
 

Gymnázium sv. Edity Steinovej 

     Charkovská 1;  040 22 Košice                      

Školský  poriadok 

Košice, september 2016 



Na základe § 153 zákona 245/2008 Zb.z. riaditeľ školy vydáva inovovaný školský poriadok, doplnený 

o náležitosti vyplývajúce zo zákona 245/2008 o výchove a vzdelaní. Je záväzný pre žiakov, učiteľov, 

nepedagogických pracovníkov a zákonných zástupcov žiakov v ustanoveniach, ktoré sa dotýkajú 

priamo ich a vzťahu k  žiakom. 
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I. Zásady organizácie vyučovania 

1. Týždenne sa vyučuje 5 dní. Počet vyučovacích hodín je stanovený učebným plánom a rozvrhom hodín. 

Vyučovanie žiaka v jednom dni trvá najviac osem vyučovacích hodín vrátane nepovinných predmetov, bez 

poludňajšej prestávky môže vyučovanie trvať najviac sedem vyučovacích hodín. 

2. Časový rozvrh vyučovacích hodín: 

0. hod. 07.10 – 07.55 

1. hod. 08.00 – 08.45 

2. hod. 08.55 – 09.40 

3. hod. 09.50 – 10.35 

 

   veľká prestávka  

 

4. hod. 10.55 – 11.40 

5. hod. 11.50 – 12.35     

6. hod. 12.45 - 13:30           

7. hod. 13:40 - 14:25       

8. hod. 14:30 - 15:15       

9. hod. 15:20 – 16:05 

 

Žiaci prichádzajú do školy tak, aby do školských priestorov vstupovali najneskôr 7, 55 hod. Výnimkou sú žiaci, ktorí 

majú nultú hodinu a títo prichádzajú do budovy školy od 7.00.  Žiaci vstupujú do školy hlavným vchodom. Pred 

vstupom do budovy sú žiaci povinní očistiť si obuv, v zimnom období sneh z obuvi a odevu. Budova školy je otvorená 

od 7,00 hod do 18,00 hod. V prípade, že žiak odchádza z vyučovania v čase, kedy je budova školy zamknutá, požiada 

o otvorenie službu na vrátnici a preukáže sa priepustkou od triedneho učiteľa, na základe ktorej môže opustiť budovu.  

 

 

3.    Na vyučovanie je žiak povinný zabezpečiť si nasledovné vybavenie: 

 

- tašku na učebnice, učebnice, písacie potreby, rysovacie potreby a zošity 

- vhodné prezuvky, ktoré neničia podlahy a nemajú čiernu podošvu 

- športovú obuv a cvičebný úbor na telesnú výchovu 

- biely ochranný plášť na laboratórne cvičenia 

- ďalšie školské potreby v požadovanom rozsahu podľa pokynov vyučujúcich. 
 

4.  Vyučovanie telesnej výchovy sa realizuje v telocvični školy, na trávnatej ploche a na  basketbalovom ihrisku za 

budovou školy. 

Vyučovanie informatiky sa realizuje v odbornej učebni informatiky. 

Vyučovanie ostatných predmetov je v odborných učebniach, alebo v učebniach prispôsobených na vyučovanie 

jednotlivých predmetov.  

Rozpis učební je súčasťou rozvrhu hodín na príslušný školský rok.  

Žiaci sa do učební presúvajú počas prestávky v dostatočnom časovom predstihu pred zvonením na hodinu. 

Prípadné problémy so zaradením do učebne oznámi týždenník príslušnej triedy pedagogickému dozoru. 

 

5.    Učebne  zostávajú počas vyučovania  otvorené, okrem tried INF, odbornej učebne chémie, fyziky  a jazykového 

laboratória, kde sa nachádza výpočtová prípadne iná technika. Do týchto učební vstupujú žiaci spolu s vyučujúcim 

a po ukončení hodiny triedu žiaci opustia a vyučujúci učebňu zatvorí, prípadne uzamkne. 
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II. Práva a povinnosti žiakov a ich zákonných zástupcov, pravidlá vzájomných vzťahov so zamestnancami 

školy 

V zmysle školského poriadku školy: 

1. Žiak má právo najmä na: 

a) rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu poskytovanému školou, 

b) ochranu pred akoukoľvek formou diskriminácie, 

c) úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej  a etnickej príslušnosti,  

d) osvojenie si ducha spravodlivosti, lásky a pravdy, 

e) informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,  

f) hospodárne používanie majetku školy, ktorý škola využíva na vzdelávanie, najmä zariadenia školy a 

školských pomôcok, vrátane práva na bezplatné zapožičiavanie a používanie učebníc a učebných textov,  

g) výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,  

h) organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v 

súlade so zásadami psychohygieny,  

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

j) obrátenie sa na riaditeľa školy so sťažnosťou, ak sa žiak domnieva, že pokyn alebo príkaz pedagogického 

alebo iného povereného zamestnanca školy je v rozpore s vnútornými predpismi školy, najmä so školským 

poriadkom školy alebo v rozpore s všeobecne záväznými právnymi predpismi SR. 

 

2. Zákonný zástupca žiaka má právo: 

a) 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 

podľa zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon), 

b) oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom školy, 

c) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa (triednym učiteľom v čase 

konzultačných hodín), 

d) na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa, 

e) zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,  

f) vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia prostredníctvom 

orgánov školskej samosprávy, 

g) byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy. 

