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PREAMBULA 

 Žiak sa dobrovoľným rozhodnutím študovať na Gymnáziu v Stropkove zaväzuje 

riadne dochádzať do školy, riadiť sa zásadami všeľudskej morálky v duchu humanizmu, 

demokracie, vlastenectva a plniť všetky povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú zo všeobecne 

platných predpisov a Školského poriadku GSP. Gymnázium v Stropkove sa zaväzuje 

dodržiavať Deklaráciu práv dieťaťa a Listinu základných práv a slobôd vo vzťahu k žiakom, 

učiteľom, zamestnancom, rodičom a iným subjektom, podieľajúcim sa na výchove 

a vzdelávaní žiakov školy. 

 Gymnázium v Stropkove je škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách. 

Pri odhalení akýchkoľvek prejavov šikanovania sa postupuje v súlade s metodickým 

usmernením č. 7/2006-R. Vnútorný poriadok školy vychádza z právnych noriem, ktoré platia 

pre stredné školy v Slovenskej republike. 

 Žiak je so Školským poriadkom GSP oboznámený preukázateľným spôsobom na 

začiatku školského roka – na prvej triednickej hodine. Zákonný zástupca žiaka je so 

Školským poriadkom GSP oboznámený na prvom triednom aktíve v školskom roku. Jeho 

neprítomnosť na tomto triednom aktíve ho nezbavuje povinnosti spolupracovať so školou pri 

výchove a vzdelávaní jeho dieťaťa v zmysle školského poriadku. (zákon č. 245/2008, § 153 

ods. 3) 

 Žiak Gymnázia v Stropkove vlastní študentský preukaz, ktorým sa preukazuje sa 

školských akciách, slúži ku komunikácii učiteľ – rodič a na iné záznamy súvisiace 

s dochádzkou do školy. Ak sa žiak Gymnázia v Stropkove stravuje v školskej jedálni, na 

objednávanie a výdaj stravy používa čipovú kartu. 

 Školský poriadok GSP je vypracovaný v zmysle Zákona o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) č. 245/2008 Z. z. a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 268/2011 o stredných školách. 

 Školský poriadok GSP je každoročne prerokovaný na zasadnutiach pedagogickej rady, 

výboru rodičovského združenia a so zástupcami žiackej rady. So Školským poriadkom GSP je 

oboznámená aj Rada školy. 
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A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

I Organizácia vyučovacieho dňa 

a) Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý určilo vedenie školy na základe 

prerokovania v pedagogickej rade. Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak 

a pedagogický zamestnanec. Škola si vyhradzuje právo na zmenu rozvrhu z objektívnych 

príčin. 

b)  

Vyučovacia 

Hodina 
Časový rozvrh 

  0 7.00 – 7.45 

1 7.55 – 8.40 

2 8.50 – 9.35 

3 9.55 – 10.40 

4 10.50 – 11.35 

5 11.45 – 12.30 

6 12.40 – 13.25 

7 13.30 – 14.15 

 

 

 

c) Škola si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch ukončiť vyučovanie skôr, ako je  

definované v rozvrhu hodín. 

d) Škola si vyhradzuje právo na zmenu rozvrhu hodín v odôvodnených prípadoch. 

e) V čase voľných hodín majú žiaci možnosť využívať priestory jednej z kmeňových tried 

ročníka. 

f) Obed v školskej jedálni sa vydáva žiakom a zamestnancom školy v čase od 11.30 do 

14.30 hod. 

g) Hlavná budova školy je otvorená v pracovných dňoch od 6.00 do 18.00 hod, ak vedenie 

školy v mimoriadnych prípadoch nerozhodne inak. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvonenie (obedňajšia prestávka) 

Vyučovacia 

hodina 
Časový rozvrh 

0 7.00 – 7.45 

1 7.55 – 8.40 

2 8.50 – 9.35 

3 9.55 – 10.40 

4 10.50 – 11.35 

5 11.45 – 12.30 

6 12.40 – 13.25 

7 13.55 – 14.40 
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II PRÁVA A POVINNOSTI ŽIAKOV 

