sa priateľsky, slušne ku spolužiakom a zamestnancom školy, kultúrne sa vyjadrovať; 

3. umožniť všetkým vo svojom okolí, aby mohli nerušene pracovať; 

4. pripravovať sa podľa svojich najlepších schopností na vyučovanie, prinášať učebnice a pomôcky podľa rozvrhu 

hodín a pokynov vyučujúceho; 

5. chodiť do školy vhodne, čisto upravený, bez extrémnych, výstredných a rušivo pôsobiacich súčastí a doplnkov 

odevu, líčenia, účesu; 

6. na slávnostné príležitosti (otvorenie a záver školského roka, návšteva divadla, koncertu, maturitné skúšky – 

ústna a písomná časť, ples a pod.) žiaci nosia slávnostné oblečenie (slušné nohavice, blúzka, košeľa, oblek, 

sukňa, šaty). Oblečenie musí spĺňať podmienky uvedené v § 4 odst. 9; 

7. prezúvať sa a odkladať obuv do skriniek; 

8. chrániť vlastné zdravie a zdravie iných; žiak je povinný každý aj drobný úraz či nevoľnosť hlásiť vyučujúcemu; 

9. zdraviť vyučujúcich a ostatných pracovníkov školy a  rešpektovať ich pokyny; pozdrav v škole aj mimo nej je: 

Pochválený buď Ježiš Kristus!, S Pánom Bohom!, Dobré ráno!, Dobrý deň!, Dobrý večer!, Dovidenia!; 

10. nepoškodzovať, neničiť, nepremiestňovať školský majetok, neznečisťovať školské prostredie; 

11. oznámiť triednemu učiteľovi akúkoľvek zmenu bydliska a adresy zákonných zástupcov či zmenu iných 

závažných údajov týkajúcich sa jeho osoby; 

12. odkladať učebnice, zošity a pomôcky do skrinky. Nechávať tieto veci v lavici je na vlastnú zodpovednosť. 

§ 4 

ŽIAK MÁ ZAKÁZANÉ 

1. opustiť budovu školy počas vyučovania bez súhlasu triedneho učiteľa alebo inej kompetentnej osoby;  

2. fajčiť, nosiť, prechovávať, užívať alkoholické nápoje, drogy a iné zdraviu škodlivé návykové látky v priestoroch 

školy, v jej okolí a na podujatiach organizovaných školou. V prípade odôvodneného podozrenia z užitia 

alkoholu, resp. nelegálnej drogy u žiaka riaditeľ školy alebo iný zodpovedný pedagogický zamestnanec 

kontaktuje zákonného zástupcu a príslušný útvar policajného zboru, v prípade ohrozenia života žiaka aj 

zdravotníkov, ktorí disponujú prostriedkami  na zisťovanie alkoholu a požitia inej návykovej látky a majú na 

túto činnosť zo zákona aj oprávnenie. V prípade, ak sa požitie alkoholu, resp. nelegálnej látky potvrdí, riaditeľ 

školy postupuje podľa § 5 ods. 10 zákona č. 596/2003 Z. z.; 

3. fyzicky a slovne napádať, resp. šikanovať žiakov a zamestnancov školy; 

4. vulgárne sa vyjadrovať v škole i mimo nej; 

5. vyrušovať na vyučovaní, zaoberať sa činnosťami, ktoré nesúvisia s predmetom vyučovania; 

6. našepkávať, odpisovať, používať nedovolené pomôcky; 

7. vykláňať sa z okien, sedieť na parapetoch okien, naháňať sa po chodbách atď.; 

8. používať mobilný telefón počas vyučovania a školských akcií. Mobilný telefón musí byť počas vyučovacích 

hodín vypnutý alebo v tichom režime a položený mimo lavice. Použitie mobilného telefónu na vyučovacej 

hodine (napr. kalkulačka) je možné len so súhlasom vyučujúceho. Zakazuje sa dobíjať mobilné telefóny 

v škole, zhotovovať zvukové a obrazové záznamy počas pobytu v škole bez súhlasu dotknutej osoby; 