 

3. Žiak je povinný: 

a) zúčastňovať sa za podmienok stanovených školským poriadkom na výchove a vzdelávaní a riadne sa 

vzdelávať, najmä pracovať podľa svojich najlepších schopností na všetkých hodinách a robiť si všetky 

vyučujúcim zadané domáce úlohy, 

b) neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,  

c) dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy,  

d) rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi,  

e) chrániť pred poškodením majetok školy, najmä chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné 

pomôcky, ktoré im boli bezplatne zapožičané,  

f) konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb 

zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,  

g) chrániť vlastné zdravie a zdravie iných, dbať na čistotu a poriadok, pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole a 

okolí, 
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h) ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy a správať sa k nim slušne a zdvorilo, 

zakazuje sa šikanovanie medzi spolužiakmi, 

i) písomne sa prihlásiť na voliteľné a nepovinné predmety do 10. júna  pre nasledujúci školský rok, prípadné 

zmeny sa môžu uskutočniť do 15. septembra v aktuálnom školskom roku len na základe písomnej žiadosti 

žiaka, alebo jeho zákonného zástupcu. O zmene rozhoduje riaditeľ školy a povolí zmenu len v prípade, že sa 

v skupine nezníži počet žiakov tak, aby táto mohla zaniknúť (ŠKVP). 

j) zúčastňovať sa kurzov a účelových cvičení stanovených ŠVP, exkurzií, duchovnej obnovy a školských 

výletov, ktoré sú súčasťou ročného plánu školy 

k) byť v škole a na podujatiach organizovaných školou vhodne a čisto oblečený a upravený, vykonávať funkciu 

týždenníka podľa pokynov triedneho profesora 

l) v čase voľných hodín neopúšťať školu a zdržiavať sa v určenej učebni 

m) byť vhodne oblečený a upravený:  

dievčatá: odev nesmie byť priehľadný, vrchný odev musí zakrývať celý trup (celé brucho, chrbát, plecia, 

prsia), minimálna dĺžka sukní, šiat a krátkych nohavíc je do polovice stehna.  

 

chlapci: vrchný odev musí zakryť celý trup (celé brucho, chrbát, plecia), dĺžka krátkych nohavíc je do 

polovice stehna. 

 

4. Zákonný zástupca žiaka je povinný: 

a) vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských 

povinností, 

b) dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom, 

c) dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, 

d) informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných 

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

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

f) nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil, dôvody neprítomnosti žiaka na výchove a vzdelávaní doložiť 

dokladmi v súlade so Školským poriadkom Gymnázia sv. Edity Steinovej v Košiciach. 

 

5. Žiakom sa zakazuje: 

 

a) opúšťať areál školy, ani cez prestávku, príp. voľnú hodinu bez priepustky triedneho učiteľa (ak triedny učiteľ, 

resp. zastupujúci triedny učiteľ nie je prítomný, žiak môže požiadať o vystavenie priepustky zástupcu 

riaditeľky školy), 

b) vnášať do školy alebo na podujatia organizované školou tabakové výrobky, alkoholické nápoje a nelegálne 

návykové látky, najmä omamné látky, psychotropné látky, ako aj jedy, prechovávať, užívať a šíriť ich v areáli 

školy, resp. v jej blízkom okolí alebo na podujatiach organizovaných školou a prichádzať do školy alebo na 

podujatia organizované školou pod ich vplyvom,  

c) vnášať do školy alebo na podujatia organizované školou predmety ohrozujúce bezpečnosť, život a zdravie 

ľudí, najmä zbrane a výbušniny, 

d) vnášať bez súhlasu vyučujúceho do školy a na školské podujatia predmety a zvieratá, ktoré by mohli 

rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov, 

e) používať mobilné telefóny a inú elektroniku nesúvisiacu s vyučovacím procesom na vyučovacích hodinách 

v budove školy,  

f) používať počítačové vybavenie školy pre návštevu, vytváranie, zobrazovanie alebo distribúciu materiálov 

s vulgárnym obsahom, pornografie, urážajúcich materiálov, materiálov propagujúcich násilie, rasovú alebo 

náboženskú neznášanlivosť, 

g) používať v areáli školy a na podujatiach organizovaných školou vulgárne slová vo všetkých jazykoch, 
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h) nosiť odev s nápismi a grafickými znakmi propagujúcimi násilie, drogy, sex, rasizmus, sekty vo všetkých 

jazykoch, 

i) piercing – prepichovanie nosa, jazyka, perí, pupka, obočia..., 

j) nosiť ako ozdobu žiletky, spínacie špendlíky a iné ostré a nebezpečné predmety, 

k) neprirodzené zmeny farby vlasov a dredy, ktoré zabraňujú dobrej hygiene, 

l) tetovanie na viditeľných miestach, 

m) zhotovovať audiovizuálny záznam (fotky, videá a pod.) pedagogických a nepedagogických zamestnancov  

a hostí školy a bez ich súhlasu zverejňovať tento záznam na internete, v škole alebo iným spôsobom. 

Zhotovenie takého záznamu , resp. jeho šírenie sa bude považovať za  hrubé porušenie školského poriadku.   

 

6. Uvoľňovanie žiakov z vyučovania:  

a) Žiak je povinný dochádzať do školy pravidelne a včas, podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa na vyučovaní 

všetkých povinných predmetov, voliteľných i nepovinných predmetov, ktoré si zvolil.  

 

b) Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe, požiada zákonný zástupca o uvoľnenie 

z vyučovania. Ak  zákonný zástupca žiaka nepožiada o uvoľnenie z vyučovania a žiak sa na vyučovanie 

nedostaví, môže sa jeho neprítomnosť na vyučovaní považovať za neospravedlnenú. (Za vopred známy dôvod 

sa považuje študijný pobyt, kúpeľná liečba, odborné lekárske vyšetrenie, pohreb, reprezentácia školy, súťaž 

a pod.) 