1 Práva žiakov 

 Vychádzajúc z Listina ľudských práv a Deklarácie práv dieťaťa budú rešpektované 

tieto práva žiakov: 

a) Žiak má právo na vzdelanie, ktoré má smerovať k plnému a všestrannému rozvoju 

ľudskej osobnosti. 

b) Žiak má právo na kvalitný a jemu zrozumiteľný výklad učiva. 

c) Žiak má právo na omyl. 

d) Žiak má právo v primeranom čase a priestore primeraným spôsobom vyjadriť svoj 

názor. 

e) Žiak má právo k danému učivo položiť otázky a dostať na ne primerané odpovede. 

f) Žiak má právo poznať kritériá hodnotenia, klasifikácie, vedomostí a zručností vo 

všetkých predmetoch. 

g) Žiak má právo na zdôvodnenie klasifikácie a zdôvodnenie chýb v písomných prácach, 

testoch a pri ústnych odpovediach. 

h) Žiak má právo požiadať o komisionálne preskúšanie ak má 18 rokov (alebo jeho 

zákonný zástupca, ak je neplnoletý) a to do 3  pracovných dní odo dňa vydania 

vysvedčenia. 

i) Žiak má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľov i spolužiakov. 

j) Žiak má právo na uvoľnenie z vyučovania na lekárske vyšetrenie, pokiaľ ho nie je 

možné uskutočniť v mimovyučovacom čase. 

k) Žiak má právo na konzultáciu o preberanom učive po dohode s príslušným 

vyučujúcim v čase konzultačných hodín, 

l) Žiak má právo na konzultáciu s výchovnou poradkyňou počas konzultačných hodín. 

m) Žiak má právo vybrať si spolusediaceho, ak svojím správaním nebude rušiť učiteľa 

a spolužiakov. 

n) Žiak má právo na prestávku, ako ju stanovuje vnútorný poriadok školy, a na takú 

náplň prestávky, aby si regeneroval svoje sily, a pritom dodržiaval pravidlá 

bezpečnosti a nerušil ostatných. 

o) Žiak má právo na študentský preukaz, ktorý ho oprávňuje na vstup do budovy školy a 

na akcie organizované školou. Študentský preukaz dostáva žiak školy bez odplaty. Za 

každý ďalší platí 1 euro. Študentský preukaz podpísaný triednym učiteľom, opatrený 

aktuálnou fotografiou a pečiatkou školy oprávňuje žiaka opustiť budovu školy v čase 

voľných hodín určených rozvrhom hodín.
1
 Študentský preukaz oprávňuje žiaka na 

vstup do školy a na akcie organizované školou. 

p)  Žiak má právo na aktívne zapojenie sa do činnosti žiackej školskej rady a triednej 

samosprávy. 

q) Žiak má právo zúčastňovať sa krúžkovej činnosti v rozsahu 60 - tich hodín v školskom 

roku v mimovyučovacom čase na základe ponuky krúžkov. 

r) Žiak má právo na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom 

prostredí. 

s) Žiak má právo na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích 

výsledkov. 

t) Žiak má právo  

 na oznámenie termínu kontrolných písomných prác a písomných prác, ktoré 

skúšajú učivo najmenej jedného tematického celku; 

 na objektívne hodnotenie; 

 vedieť, čo sa bude hodnotiť a akým spôsobom; 

                                                           
1
 bližšie pozri s. 8 bod ee)   
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 dozvedieť sa výsledok každého hodnotenia. 

Jednotlivé druhy písomných skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý školský rok, aby sa 

nadmerne nehromadili v určitých obdobiach. Termíny kontrolných písomných prác príslušný 

vyučujúci konzultuje s triednym učiteľom, ktorý koordinuje plán skúšania. V jednom dni 

môžu žiaci písať len jednu kontrolnú písomnú prácu alebo jednu písomnú prácu v rozsahu 

učiva najmenej jedného tematického celku. Počet písomných prác, ktoré preverujú učivo 

poslednej hodiny, nie je obmedzený.   

u) Žiak má právo vybrať si v priebehu druhého ročníka voliteľné predmety do 3. ročníka 

z ponuky školy.
2
 

v) Žiak má právo vybrať si v priebehu tretieho ročníka voliteľné predmety do 4. ročníka 

z ponuky školy.
3
 

 