9. nosiť predmety a odev s nápismi a grafickými znakmi propagujúcimi vulgarizmy, násilie, drogy, sex, rasizmus, 

sekty a okultizmus (v akomkoľvek jazyku); 

10. výstredne sa obliekať; u dievčat sa za výstredné považuje oblečenie odhaľujúce ramená, brucho a bedrá, 

oblečenie s vyzývavým výstrihom a príliš krátkou sukňou (viac ako 10 cm nad kolená), priesvitné blúzky, 

v letnom období nevhodné kraťasy, verejné nosenie  piercingu a  tetovania, nadmerne výrazný mejkap; 

u chlapcov sa za výstredné považuje nosenie šiltovky v budove školy, nosenie piercingu a tetovania, nosenie 

cudzích predmetov v uchu a nápadne výstredný účes. Nejasnosti je nutné konzultovať u triednych učiteľov; 

11. v budove školy a jej areáli prejavovať si vzájomnú náklonnosť nevhodným spôsobom; 

12. nosiť zbrane a iné zdravie a bezpečnosť ohrozujúce predmety, živé zvieratá a predmety rušiace, resp. 

rozptyľujúce pozornosť žiakov a učiteľov. (Neodporúča sa nosiť cenné predmety, väčšie sumy peňazí, 

nákladné odevy a obuv. Škola nezodpovedá za stratu majetku žiakov neuloženého v depozite); 

13. poškodzovať meno školy na verejnosti (verejné zhromaždenia, internet, sociálne siete, atď.) šírením 

nevhodných fotografií a videí, šírením neoverených informácií o škole, dohadov a pod. 



§ 5 
PRÁVA RODIČOV (ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV) 

  

Rodič (zákonný zástupca) má právo: 

1. byť kedykoľvek informovaný o študijných výsledkoch svojich detí prostredníctvom triednych učiteľov, na 

triednych rodičovských združeniach, individuálnou formou konzultácií s príslušnými vyučujúcimi alebo 

prostredníctvom elektronickej žiackej knižky. Zároveň ma právo na ochranu týchto údajov pred zverejnením 

a zneužitím; 

2. žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom informácie a vedomosti vecne 

a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania 

školy a podľa zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon); 

3. zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy; 

4. byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy; 

5. na poradenskú pomoc zo strany školy týkajúcu sa vzdelávania a správania svojich detí; 

6. voliť a byť volený do Rady školy a podieľať sa na jej činnosti; 

7. na uvoľnenie žiaka z vyučovania v prípade choroby alebo vážnych rodinných dôvodov; 

8. na sťažnosti a pripomienky k činnosti a práci školy. 

  

§ 6 
POVINNOSTI RODIČOV (ZÁKONNYCH ZÁSTUPCOV) 

 Rodič (zákonný zástupca) má povinnosť: 

1. zaistiť riadnu dochádzku dieťaťa do školy a dohliadnuť na jeho prípravu na vyučovanie; 

2. vytvoriť pre dieťa primerané podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských 

povinností; 

3. pravidelne sa zaujímať a konzultovať študijné výsledky, dochádzku a správanie svojho dieťaťa; 

4. na vyzvanie školy sa osobne zúčastniť prejednávania závažných otázok týkajúcich sa výchovno-vzdelávacieho 

procesu svojho dieťaťa; 

5. informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných 

skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania; 

6. dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu určené školským poriadkom; 

7. nahradiť škodu, ktorú žiak zavinil. 

§ 7 

ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA 

1. Časový rozvrh vyučovacích hodín 

0.     07:10 - 07:55 

1. 08:00 - 08:45 

2. 08:55 - 09:40 

3. 09:50 - 10:35 

4. 10:55 - 11:40 

5. 11:50 - 12:35 

6. 12:45 - 13:30 

7. 13:35 - 14:20 

8. 14:50 - 15:35 

2. Časový rozvrh vyučovacích hodín v dňoch so skráteným vyučovaním je určený riaditeľom školy. 