 

c) Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, je zákonný zástupca povinný  oznámiť 

dôvod neprítomnosti. Žiak je povinný predložiť ospravedlnenie triednemu učiteľovi do 2 dní po svojom nástupe 

do školy. Ak tak neurobí, jeho neprítomnosť sa hodnotí ako neospravedlnená. Triedny učiteľ má právo 

verifikovať ospravedlnenie. Falšovanie ospravedlnenia a iných potvrdení sa považuje za hrubé porušenie 

školského poriadku.  

d) Pri chorobe do 3 dní vrátane môže predložiť ospravedlnenie zákonný zástupca maximálne 2x za polrok. Ak 

dôjde k opakovanej chorobe v hodnotiacom období (t.j. za štvrťrok), je nutné doložiť potvrdenie od lekára. Ak 

choroba trvá viac ako 3 dni, je nutné doložiť potvrdenie od lekára. 

e) V priebehu školského vyučovania môže byť žiak uvoľnený na rodinné dovolenky, rekreácie, pracovné pobyty v 

zahraničí spravidla v čase posledného júnového alebo prvého septembrového týždňa. Žiadosť o uvoľnenie z 

vyučovania v tomto čase podá zákonný zástupca na riaditeľstvo školy minimálne dva týždne pred začiatkom 

pobytu. 

f) Žiaci, ktorí majú ospravedlnenú neúčasť na vyučovaní pre chorobu, sa nemôžu zdržiavať v budove školy ani 

v školskej jedálni.   

g) Triedny učiteľ je povinný založiť evidenciu o uvoľňovaní žiaka na základe ospravedlnení rodičov.  

h) Žiaci 5. ročníka môžu v čase mimo vyučovacích hodín opustiť budovu školy aj dopoludnia, ak o to rodič/zákonný 

zástupca písomne požiada. V žiadosti bude uvedené, že v tomto čase preberá zodpovednosť za žiaka 

rodič/zákonný zástupca. 
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III. Pokyny pre žiakov 

1. Žiaci prichádzajú do školy 15 minút pred začiatkom vlastného vyučovania a prezúvajú sa pri šatňovej skrinke, 

kde si odkladajú obuv. Sú povinní použiť taký spoj, aby boli v škole načas. 

2. Vyučovanie sa začína modlitbou a modlitbou sa končí aj posledná vyučovacia hodina dňa. 

3. Počas vyučovania podľa rozvrhu hodín žiaci môžu vychádzať z priestorov školy na ulicu len so súhlasom 

triedneho učiteľa.  

4. Poškodenie vnútorného zariadenia, areálu, budovy školy a osobných vecí pracovníkov školy a študentov hradia 

žiaci z vlastných finančných prostriedkov, ak to spôsobili svojou nedbalosťou alebo ich dajú opraviť na vlastné 

náklady do stanoveného termínu. 

5. Na vyučovacích hodinách telesnej výchovy žiaci sú povinní nosiť športové oblečenie podľa pokynov 

vyučujúcich. Riadia sa vnútorným poriadkom telocvičných priestorov. Na vyučovacích hodinách, ktorých 

súčasťou sú praktické a laboratórne cvičenia, používajú žiaci ochranný odev a riadia sa rovnako pokynmi 

vyučujúcich. 

6. Ak žiak do konca klasifikačného obdobia vymešká 100 hodín, (resp. vymešká 25 % z predmetu) koná 

komisionálnu skúšku vzhľadom na počet ospravedlnených vymeškaných hodín nasledovne: 

100 – 119 hodín : komisionálna skúška z 1 vyučovacieho predmetu 

120 – 139 hodín : komisionálne skúšky z 2 vyučovacích predmetov 

140 – 159 hodín : komisionálne skúšky z 3 vyučovacích predmetov 

160 – 179 hodín : komisionálne skúšky zo 4 vyučovacích predmetov a pod. 

Žiak vykoná komisionálnu skúšku z predmetov s najvyšším percentom vymeškaných ospravedlnených 

hodín. V prípade, že žiak vymešká vyššie uvedený počet hodín, zo závažných zdravotných dôvodov, má 

riaditeľ školy právo neudeliť komisionálnu skúšku.  

Na základe počtu vymeškaných hodín koná žiak komisionálnu skúšku spravidla týždeň po oficiálnom 

termíne odovzdania výsledkov klasifikácie za daný polrok. Informovanosť o počte vymeškaných hodín je 

v záujme žiaka.  

7. Na zabezpečenie poriadku v triede určuje triedny učiteľ dvoch týždenníkov. Zabezpečujú potrebné učebné 

pomôcky na vyučovanie (kriedu, špongiu, IKT a iné pomôcky podľa pokynov vyučujúcich), utierajú tabuľu, 

zabezpečujú vetranie učebne otvorením malých okien počas každej prestávky, oznamujú neprítomných žiakov na 

každej vyučovacej hodine, dbajú na úpravu triedy po vyučovaní. Hlásia neprítomnosť učiteľa na hodine v 

zborovni po 10 minútach od začiatku vyučovacej hodiny. 

8. Všetky požiadavky voči škole (rôzne potvrdenia, žiadosti a pod.) vybavujú žiaci na sekretariáte školy. Do 

kancelárie sekretariátu školy chodia žiaci v čase, ktorý je na to určený. 

9. Na začiatku školského roka sa zvolí Študentská rada, ktorá pozostáva zo zástupcov jednotlivých tried a riadi ju 

predseda volený radou v spolupráci s pedagógom. 

10. Pri vstupe pedagogických a ostatých pracovníkov školy do triedy študenti zdravia postavením sa. Na vyučovacej 

hodine sa riadia pokynmi vyučujúceho. Na konci hodiny pri jeho odchode z triedy opäť zdravia postavením sa. 