2 Povinnosti žiakov 

a) Žiak je povinný osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa 

podľa nich, byť uvedomelo disciplinovaný, pričom podporuje úsilie pedagogických 

zamestnancov školy. Pomáha rozvíjať dobré tradície školy, utvára správny školský 

kolektív. Zúčastňuje sa na spoločenskom a kultúrnom živote triedy, školy i mesta. Na 

školských a mimoškolských súťažiach a iných podujatiach sa žiak podieľa na 

budovaní dobrého mena školy.  

b) Žiak je povinný používať štátny jazyk na vyučovaní a pri komunikácii so 

zamestnancami školy. Pri vyučovaní cudzích jazykov sa riadi požiadavkami učebných 

osnov a vyučujúcich. 

c) Žiak je povinný dodržiavať zásady spoločenského správania, vystupovať proti 

nemorálnemu a protispoločenskému počínaniu a vyhýbať sa v škole intímnym 

prejavom. 

d) Žiak je povinný do školy dochádzať pravidelne a včas podľa stanoveného rozvrhu 

hodín alebo pokynov zodpovedných vyučujúcich a zúčastňovať sa na vyučovaní 

všetkých povinných a voliteľných vyučovacích predmetov, ktoré si zvolil. (zákon 

245/2008, §144 ods. 4 písm. e) Na zabezpečenie nerušeného začiatku vyučovania žiak 

zaujme svoje miesto v triede aspoň 5 minút pred začiatkom prvej vyučovacej hodiny. 

Oneskorený príchod žiaka eviduje vyučujúci na každej hodine a klasifikuje sa ako 

priestupok, za ktorý vyvodí triedny učiteľ príslušné dôsledky.
4
 Neospravedlnená 

absencia na vyučovacej hodine ( ku ktorej patrí aj zaspávanie) dlhšia ako 15 minút sa 

počíta ako absencia celej hodiny. 

e) V odôvodnených prípadoch  môže ospravedlniť z jednej vyučovacej hodiny vyučujúci                                            

      daného predmetu. Z dvoch a viac vyučovacích hodín v daný deň, môže uvolniť žiaka  

      triedny učiteľ  na žiadosť jeho zákonného zástupcu, v závažných prípadoch i bez jeho                                 

      súhlasu. 

f) Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní, jeho zákonný zástupca je povinný 

oznámiť  triednemu učiteľovi bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. 

Ospravedlnenie rodič zapíše výlučne do študentského preukazu. Za dôvod 

ospravedlnenej neprítomnosti žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom 

nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné 

podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, 

mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť žiaka na súťažiach. Žiak uvoľnený triednym 

učiteľom z vyučovania nechá pri odchode z budovy na vrátnici priepustku podpísanú 

triednym učiteľom alebo jeho zástupcom. 

                                                           
2
 skupina sa otvorí pri minimálnom počte 12 žiakov 

3
 skupina sa otvorí pri minimálnom počte 12 žiakov 

4
 tri oneskorené príchody do 15 minút eviduje triedny učiteľ ako jednu neospravedlnenú hodinu 
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g) Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, 

ospravedlňuje jeho zákonný zástupca. Vo výnimočných a osobitne odôvodnených 

prípadoch (časté, pravidelne opakujúce sa vymeškávanie vyuč. hodín) škola môže 

vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci 

odôvodnenosť jeho neprítomnosti. 

h) Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce 

vyučovacie dni, je povinný žiak predložiť v deň nástupu na vyučovanie, najneskôr 

v deň najbližšej triednickej hodiny písomný doklad ospravedlňujúci neprítomnosť 

podpísaný rodičom, vrátane potvrdenia od lekára. Ospravedlnenia má žiak 

v študentskom preukaze a na požiadanie predkladá vedeniu školy. 

i) Ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť vyučovania pre dôvody vopred známe, rodič 

písomne (v študentskom preukaze) požiada triedneho učiteľa o uvoľnenie 

z vyučovania. Na viac ako 3 dní požiada písomne riaditeľa školy. Pokiaľ triedny 

učiteľ alebo riaditeľ školy nedajú súhlas na uvoľnenie žiaka, bude sa prípadná neúčasť 

na vyučovaní posudzovať ako závažné porušenie školského poriadku. 

j) Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám spôsobom uvedených v písm. c) až f). 

k) Neprípustné je falšovanie o ospravedlňovaní absencií. 

l) Ak sa žiak nezúčastňuje na vyučovaní v trvaní najmenej 5 vyučovacích dní a jeho 

neúčasť na vyučovaní nie je ospravedlnená, triedny učiteľ písomne vyzve žiaka (ak nie 

je plnoletý, jeho zákonného zástupcu), aby v určenej lehote doložil dôvod 

neprítomnosti žiaka. Ak ani do 10 dní od doručenia výzvy žiak do školy nenastúpi, 

alebo nepredloží písomný doklad o dôvode neúčasti na vyučovaní, posudzuje sa toto 

konanie tak, akoby žiak štúdium zanechal, a to prvým dňom po uplynutí lehoty 

určenej na ospravedlnenie neúčasti. 

m) Neprítomnosť žiačky pre tehotenstvo a materstvo sa uznáva ako dôvod ospravedlnenej 

neprítomnosti. 

n) Na vyučovacie hodiny si prináša potrebné učebnice, zošity a pomôcky podľa pokynov 

učiteľov a označí ich svojím menom a triedou. 

o) Po ukončení vyučovania nenecháva v škole učebnice, školské pomôcky a úbor na 

hodiny telesnej výchovy. 

p) Žiaci nesmú prinášať do školy zvieratá. 

q) Komisionálne môže byť  preskúšaný po rozhodnutí riaditeľa školy aj na podnet 

vyučujúceho žiak, ktorý z rôznych príčin pravidelne nenavštevoval vyučovacie hodiny 

z daného predmetu a vyučujúci má pochybnosti o adekvátnosti svojho hodnotenia 

vzhľadom k miere vedomosti žiaka. 

r) Žiak je povinný viesť si evidenciu o výsledkoch klasifikácie z jednotlivých predmetov 

v študentskom preukaze. 

s) Žiak je povinný viesť si pri komunikácií s pracovníkmi školy používať oslovenie pán 

(pani) a akademický titul, príp. pracovné zaradenie.   

t) Žiaci prichádzajú na vyučovanie v primeranom slušnom oblečení, čisto a vkusne 

upravení. Počas vyučovania sa zakazuje nosiť čiapky na hlavách, ak nie sú na to 

opodstatnené a dokázateľné zdravotné dôvody.  

u) Žiak sa k svojim spolužiakom správa priateľsky, prechováva úctu k svojim 

predstaveným a starším  osobám a pri stretnutí ich pozdraví. 

v) Pri vstupe pedagogického pracovníka alebo inej povolanej osoby do triedy, tiež pri jej 

odchode z triedy zdravia žiaci povstaním. Na hodinách v odborných učebniach (ak to 

vyžaduje bezpečnosť žiakov), ako aj pri písomných prácach žiaci nevstávajú. 

w) Žiak počas vyučovania alebo školou organizovaných podujatiach plní pokyny 

vyučujúceho   alebo   dozor konajúceho   učiteľa.   Správa   sa   disciplinovane  a   

žiadnym spôsobom neruší priebeh vyučovania alebo podujatia. Ak chce žiak 

odpovedať alebo sa  vyučujúceho na niečo spýtať, prihlási sa zdvihnutím ruky. 
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x) Žiak si pred začiatkom vyučovacej hodiny pripraví  potrebné pomôcky, po zazvonení 

zaujme svoje miesto v triede a sústredí sa na vyučovanie. 