3. Vyučovanie začína modlitbou a modlitbou končí posledná vyučovacia hodina. 

4. Prvá vyučovacia hodina začína o 8.00 hod. Žiak je povinný použiť taký spôsob dopravy, aby bol v škole 

minimálne 5 minút pred začiatkom vyučovania. 

5. Po zvonení na vyučovaciu hodinu sa žiak nezdržiava na chodbe, ale pokojne sedí v triede s pripravenými 

pomôckami na vyučovanie. Oneskorené príchody na vyučovaciu hodinu v priebehu školského polroka budú 

zaznamenané v triednej knihe. Ich ospravedlňovanie má v kompetencii triedny učiteľ. Každé štyri 

neospravedlnené oneskorené príchody na vyučovaciu hodinu v priebehu školského polroka budú považované 

za jednu neospravedlnenú hodinu. 

 



6. Prestávky slúžia pre žiakov i učiteľov na regeneráciu síl, prípravu na ďalšiu vyučovaciu hodinu, na vykonanie 

hygienických potrieb a presun do učební. Veľkú prestávku po 3. vyučovacej hodine trávia žiaci spravidla na 

chodbe, v prípade dobrého počasia na školskom dvore v prítomnosti dozoru. Nevhodné správanie žiakov 

počas prestávok bude posudzované rovnako ako počas vyučovania. 

7. Pri vstupe do triedy, resp. odchode pedagogických a ostatných pracovníkov školy z triedy žiaci zdravia 

postavením sa. 

8. Ak vyučujúci mešká na vyučovaciu hodinu dlhšie ako 10 minút, týždenník skutočnosť nahlási vedeniu školy.  

9. Na zabezpečenie čistoty a poriadku v triede ustanovuje triedny učiteľ dvoch týždenníkov. Zabezpečujú 

potrebné učebné pomôcky, utierajú tabuľu, zabezpečujú vetranie počas každej prestávky, bez vyzvania 

oznamujú neprítomných žiakov na vyučovacej hodine, dbajú o úpravu triedy po vyučovaní (stoličky, okná, 

tabuľa, poriadok v laviciach, svetlo). 

10. Žiaci sedia v triede podľa zasadacieho poriadku schváleného triednym učiteľom, resp. daným vyučujúcim. 

11. Po skončení vyučovania každý žiak odloží stoličku podľa pokynov vyučujúceho a vyprázdni lavicu. 

12. Vyučujúci oznamuje písomné práce trvajúce viac ako 30 minút triednemu učiteľovi. Žiaci môžu počas jedného 

dňa písať len jednu písomku uvedeného charakteru. Vo výnimočných prípadoch, najmä pred ukončením 

polročnej a koncoročnej klasifikácie a po dohode so žiakmi triedy, je možné napísať dve písomné práce 

uvedeného charakteru. 

13. Úradné záležitosti v kancelárii školy žiak vybavuje prostredníctvom triedneho učiteľa alebo sám počas veľkej 

prestávky, resp. po skončení vyučovania. 

14. Vyučujúci je oprávnený na vyučovacej hodine zadržať mobilný telefón, prehrávač hudby (a inú elektroniku), 

časopisy, lopty, a iné predmety, ktoré nesúvisia s vyučovacím procesom a ktoré používa žiak bez súhlasu 

vyučujúceho. Ten ich má právo zadržať do konca príslušného vyučovacieho dňa a odovzdá ich po dohode so 

zákonným zástupcom žiakovi alebo priamo zákonnému zástupcovi. Uvedené porušenie školského poriadku 

vyučujúci zaznamená do klasifikačného záznamu ako zápis. 

 

§ 8 
UVOĽŇOVANIE Z VYUČOVANIA 

  

1. Základným dokladom žiaka je žiacka knižka (ŽK), resp. študentský preukaz (ŠP), ktorý vydáva riaditeľstvo školy. 

Žiak je povinný nosiť tento doklad so sebou a na vyzvanie sa ním preukázať. Jeho stratu je potrebné 

bezodkladne oznámiť triednemu učiteľovi, ktorý zabezpečí jeho náhradu. 