11. Pri odchode žiaci zdvihnú stoličky, vyčistia lavice od odpadkov a opustia triedu na pokyn učiteľa. 

12. Návštevy žiaka počas vyučovania sú zakázané. Rodičia môžu v súrnych prípadoch navštíviť svoje dieťa len so 

súhlasom riaditeľa školy.  

13. Počas prestávok sa žiaci zdržiavajú v triede, prípadne na chodbe, nevykláňajú sa z okien, nevykrikujú, nesedia na 

parapetných doskách a nevyhadzujú žiadne predmety z okien. Podľa rozvrhu vyučovacích hodín sa žiaci 

premiestňujú do príslušnej učebne počas prestávky. 

14. Pri zvonení na začiatok hodiny sa žiaci pokojne posadia na svoje miesta a pripravia si všetky potrebné učebné 

pomôcky na nasledujúcu hodinu. 
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15. Po zvonení sa na chodbách školskej budovy zachováva ticho, žiaci sa nezdržujú na chodbách. 

16. Žiaci vstupujú do školskej jedálne bez tašiek, nechávajú ich v priestore pred školskou jedálňou. V školskej jedálni 

žiaci dbajú na kultúru stolovania, rešpektujú pokyny službukonajúcich učiteľov, prípadne pokyny pracovníčok 

školskej jedálne. 

17. Do školy je zakázané nosiť cenné predmety, väčšie množstvo peňazí je povolené mať u seba len na školské akcie. 

 

IV. Výchovné opatrenia 

A) Pochvaly: 

1. Pochvala od triedneho učiteľa pred triedou za triedne, mimotriedne a mimoškolské aktivity. 

2. Pochvala od triedneho učiteľa spojená s vecnou odmenou za výborný prospech, vzornú dochádzku a 

mimoriadnu aktivitu v triede. 

3. Pochvala od riaditeľa školy pred študentmi školy spojená s vecnou odmenou za úspešnú reprezentáciu 

školy. 

4. V prípade vyššej reprezentácie sa bude riešiť individuálne. 

 

Návrhy na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokujú v pedagogickej rade. 

B) Opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov: 

1. Napomenutie od triedneho učiteľa za jednorazové menšie porušenie vnútorného poriadku školy. Možno 

uložiť za dve až tri takéto priestupky v  klasifikačnom hárku): 

- vyrušovanie vyučujúceho a spolužiakov na hodinách, 

- nerešpektovanie pokynov zamestnancov školy, 

- správanie sa v rozpore s pravidlami slušnosti, 

- nedodržiavanie čistoty v priestoroch areálu školy, najmä v triedach,  na chodbách a sociálnych 

zariadeniach, ako aj pred budovou školy, 

- oblečenie a úpravu zovňajšku, ktoré je v rozpore so školským  poriadkom školy, 

- poškodenie majetku školy,  

- vnášanie vecí zakázaných školským poriadkom školy alebo vecí  a zvierat, ktorých vnášanie podľa 

školského poriadku školy podlieha súhlasu vyučujúceho bez jeho súhlasu do areálu školy,   

- používanie mobilných telefónov na vyučovacích hodinách v budove školy, 

- zdržiavanie sa na chodbách školy po zvonení. 

 

2. Pokarhanie od triedneho učiteľa vyjadriť za jednorazové väčšie porušenie vnútorného školského poriadku 

alebo za opakované menšie porušovanie vnútorného školského poriadku. Možno uložiť najmä za: 

 

- 2 – 6 neospravedlnených vyučovacích hodín za polrok, 

- 4 – 6 poznámok za polrok v klasifikačnom hárku,  

- používanie neslušných slov v rôznych jazykoch, 

- opustenie budovy počas vyučovania v rozpore so školským poriadkom školy, 

- pokrikovanie z okien, vyhadzovanie predmetov z okien, 

- opakované používanie mobilných telefónov na vyučovacích hodinách v budove školy. 
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3. Pokarhanie od riaditeľa školy vyjadriť za vážne porušenie školského poriadku alebo za opakované 

porušovanie školského poriadku, keď pokarhanie triednym učiteľom nemalo účinok. Možno uložiť najmä za: 

 

- 7 – 15 neospravedlnených hodín za polrok, 

- 7 – 10 poznámok za polrok v klasifikačnom hárku,  

- fajčenie v areáli školy, resp. v jej blízkom okolí alebo na podujatiach, organizovaných školou, 

- hrubé správanie sa k zamestnancom školy alebo spolužiakom, 

- budenie verejného pohoršenia v areáli školy, 

- hranie hazardných hier v areáli školy,  

- verejné hanobenie mena školy 

- falšovanie ospravedlnenia a iných potvrdení.  

 

4. Podmienečné vylúčenie zo školy za hrubé porušenie školského poriadku so skúšobnou lehotou, a to najdlhšie 

na jeden rok. Možno uložiť najmä za: 

 

- viac než 15 neospravedlnených hodín za polrok,  

- viac než 10 poznámok za polrok v klasifikačnom hárku, 

- ublíženie na zdraví zamestnancovi školy alebo žiakovi z nedbanlivosti, 

- zhotovovanie akéhokoľvek záznamu (fotky, videá a pod.) pedagogických a nepedagogických zamestnancov, 

žiakov, hostí školy a zverejňovanie tohto záznamu bez ich súhlasu na internete, v škole alebo iným spôsobom,  

- úmyselné spôsobenie škody na majetku školy alebo na veciach vnesených zamestnancami školy alebo 

vnesených žiakmi v súlade so školským poriadkom školy do areálu školy, a to krádežou, spreneverou, 

podvodom alebo zničením alebo poškodením veci z majetku školy, z majetku zamestnancov školy alebo 