y) Žiak sa počas vyučovania správa kultivovane, disciplinovane a zdvorilo voči všetkým, 

nenarušuje vyučovací proces, nevyrušuje spolužiakov a aktívne sa zapája do 

vyučovacieho procesu. Pri ústnych odpovediach a pri písomných prácach nepomáha 

sebe ani spolužiakom nepovoleným spôsobom. Ak sa žiak zo závažných dôvodov 

nepripravil na vyučovaciu hodinu, alebo si nevypracoval domácu úlohu, ospravedlní 

sa vyučujúcemu na začiatku hodiny. Neadekvátny dôvod a ospravedlnenie až počas 

vyučovacej hodiny nemusí vyučujúci akceptovať, v tom prípade ho považuje za 

pripraveného na vyučovaciu hodinu.  

z) Počas vyučovacej hodiny musí mať žiak mobilný telefón a iné elektronické zariadenie 

vypnuté a uložené v taške. V škole nie je dovolené nabíjať mobilné telefóny.  

aa) Počas  vyučovania žiak nežuje žuvačku. 

bb) Žiak je povinný správať sa disciplinovane počas prestávok. Veľká prestávka slúži na 

regeneráciu síl žiakov aj učiteľov. Žiaci sú povinní dodržiavať pokyny 

službukonajúcich učiteľov a týždenníkov. 

cc) Ak sa žiak stravuje v školskej jedálni, čaká disciplinovane v rade. Do jedálne sa 

nepresúva zrýchleným spôsobom, dodržiava pokyny dozor konajúceho a dbá o 

hygienu a kultúru stravovania. 

dd) Dodržiavať zasadací poriadok, ktorý určuje triedny učiteľ alebo vyučujúci. 

ee) Plnoletý žiak môže opustiť budovu školy v čase voľných hodín (nie cez prestávky) na 

základe písomného prehlásenia, ktorým preberá za seba zodpovednosť, v prípade 

neplnoletosti žiaka toto prehlásenie podpíše zákonný zástupca žiaka. Ak má žiak 

voľnú hodinu spôsobenú neprítomnosťou učiteľa, opúšťa budovu školy na základe 

priepustky podpísanej triednym učiteľom alebo jeho zástupcom. Priepustku nechá žiak 

pri odchode z budovy na vrátnici. Bez písomného prehlásenia a podpísanej priepustky 

je žiak povinný zdržiavať sa v budove školy a zachovávať ticho. 

ff) Úradné a neodkladné záležitosti v kancelárii školy žiak vybavuje prostredníctvom 

triedneho učiteľa cez veľkú prestávku, rovnako aj záležitosti s ostatnými vyučujúcimi. 

Do zborovne a kabinetov bez vyzvania nevstupuje. 

gg) Ak žiakovi na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu (alebo plnoletého žiaka) 

bolo umožnené štúdium v zahraničí na škole obdobného typu, zákonný zástupca žiaka 

alebo plnoletý žiak do 30 dní po príchode žiaka do krajiny predloží riaditeľovi 

kmeňovej školy doklad s uvedením názvu a adresy školy, ktorú žiak v zahraničí 

navštevuje. Postup po ukončení štúdia v zahraničí určuje zákon č. 245/2008 § 25. 

hh) Do tried vchádzajú žiaci v prezuvkách (otvorená obuv, resp. plátené papuče so svetlou 

podrážkou). Obuv a vrchný odev si odložia v šatniach, resp. v priestoroch na to 

určených, kde udržiavajú poriadok. 

ii) Žiak je povinný ihneď oznámiť príslušnému vyučujúcemu každý, aj drobný úraz. 

Vyučujúci zabezpečí evidenciu, príp. záznam spolu s triednym učiteľom. 

Oznamovacia povinnosť sa týka všetkých okolností, ktoré môžu ohroziť zdravie, 

bezpečnosť a majetok jednotlivca, prípadne celej školy. 

jj) Každá trieda má dvoch týždenníkov, ktorí zabezpečujú tieto úlohy: 

 prichádzajú do školy najneskôr 15 minút pred začiatkom vyučovania a 

prekontrolujú či je trieda v poriadku (čistota, krieda, tabuľa), na začiatku 

každej hodiny hlásia mená neprítomných žiakov, 

 cez prestávky vetrajú triedu spôsobom, aby dbali na bezpečnosť svoju a svojich 

spolužiakov, pripravujú triedu na ďalšiu vyučovaciu hodinu, nedostatky hlásia 

vyučujúcemu, prípadne triednemu učiteľovi, 
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 po skončení vyučovania skontrolujú, či je trieda v poriadku (stoličky vyložené 

na laviciach, zotretá tabuľa, zhasnuté svetlá, zatvorené okná, uzáver vody), 

z triedy odchádzajú poslední, kontrolujú poriadok a čistotu v šatni. 