2. Žiak je povinný nechať si zapisovať výsledky klasifikácie zo všetkých predmetov (ŽK), resp. si ich priebežne sám  

zapisovať (ŠP). V obidvoch prípadoch má triedny učiteľ možnosť  kontrolovať. 

3. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz 

dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé počasie, náhle problémy pri doprave prostriedkami hromadnej 

dopravy, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť žiaka na súťažiach.  

4. Zákonný zástupca (ďalej rodič) môže písomne požiadať o uvoľnenie svojho dieťaťa z vyučovania:  

a) Ak ide o neprítomnosť maximálne 2 dni, je žiak z vyučovania uvoľňovaný triednym učiteľom (napr. vyšetrenie 

u lekára špecialistu, rodinné záležitosti...).  

b)  Na dobu dlhšiu než 2 dni  je žiak uvoľňovaný riaditeľom školy. 

c) Súhlas na uvoľnenie z vyučovacej hodiny môže dať aj príslušný učiteľ, avšak iba na základe žiadosti rodiča. 

Podpis učiteľa slúži ako priepustka na vrátnici.   

Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania musí byť doručená najmenej dva pracovné dni pred začiatkom 

predpokladanej neprítomnosti.  

5. Ospravedlnená neprítomnosť žiaka na vyučovaní rodičom žiaka. Neprítomnosť žiaka na vyučovaní 

ospravedlňuje jeho rodič. Rodič môže ospravedlniť žiaka najviac 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni (zákon 

č.245/2008 Z.z., §144, ods.10). V ostatných prípadoch, najmä ak ide o častú neprítomnosť žiaka na vyučovaní, 

bude škola vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný úradný doklad o jeho neprítomnosti. 

Ospravedlnenie rodiča musí byť  

a) oznámené telefonicky alebo emailom triednemu učiteľovi, príp. zástupcovi r.š. pre ZŠ alebo gymnázium 

najneskôr 24 hodín od začiatku neprítomnosti žiaka na vyučovaní; 

b) v písomnej podobe doručené do 3 dní po skončení neprítomnosti žiaka na vyučovaní triednemu učiteľovi. 

V prípade nesplnenia podmienok uvedených v bodoch a) a b) sa bude neprítomnosť žiaka na vyučovaní 

považovať za neospravedlnenú. V prípade, že sa žiak nezúčastní vyučovania viac ako 3 po sebe idúce vyučovacie 

dni, škola vyžaduje od rodičov úradný doklad o oprávnenosti žiakovej neúčasti na vyučovaní. V prípade 



podozrenia zo záškoláctva triedny učiteľ kontaktuje rodiča najneskôr po dvoch dňoch absencie žiaka (keď rodič 

telefonicky alebo iným spôsobom neoznámi neúčasť žiaka).  

6. Uvoľňovanie žiaka na súťaže. Počas neprítomnosti sa žiak zapíše do TK, pričom sa mu vykáže 0 vymeškaných 

hodín. Žiak sa po skončení súťaže vráti do školy a pokračuje vo vzdelávacom procese. V prípade, že súťaž trvá 

dlhšie, môže byť žiak po skončení súťaže uvoľnený sprevádzajúcim pedagógom na základe informovaného 

súhlasu podpísaného rodičom. Žiak je povinný zistiť si domáce úlohy a doučiť sa preberané učivo z predmetov, 

na ktorých sa nezúčastnil, do 3 dní.  

7. Neúčasť na vyučovaní – dôsledky. Ak žiak počas polroka vymešká viac ako 30% z vyučovacích hodín určitého 

predmetu alebo vymešká viac ako 200 hodín celkovo a má málo známok, môže byť na návrh vyučujúceho z 

daného predmetu komisionálne skúšaný. Ak je žiak hospitalizovaný v nemocnici, je zaškolený a do TK sa 

nezapisuje. Do poznámky triedny učiteľ zapíše „Žiak je od ... zaškolený v nemocnici“. V prípade vážneho 

ochorenia, keď zo zdravotných dôvodov nemôže dochádzať do školy, riaditeľ školy rozhodne o individuálnom 

vzdelávaní. Individuálne vzdelávanie je riešené v internej smernici IS 01/2015. Vyučovacie hodiny, na ktoré žiak 

neprinesie lekárske alebo rodičovské ospravedlnenie do 5 dní od nástupu na vyučovanie, sa evidujú ako 

neospravedlnené. 