žiakov, 

- vnášanie do školy alebo na podujatia organizované školou alkoholické nápoje a zakázané návykové látky, 

najmä omamné látky, ich prechovávanie, užívanie a šírenie v areáli školy, resp. v jej blízkom okolí alebo na 

podujatiach organizovaných školou a prichádzanie do školy alebo na podujatia organizované školou pod ich 

vplyvom, 

- nepodrobenie sa opatreniu na zistenie užitia alkoholu a iných zakázaných návykových látok žiakom 

v priestoroch školy alebo na podujatiach organizovaných školou, najmä ak žiak neuposlúchne výzvu 

pedagogického zamestnanca školy, aby sa podrobil dychovej skúške prístrojom, ktorým sa určí objemové 

percento alkoholu v dychu alebo ak žiak neuposlúchne výzvu pedagogického zamestnanca školy, aby žiak 

navštívil lekára, za účelom odberu a vyšetrenia biologického materiálu alebo určenia stupňa opitosti podľa 

klinických príznakov, 

- bezodkladné neoboznámenie školy s výsledkami vyšetrenia podľa predchádzajúcej odrážky zákonným 

zástupcom alebo plnoletým žiakom, ak vyšetrenie bolo vykonané na výzvu pedagogického zamestnanca školy 

pri podozrení, že žiak bol pod vplyvom zakázanej návykovej látky vrátane alkoholu v škole alebo na podujatí 

organizovanom školou.    

 

5. Vylúčenie zo školy 

a) možno uložiť za závažné alebo opakované porušenie školského poriadku, všeobecne záväzných právnych 

predpisov, zásad spolunažívania, ľudských práv alebo mravných noriem spoločnosti, najmä za 

- úmyselné ublíženie na zdraví zamestnancovi školy alebo žiakovi, 

b) sa uloží za závažné porušenie školského poriadku, zásad spolunažívania, ľudských práv alebo mravných 

noriem spoločnosti v skúšobnej lehote, ktorá bola žiakovi daná pri podmienečnom vylúčení 

c) sa uloží ak je správanie žiaka hodnotené stupňom 4 – neuspokojivé. 
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Opatrenie vo výchove podľa bodov 4 a 5 možno uložiť žiakovi strednej školy len vtedy, ak skončil plnenie povinnej 

školskej dochádzky.  

Opatrenie vo výchove podľa bodu 2 až 5 je možné uložiť žiakovi po prerokovaní v pedagogickej rade do dvoch 

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

dňa, keď sa žiak previnenia dopustil. 

Opatrenie vo výchove v bode 3 – 5 zaznamenáva triedny učiteľ do osobného spisu žiaka a písomne informuje 

zákonného zástupcu. 

C) Hodnotenie správania žiakov 

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

v pedagogickej rade. 

Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami: 

1. Veľmi dobré (1) – žiak dodržiava ustanovenia školského poriadku a riadi sa nimi. 

2. Uspokojivé (2) – žiak sa dopustí závažnejšieho priestupku alebo sa opakovane dopúšťa menej závažných 

priestupkov voči ustanoveniam školského poriadku alebo má 4 – 7 neospravedlnených vyučovacích hodín 

v priebehu jedného polroka. 

3. Menej uspokojivé (3) – žiak sa dopustí závažného priestupku voči školskému poriadku alebo sa aj po udelení 

druhého stupňa klasifikácie správania dopúšťa závažnejších priestupkov alebo má viac ako 7 neospravedlnených 

vyučovacích hodín v priebehu jedného polroka. 

4. Neuspokojivé (4) – ak správanie žiaka je v rozpore s ustanoveniami školského poriadku, s právnymi a etickými 

normami spoločnosti, výrazne porušuje ľudské práva spolužiakov, pedagogických zamestnancov alebo ďalších 

osôb. Dopustí sa závažných previnení, ktorými vážne ohrozuje výchovu ostatných žiakov. Zámerne narúša 

činnosť žiackeho kolektívu. 

Uloženie výchovného opatrenia a klasifikácia správania zníženou známkou sa navzájom nevylučujú. 

 

D) Pravidlo druhej šance 
  

Podľa filozofie Gymnázia sv. Edity Steinovej si každý žiak zaslúži druhú šancu. V praxi sa to bude 

realizovať nasledovne: 

 

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 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 a  učebníc, upratovanie lavíc, upratovanie  jedálne, doučovanie spolužiakov). 

 

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. O možnosti a forme zadosťučinenia rozhoduje triedny učiteľ (až do zníženej známky na stupeň 

uspokojivé). V prípade zníženia známky zo správania na stupeň menej uspokojivé, možnosť a formu 

zadosťučinenia navrhuje pedagogická rada. 

 

5. Žiak adresuje triednemu učiteľovi podpísanú žiadosť, triedny učiteľ určí charakter zadosťučinenia po 

rozhovore s výchovným poradcom a vedením školy.    
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V. Podmienky používania mobilných telefónov v škole 

1.  Každý žiak si ponecháva svoj mobilný telefón počas vyučovacích hodín vypnutý v školskej taške.  

2.   V prípade, že žiak bude mať počas vyučovacích hodín  zapnutý mobilný telefón,  položený na lavici alebo ním 

manipulovať,  je učiteľ oprávnený telefón študentovi zobrať a odložiť ho do ukončenia vyučovania daného 

dňa u riaditeľky školy. Mobilný telefón bude odovzdaný iba rodičovi/zákonnému zástupcovi neplnoletého 

žiaka.  

 

 

        Ak žiak poruší ustanovenia školského poriadku v V. časti bude sa každé porušenie považovať za priestupok a pri 

opakovanom porušení za hrubé porušenie školského poriadku. Pri sankciách sa bude postupovať podľa  IV. časti 

školského poriadku – Výchovné opatrenia. 

 

 

VI. Podmienky prestupového - štvrtého ročníka v osemročnom odbore štúdia 

1. Všetci žiaci konajú vo štvrtom ročníku 8-ročného odboru štúdia prestupové skúšky. Pozostávajú 

z písomných testov z dvoch predmetov:  

- slovenský jazyk a literatúra  

- matematika. 

2.   Obsahom prestupových testov je učivo za prvé štyri ročníky osemročného odboru. Žiaci sú na prestupové 

skúšky pravidelne pripravovaní počas vyučovacích hodín a krúžkov na to určených. Za úspešné zvládnutie 

prestupových skúšok je žiak hodnotený známkou 1 – 4. Výsledok prestupových testov tvorí 50% výslednej 

známky za daný polrok.  

3.   Na koncoročnom vysvedčení žiaka štvrtého ročníka je maximálny počet známok „dostatočný“ dve. Pri 

väčšom počte ako sú dve dostatočné, bude žiak preradený na základnú školu. 

 

VII. Podmienky pre zaistenie BOZP žiakov a ochrana pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou a 

násilím 

Zásady prevencie školy pred  pôsobením sociálno-patologických javov 

  
Celkové zmeny v spoločnosti priniesli i také zmeny, ktoré si ako rodičia len neradi pripúšťame, že by mohli postihnúť 

i naše deti: nárast kriminality, násilia , zvýšený počet konzumentov drog . 

Všetci, ktorí máme výchovný vplyv na deti a mládež, sme postavení pred  problém, ako riešiť ochranu našich detí. 

Napriek všetkým opatreniam  sa zvyšuje počet detí, ktoré majú skúsenosti s užívaním drog- legálnych (cigarety a 

alkohol) i nelegálnych a znižuje sa  veková hranica. 

K ďalším závislostiam sa pridávajú: patologické hráčstvo - gambling (nadmerné hranie počítačových hier a surfovanie 

na internete) alebo poruchy v prijímaní potravy - anorexia, bulímia (najmä u dievčat).  

Predpokladom  prevencie by mala byť spolupráca rodičov a školy.  

 

 Rodičia právom očakávajú od školy : 

- že bude bezpečným miestom, kde nebudú dostupné drogy, alkohol ani  cigarety, 

- že škola bude používať postupy, ktoré majú zmysel a sú účinné,  

- že rodičom poskytne informácie o prevencii a poradí, kde hľadať pomoc, 

- že bude dbať na kvalitné vzdelávanie, zdravý spôsob života, vhodné trávenie voľného času,  

- že škola bude s rodičmi v sústavnom kontakte za normálnych okolností a tým viac v prípade problémov. 

  

Akú pomoc očakáva  škola od rodičov : 
- že rodičia budú ochotní spolupracovať so školou, hlavne ak by sa objavili problémy, 

- že vytvoria deťom také podmienky, aby  sa mohli do školy  pripraviť, doma oddýchnuť, požadovať plnenie 

povinností primerané veku a schopnostiam, 
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- že budú deti viesť k vhodnému tráveniu voľného času a budú mať prehľad, ako a s kým deti voľný čas trávia, 

- v prípade potreby zabezpečia dieťaťu potrebnú lekársku alebo psychologickú pomoc, 

- že rodičia podporia prácu pedagógov, bezdôvodne nebudú oslabovať ich autoritu u detí. Prípadné výhrady otvorene 

riešia priamo v škole .  

  

Problémy, ktoré sme sa rozhodli dôsledne sledovať a riešiť a očakávame vašu spoluprácu a plnú podporu: 

1.      Rapídne zníženie vekovej hranice a závislosť (každodenná) na cigaretách, badáme aj u našich žiakov. 

2.      Konzumácia alkoholu  - vplyv spoločenskej tolerancie „popíjania pri každej vhodnej príležitosti“ silne 

ovplyvňuje mládež.  

3.      Sklon k fyzickému a psychickému týraniu spolužiakov, agresivite a hrubosti - snaha presadiť sa 

neadekvátnym spôsobom. 

4.      Dostupnosť ľahkých drog a ich konzumácia, najskôr ako experiment, neskôr ako únik od problémov 

alebo zaradenie sa v skupine. 

  

Postup: 

 

1.  Učitelia sú povinní priebežne sledovať zmeny v správaní a v prípade podozrenia z fyzického alebo psychického 

týrania, agresívneho správania bezodkladne informovať rodičov, v  závažných  prípadoch trvať na ďalšej spolupráci s 

odborníkmi (psychológ, lekár). V prípade zanedbávania výchovy spolupracovať so sociálnym kurátorom.  

2.  Škola pri riešení priestupkov bude dôsledne postupovať podľa schváleného postupu v školskom poriadku.  

3.  Rodičia sa majú možnosť kedykoľvek informovať o aktivitách školy,  ktoré zabezpečujú plnenie ochrany detí pred 

sociálno-patologickými  javmi. Svoje aktivity škola zverejní na nástenke výchovného poradcu,    a www. stránke 

školy. Svoje pripomienky a názory adresujú osobne   alebo písomne vých. poradkyni alebo vedeniu školy, príp. ich 

prezentujú na  zasadnutí rodičovského združenia, rady školy.   

 

 

VIII.  Zásady prevencie drogovej závislosti a sociálno-patologických javov 

  

1.      Postup pri porušení zákazu fajčiť 

  

PRAVIDLO: V priestoroch školy a jej areálu, ako i počas všetkých školských podujatí  je zakázané nosiť tabak 

a tabakové výrobky a fajčiť bez ohľadu na vek. 