Postup školy v prípade riešenia neospravedlnených hodín (NH) žiaka. Ak počet neospravedlnených hodín 

presiahne 7 vyučovacích hodín, triedny učiteľ informuje vedenie školy a rodiča. Žiakovi môžu byť udelené opatrenia 

vo výchove nasledujúcim spôsobom:  

        Neospravedlnená neprítomnosť na vyučovaní:  

a) za 1–7 neospravedlnených hodín v jednom polroku – pohovor triedneho učiteľa s rodičom spojený s 

vyhotovením zápisnice a pokarhanie triednym učiteľom; 

b) za 8–15 neospravedlnených hodín v jednom polroku – pohovor rodiča s riaditeľom školy spojený s 

vyhotovením zápisnice a pokarhanie riaditeľom školy; 

c) za opakovanú neospravedlnenú neúčasť  na viac ako 15 vyučovacích hodinách alebo neospravedlnenú 

neúčasť na viac ako 2 vyučovacích dňoch – znížená známka zo správania. 

8. Ak žiak s povinnou školskou dochádzkou vymešká viac ako 15 neospravedlnených hodín za mesiac, bude táto 

skutočnosť oznámená príslušnému orgánu štátnej správy (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove) 

a obci, v ktorej má žiak trvalý pobyt. Za viac ako 60 vymeškaných neospravedlnených hodín sa zákonný zástupca 

dopúšťa priestupku v súlade s § 37 ods. 1 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z. štátnej správe o školstve a školskej 

samospráve, nad 100 neospravedlnených vyučovacích hodín sa voči zákonnému zástupcovi môže postupovať 

v súlade s § 211 ods. 1 písm. e) Zákona č. 300/2005 Z.z. (Trestný zákon). 

§ 9 
KLASIFIKAČNÝ PORIADOK 

  

1. V jednotlivých predmetoch sú žiaci klasifikovaní týmito stupňami: 1 – výborný; 2 – chválitebný; 3 – dobrý; 4 – 

dostatočný; 5 nedostatočný. 

2. Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami: 1 – veľmi dobré; 2 – uspokojivé; 3 – menej uspokojivé; 4 – 

neuspokojivé. 

3. Do vyššieho ročníka postupuje žiak, ktorý prospel. 

4. V prípade celkového prospechu žiaka „neprospel“ riaditeľ školy rozhodne na základe žiadosti ZZ, resp. 

plnoletého žiaka, či povolí opakovanie ročníka v našej škole.  

5. Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať z predmetu v prvom alebo druhom polroku v riadnom termíne, 

vyučujúci upozorní vedenie školy, ktoré nariadi preskúšanie žiaka v náhradnom termíne. Rozsah skúšky určí 

vyučujúci. Komisionálne skúšky budú uskutočnené až po skončení klasifikačného obdobia. 

6. Komisionálne preskúšanie nemožno žiadať, ak žiak už bol v príslušnom období z predmetu komisionálne 

preskúšaný.  

7. Triedny učiteľ vedie záznamy o spôsoboch riešenia priestupkov žiakov (vrátane záznamu z pohovoru so 

žiakom a rodičom) a včas o nich informuje zainteresovaných (vyučujúcich, žiakov, rodičov, výchovného 

poradcu, riaditeľstvo školy) a podľa závažnosti navrhuje opatrenia na posilnenie disciplíny. 

8. Každé porušenie školského poriadku eviduje vyučujúci v klasifikačnom zázname. 

§ 10 
HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA SPRÁVANIA 

  



1. Klasifikáciu správania žiaka navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi a schvaľuje riaditeľ po 

prerokovaní v pedagogickej rade. 