 

preventívne opatrenia: 
- príprava projektu o fajčení a jeho škodlivosti 

- kontrola kondície na TEV 

- príprava verejnoprospešnej akcie  

- príprava besedy o fajčení a legislatíve 

- organizácia besedy s lekárom 

 

v prípade porušenia zákazu nasledujú disciplinárne opatrenia: 
-   prvýkrát  -  oznam rodičom, napomenutie tr. učiteľom,    

-   druhýkrát – oznam rodičom, pokarhanie tr. uč., spoločný pohovor (žiak - rodičia -výchovný  poradca) 

-  postup pri opakovanom porušení: oznam rodičom, pohovor u riad. školy a pokarhanie riaditeľom školy 

- ďalšie opakovanie zákazu fajčiť znamená vždy oznam rodičom  a spoločné stretnutie rodičov, žiaka a riaditeľa 

školy a postupné znižovanie známky zo správania až po  návrh  na podmienečné vylúčenie zo školy alebo 

vylúčenie zo školy  

 

 2.      Postup pri porušení zákazu konzumácie alkoholických nápojov 

  

PRAVIDLO :  V priestoroch školy a jej areálu, ako i počas všetkých akcií organizovaných školou  je zakázané 

nosiť a konzumovať alkoholické nápoje bez ohľadu na vek. Zákaz znamená aj nulovú toleranciu alkoholu pri 

príchode do školy alebo na akciu organizovanú školou!  
  

V prípade porušenia zákazu nasledujú spoločne preventívne a disciplinárne opatrenia: 
-     príprava projektu o alkoholizme 

-     stretnutie s odborníkom na prevenciu 

- zorganizovanie verejnoprospešnej práce  

- príprava besedy s psychológom 
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- organizácia lekárskej prednášky 

- besedy s právnikom: Alkohol a zákon 

- stretnutie s políciou: Trestné činy a alkohol  

- organizovanie kultúrnej akcie 

  

disciplinárne opatrenie 
 - prvýkrát: pri akciách organizovaných školou v meste s možnosťou dobrej spolupráce s   

        rodičmi  nasleduje: 

- okamžitý oznam  rodičom, pohovor s triednym učiteľom a výchovným poradcom,  

- aktívna verejnoprospešná  práca pre školu,  

- znížená známka zo správania, 
- podmienečné vylúčenie zo školy,   

- zákaz účasti na všetkých mimoškolských akciách v dĺžke 6 - 12 mesiacov. 

 

Na akcii mimo mesta a viacdenných akciách bez možnosti okamžitej spolupráce s rodičmi  bude ihneď oboznámený 

rodič/zákonný zástupca, ktorý si vyzdvihne dieťa z akcie na vlastné náklady. Používanie alkoholu na akciách mimo 

školy sa považuje za závažné porušenie školského poriadku. 

 

-  druhýkrát  - stretnutie rodičov a riaditeľa školy,  

 znížená známka zo správania o ďalší stupeň, zákaz účasti na akciách školy,  

 konzultácia so zamestnancom odboru sociálnych vecí príslušného OÚ resp. KÚ,  

 ďalší postup podľa školského poriadku - vylúčenie zo štúdia. 

 

 

 

 

3. Postup pri podozrení na akúkoľvek manipuláciu s nelegálnymi drogami 

  

PRAVIDLO:  Žiak školy nesmie užívať ani prechovávať nelegálne drogy v škole ani mimo nej. 
  

V prípade porušenia v zásade existujú tieto následky: 

 

preventívne opatrenia:                           
- pravidelné stretnutia žiak- rodič - psychológ 

- zvýšená starostlivosť a kontrola v škole 

- stretnutie s odborným poradcom  

- príprava rôznych kult. a šport. akcií - dôsledné využívanie voľného času 

- beseda s právnikom, lekárom .... 

- stretnutie s organizáciou, ktorá sa  cielene venuje prevencii a liečbe  

  

disciplinárne opatrenia 

- okamžité stretnutie s rodičmi, žiakom a vých. poradcom 

- dohodnutie psychologického, príp. lekárskeho vyšetrenia   

- v prípade, že sa potvrdí, že ide o ojedinelý čin (pokus), nie závislosť - navrhujeme riaditeľské pokarhanie, 

resp. v závislosti na okolnostiach zníženú známku zo správania  

- v prípade, že sa potvrdí závislosť a pravidelné užívanie drogy, trváme na liečení, príp. prerušení štúdia. 

Prípad  dáme na rozhodnutie kompetentným - rodičia, lekár  

- ak žiak nosí drogy a poskytuje ich v škole alebo mimo nej ostatným, škola predvolá rodičov na pohovor k 

riad. školy, upozorní ich na túto skutočnosť a trvá na vyriešení problému. Škola je povinná v prípade 

nezáujmu rodičov kontaktovať políciu. Po zníženej známke zo správania (3) nasleduje podmienečné 

vylúčenie alebo vylúčenie zo školy. 

 

  

    4.  Postup pri zistení zmien v správaní a podozrení  z fyzického alebo psychického týrania, agresívneho 

správania 
  

PRAVIDLO :  

S akýmikoľvek prejavmi násilia, týrania (psychického a fyzického) hneď  na začiatku sa zdôveriť blízkej 

osobe: 
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       - rodič, priateľ, učiteľ, výchovný poradca, vedenie školy,  psychológ, linka dôvery... 

 Aby vinník nezostal bez trestu! 

Len hlupák nechá trýzniť seba alebo iných a drží sa  hesla: nie som udavač! 