2. Pri hodnotení a klasifikácii správania žiaka sa zohľadňuje plnenie ustanovení školského poriadku a ďalších 

vnútorných predpisov školy a dodržiavanie stanovených pravidiel správania, ľudských práv a práv dieťaťa, 

dodržiavanie mravných zásad správania sa v škole a na verejnosti počas aktivít súvisiacich so štúdiom na 

strednej škole. Pri klasifikácii správania sa v jednotlivých prípadoch prihliada na zdravotný stav žiaka. 

3. Známkou zo správania – stupeň veľmi dobré sa žiak klasifikuje, ak dodržiava ustanovenia školského poriadku 

a ďalších vnútorných predpisov školy a riadi sa nimi. Dodržiava morálne zásady a pravidlá spolunažívania 

v kolektíve a vo vzťahu k učiteľom. Ojedinele sa môže dopustiť menej závažných previnení. 

4. Zníženou známkou zo správania na stupeň uspokojivé sa žiak klasifikuje za: 

a) každé ďalšie porušovanie školského poriadku, keď pokarhanie riaditeľom školy nemalo účinok; 

b) mimoriadne porušenie školského poriadku (napr. alkohol na školských akciách, drogy, podvod s cieľom 

vlastného prospechu so značnou hmotnou či morálnou škodou, krádež...); 

c) neospravedlnené hodiny podľa § 8 odst. 8 školského poriadku. 

5. Zníženou známkou zo správania na stupeň menej uspokojivé sa žiak klasifikuje za: 

a) každé ďalšie porušovanie školského poriadku, keď zníženie známky zo správania na menej uspokojivé 

nemalo účinok; 

b) mimoriadne porušenie školského poriadku (napr. šikanovanie, trestný čin...). 

6. Zníženou známkou zo správania na stupeň neuspokojivé sa žiak klasifikuje za správanie, ktoré je v rozpore 

s ustanoveniami školského poriadku a s ustanoveniami ďalších vnútorných predpisov školy, s právnymi 

a etickými normami spoločnosti, výrazne porušuje ľudské práva spolužiakov, pedagogických zamestnancov 

alebo ďalších osôb. Dopustí sa previnenia, ktorým vážne ohrozuje výchovu ostatných žiakov. Zámerne narúša 

činnosť žiackeho kolektívu. 

§ 11 

OPATRENIA VO VÝCHOVE 

 POCHVALY 

1. Každú pochvalu triedny učiteľ zaznamená do katalógového listu žiaka. 

2. Žiak môže dostať tieto pochvaly: 

a) pochvala triednym učiteľom pred triedou za triedne, mimotriedne a mimoškolské aktivity (napr. vzorné 

plnenie predsedníckych, nástenkárskych, kronikárskych, pokladníckych povinností, vynikajúce 

umiestnenia v športových, kultúrnych, umeleckých podujatiach, úspechy v školských turnajoch ...); 

b) pochvala triednym učiteľom spojená s vecnou odmenou za výborný prospech, vzornú dochádzku a 

mimoriadnu aktivitu v triede (napr. pomoc pri doučovaní slabších žiakov, pomoc žiakom po návrate z 

dlhšie trvajúcej školskej absencie...); 

c) pochvala riaditeľom školy za úspešnú reprezentáciu školy na návrh triedneho učiteľa; 

d) pamätný list za mimoriadne výsledky a reprezentáciu školy pri ukončení štúdia v našej škole. 

POSILNENIE DISCIPLÍNY 

3. Napomenutie triednym učiteľom žiak dostane za jednorazové menšie porušenie školského poriadku. 

4. Pokarhanie triednym učiteľom žiak dostane za: 

a) opakované menšie porušovanie školského poriadku (napr. vyrušovanie na hodinách, neprezúvanie sa, 

neporiadok v lavici a neodnášanie stoličiek, neplnenie si týždenníckych povinností, nevhodný odev, 

prinášanie vecí, ktoré rušia vyučovanie, za zdržiavanie sa na chodbách po zvonení...), resp. za 4 zápisy 

v triednej knihe v jednom polroku; 

b) jednorazové väčšie porušenie školského poriadku (napr. neslušné správanie, verbálny útok, výsmech zo 

spolužiaka, poškodenie či strata ŠP, odpisovanie, používanie nedovolených pomôcok, nerešpektovanie 

nariadenia pracovníka školy, fajčenie na školských akciách...); 

c) 1–7 neospravedlnených hodín v jednom polroku. 

5. Pokarhanie riaditeľom školy žiak dostane za: 

a) každé ďalšie porušovanie školského poriadku, keď pokarhanie triednym učiteľom nemalo účinok; 

b) vážne porušenie školského poriadku;  

c) 8–15 neospravedlnených hodín v jednom polroku. 

6. Zníženú známku zo správania žiak dostane v súlade s § 10 odsek 4,5 a 6. 

7. Podmienečné vylúčenie alebo vylúčenie zo štúdia žiaka školy – toto opatrenie možno uložiť žiakovi za 

závažné alebo opakované previnenia voči školskému priadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam alebo 

mravným normám spoločnosti. 



8. Opatrenie vo výchove podľa § 11 odsek 7 možno výnimočne uložiť aj žiakovi, ktorý  plní povinnú školskú 

dochádzku.  V zmysle § 20 ods. 5 a 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a § 8 ods. 

3 a 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko. 

Vo výnimočnom prípade po sústavnom závažnom porušovaní pravidiel správania a po závažných priestupkoch, 

ktoré ohrozujú ostatných žiakov a pedagogických zamestnancov, kde nie je predpoklad, že u žiaka dôjde k 

zlepšeniu správania, môže riaditeľ školy prijať výchovné opatrenie, ktorým je vylúčenie žiaka zo školy. Toto 

rozhodnutie môže riaditeľ cirkevnej školy prijať na základe § 58 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon). Inštitút vylúčenia žiaka z cirkevnej školy možno uplatniť, nakoľko cirkevná škola nie je spádovou 

školou, na ktorú sa vzťahuje školský obvod podľa trvalého bydliska dieťaťa. Z uvedeného vyplýva, že inštitút 

vylúčenie zo základnej spádovej školy už nie je možné uplatniť, lebo by bolo ohrozené plnenie povinnej školskej 

dochádzky. Spádová škola musí vylúčeného žiaka prijať. 

9. Žiakovi je možné uložiť opatrenie vo výchove po prerokovaní v pedagogickej rade do dvoch mesiacov odo 

dňa, keď sa o previnení žiaka dozvedel pedagogický zamestnanec školy, najneskôr však do jedného roka odo 

dňa, keď sa žiak previnenia dopustil. 

10. Za porušenie školského poriadku počas skúšobnej doby môže riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej 

rade vylúčiť žiaka zo štúdia. 

11. V prípade, že žiak bude vylúčený zo štúdia, bude mu zároveň znížená známka zo správania na stupeň 

neuspokojivé. 

12. Za poškodenie školského majetku žiak zaplatí náhradu alebo zabezpečí opravu. Stratenú učebnicu žiak 

nahradí novou alebo zviazanou xerokópiou. 

  

§ 12 
ŠANCA NA ZMENU 

  

1. Žiak, ktorý porušil školský poriadok a vyslúžil si za to pokarhanie či zníženú známku zo správania, môže raz za 

klasifikačné obdobie do jedného týždňa od zistenia a prešetrenia priestupku požiadať triedneho učiteľa o 

možnosť vykonania zadosťučinenia.  

2. Zadosťučinenie môže nadobudnúť charakter úprimného verejného ospravedlnenia a vykonania pomocných 

prác v prospech školy vo voľnom čase podľa závažnosti priestupku (úprava školského pozemku, čistenie lavíc, 

učebníc,  doučovanie spolužiakov, mesačné vedenie modlitby pred a na záver vyučovania a pod.). 