 

Čo všetko si nenechať pre seba, lebo ide o šikanovanie: 

 

- nadávky, prezývky, ktoré sa ti nepáčia 

- nevhodné poznámky na tvoju adresu, výsmech z rodičov, súrodencov..  

- neustále naháňanie, strkanie, podkopávanie, kopanie  

- obmedzovanie v pohybe, branie osobných vecí, skrývanie vecí 

- prenasledovanie, zatváranie do miestností 

- bitka, vydieranie (finančné, psychické, fyzické) 

 

Všetky zistené (alebo nahlásené) prejavy násilia bude tr. učiteľ, výchovný poradca a vedenie školy riešiť 

okamžite s rodičmi a deťmi! 

 

preventívne opatrenia: 
- zvýšenie sledovanie priestorov, kde k násiliu dochádza  

- zabezpečenie aktivity pre triedu, skupinu s odborníkom o možnosti ochrany pre násilím 

           -  beseda s právnikom: násilie ako trestný čin 

           -  stretnutie s políciou, návšteva diagnostického centra 

  

disciplinárne opatrenia: 
-  prvýkrát  - okamžitý rozhovor s rodičmi a deťmi, pokarhanie tr. uč. (v závažnom prípade riaditeľom školy) 

-  druhýkrát - opakovaný pohovor s  rodičmi a s riaditeľom školy, znížená známka zo  správania (2) 

-  tretíkrát -  stretnutie psychológa, rodičia a žiaka, príp. soc. kurátor, znížená známka zo správania (3) 

- opakovane : V zmysle školského poriadku Gymnázia sv. Edity Steinovej – podmienečné 

vylúčenie alebo vylúčenie zo školy 

 

IX. Ostatné ustanovenia 

1. Pri neskorom príchode žiakov na vyučovanie postupovať takto: za každé 3 neskoré príchody je jedna 

neospravedlnená hodina. 

2. Každý učiteľ školy bude hodnotiť správanie žiakov pri svojej pedagogickej činnosti priebežne. 

3. Priestupky žiakov vyučujúci zapíše do klasifikačného hárku.   

4. Výchovné opatrenia žiakov sa zapisujú do osobného spisu žiaka. Výchovné opatrenia podľa závažnosti triedny 

učiteľ prerokuje menovite na triednom rodičovskom združení. 

5. Žiaci, ktorí za celý školský rok nevymeškali ani 1 vyučovaciu hodinu, dostanú verejnú pochvalu od triedneho 

učiteľa. 

6. Napomenutie a pokarhanie od triedneho učiteľa alebo od riaditeľa školy a podmienečné vylúčenie zo školy sa 

spravidla oznamuje žiakovi pred kolektívom triedy na triednickej hodine. 

7. V prípade celkového prospechu na konci školského roku „neprospel“ sa počnúc kvartou nepovoľuje opakovanie 

ročníka.  

8. Študent, ktorému bolo udelené výchovné opatrenie v bodoch 3 – 4, nebude zaradený do výberových akcií.    

 

Školský poriadok bol prerokovaný pedagogickou radou a radou školy. 

Školský poriadok bude aktuálne dopĺňaný v zmysle platnej legislatívy. 
 

Školský poriadok vydaný v Košiciach dňa 31.8.2013 

          

          

          

Mgr. Mária Dečová, PhD. 

                      riaditeľ školy 
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Dodatok č.1/2014 k Školskému poriadku 

K časti 3 : Žiak je povinný  

a) zdraviť všetkých pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy, 

b) po chodbách chodiť po pravej strane a z bezpečnostných dôvodov nebežať,   

c) vo dverách dať prednosť učiteľom a ostatným zamestnancom školy. 

K časti 5 : Žiakom sa zakazuje  

a) sedieť na schodoch, radiátoroch a parapetných doskách. Žiaci počas voľných hodín môžu sedieť 

v priestoroch jedálne, kde je čitáreň a študentský kútik, 

b) prejavovať si v priestoroch školy vzájomnú náklonnosť bozkávaním a inými telesnými prejavmi 

intímneho charakteru. Po nerešpektovaní 2. napomenutia učiteľom (zapísané poznámky), bude 

kontaktovaný rodič žiaka a žiakovi bude znížená známka zo správania.   

 

 

Prerokovaný a schválený na Pedagogickej rade 13.11. 2014 

           Mgr. Mária Dečová, PhD. 

                    riaditeľka školy 
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Dodatok k školskému poriadku č. 1/2017 o komisionálnych skúškach vzhľadom na počet 

vymeškaných hodín v 2. polroku 5. ročníka. 

 

Do školského poriadku, časť III., bod 7 medzi text: 

„160 – 179 hodín – komisionálne skúšky zo 4 vyučovacích predmetov a pod.“ 

a text „Žiak vykoná komisionálnu skúšku z predmetov...“ 

 

sa vloží nasledujúci text: 

 

„V 2. polroku 5. ročníka sa tento počet vzhľadom na kratšie hodnotiace obdobie upravuje 

nasledovne: 

75 – 89 hodín   – komisionálna skúška z 1 vyučovacieho predmetu, 

90 – 104 hodín   – komisionálna skúška z 2 vyučovacích predmetov, 

105 – 119 hodín   – komisionálna skúška z 3 vyučovacích predmetov, 

120 – 134 hodín   – komisionálna skúška zo 4 vyučovacích predmetov, 

viac ako 135 hodín  – komisionálna skúška z 5 vyučovacích predmetov.“ 

 

 

Dodatok bol schválený pedagogickou radou Gymnázia sv. Edity Steinovej dňa 26.1.2017. 

Platnosť nadobúda dňa 1.2.2017. 

 

        Mgr. Mária Dečová, PhD. 

                riaditeľka školy 
 