3. Vykonanie zadosťučinenia zmení charakter pokarhania či zníženej známky zo správania o jeden stupeň (t.j. 

pokarhanie riaditeľom školy na pokarhanie triednym učiteľom; dvojka zo správania na pokarhanie riaditeľom 

školy, atď.). 

4. Formu zadosťučinenia navrhuje triedny učiteľ (až do zníženej známky na stupeň uspokojivé). Schválenie, resp. 

neschválenie zadosťučinenia je v kompetencii riaditeľa školy. V prípade zníženia známky zo správania na 

stupeň menej uspokojivé možnosť a formu zadosťučinenia navrhuje a schvaľuje pedagogická rada. 

  

§ 13 

PRESTUP, PRERUŠENIE, ZANECHANIE ŠTÚDIA 

  

1. O prestupe na inú  školu rozhoduje riaditeľ školy, do ktorej sa žiak hlási, po prerokovaní s riaditeľom strednej 

školy, ktorú žiak navštevoval. Žiadosť o prestup podáva rodič (ZZ) alebo v prípade plnoletosti sám žiak. 

2. Riaditeľ školy môže prerušiť žiakovi štúdium na žiadosť rodiča alebo jeho, v prípade plnoletosti. Na žiadosť 

žiaka (ZZ) môže byť prerušenie štúdia ukončené aj pred uplynutím doby prerušenia. 

3. Ak žiak chce zanechať štúdium, písomne to oznámi riaditeľovi školy rodič (ZZ) alebo v prípade plnoletosti 

samotný žiak. Žiak prestáva byť žiakom školy dňom nasledujúcim po dni, kedy bolo riaditeľovi doručené 

oznámenie o prerušení štúdia. 

4. Ak sa žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, nezúčastní na vyučovaní v trvaní najmenej 5 vyučovacích 

dní a jeho neúčasť na vyučovaní nie je ospravedlnená, riaditeľ školy písomne vyzve rodičov, resp. zákonného 

zástupcu alebo samotného žiaka (v prípade plnoletosti), aby v určenej lehote doložil dôvod žiakovej 

neprítomnosti; súčasne upozorní, že v opačnom prípade žiak bude vylúčený zo štúdia. Ak do 10 dní od 

doručenia výzvy žiak do strednej školy nenastúpi alebo nie je doložený dôvod jeho neprítomnosti v škole, 

riaditeľ školy ho vylúči zo štúdia. 



 
 

§ 14 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

  

1. Predpisy sú tu pre človeka, nie človek pre predpisy. Školský poriadok má napomáhať rozmnožovaniu dobrej 

vôle, angažovanosti, iniciatívy žiakov, viesť k vytváraniu tvorivej  atmosféry v kolektíve a nie ničiť ich. Ak má 

žiak či vyučujúci pochybnosť o tom, že niektorý bod školského poriadku protirečí týmto hodnotám, nech na to 

okamžite upozorní riaditeľa školy. 

2. So školským poriadkom oboznámi preukázateľným spôsobom triedny učiteľ žiakov na prvej triednickej hodine 

a zavesí ho na triednu nástenku, kde má ostať počas celého školského roka. S prípadnými zmenami školského 

poriadku počas školského roka  oboznámi preukázateľným spôsobom triedny učiteľ žiakov triedy na prvej 

triednickej hodine po jeho zmene. 

3. Školský poriadok nadobúda svoju účinnosť podpísaním riaditeľom školy po schválení pedagogickou radou. 

Žiak sa zaväzuje, že bude Školský poriadok Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša dodržiavať a svojím 

podpisom potvrdí, že s ním bol oboznámený. 

 

Schválené pedagogickou radou školy na zasadnutí dňa 14. 12. 2015. 

V  Prešove 1. 2. 2016 

 RNDr. Marcel Tkáč 

 riaditeľ školy 

Pozn.: 

1. Zmeny (názov školy, §7, ods.1 – dĺžka veľkej prestávky) schválené pedagogickou radou na zasadnutí dňa 

29.1.2018 

 