 Ak vyučujúci mešká na vyučovaciu hodinu dlhšie ako 10 minút, týždenník túto 

skutočnosť nahlási zástupkyni riaditeľa školy. 

gg) Ak sa žiak uchádza o oslobodenie od telesnej výchovy, predkladá prostredníctvom 

triedneho učiteľa vedeniu školy návrh lekára a žiadosť rodičov. Žiak oslobodený od 

cvičenia na telesnej a športovej výchove je vždy prítomný na vyučovacej hodine bez 

cvičebného úboru a v prezuvkách. Miesto zdržiavania počas tejto hodiny určí tomuto 

žiakov vyučujúci TSV. Hodín TSV sa nezúčastňujú len žiaci, ktorým sa vyučovanie 

v daný deň začína a končí TSV na základe povolenia riaditeľa školy. Toto povolenie 

vydáva riaditeľ školy na základe žiadosti zákonného zástupcu (v prípade plnoletosti 

žiadosť podáva žiak) podľa individuálneho posúdenia opodstatnenia.  

hh) Na hodinu  telesnej výchovy chodí žiak v cvičebnom úbore a v športovej obuvi.
5
   

ii) Žiak je povinný šetriť  školské  zariadenie,  chrániť  ho  pred  poškodením  a  hospodárne  

zaobchádzať  s učebnicami a učebnými pomôckami. Žiak je povinný nahradiť škody 

spôsobené na inventári a zariadení školy (zákon č. 245/2008, § 144, ods 7, písm. e) 

jj) Učebnicu, ktorú žiak stratí alebo znehodnotí vlastnou vinou, musí nahradiť novou alebo 

jej kópiou. 

kk) Žiak je povinný dodržiavať zásady školského poriadku školy, zásady bezpečnosti práce a  

ochrany zdravia, vyučovací čas, rozvrh prestávok a plniť ďalšie pokyny vyučujúcich a 

dozor konajúcich učiteľov a zamestnancov školy. 

ll) Všetky požiadavky voči škole (rôzne potvrdenia, žiadosti a pod.) vybavujú žiaci 

prostredníctvom svojich triednych učiteľov. 

mm) Každá trieda si volí triednu samosprávu, z  ktorej jeden zvolený člen je členom žiackej 

školskej rady. 

nn) Vždy na začiatku školského roka obnovuje svoju činnosť žiacka školská rada, ktorá 

pozostáva zo zástupcov jednotlivých tried a riadi ju predseda volený radou a gestor z radu 

pedagógov. Svoje požiadavky a tvorivé nápady môže prenášať na vedenie školy. 

oo) Žiak nesmie opustiť budovu školy počas vyučovania alebo cez voľnú hodinu bez 

písomného súhlasu zákonného zástupcu, ktorý odovzdajú triednemu učiteľovi a bez 

podpísanej priepustky. V prípade plnoletého žiaka písomný súhlas podpisuje žiak.   

pp) Žiak nesmie fajčiť v priestoroch školy aj pri mimoškolských činnostiach organizovaných 

školou, nosiť, prechovávať a užívať nelegálne drogy, alkoholické nápoje a iné zdraviu 

škodlivé látky v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou. 

qq) Žiak nesmie nosiť do školy väčšie sumy peňazí, cenné predmety, rádiá, hracie karty a pod. 

rr) Žiakom je zakázané obstarávať si veci nedovoleným spôsobom v budove školy i mimo 

nej. 

ss) Žiakom je zakázané mať súkromné návštevy v škole v čase vyučovania a prestávok, 

v odôvodnených prípadoch sa návšteva zaeviduje službou na vrátnici, kde po zaevidovaní 

v knihe návštev zotrvá do príchodu žiaka. 

tt) Žiakom je zakázané vulgárne sa vyjadrovať v škole a v jej priestoroch. 

uu) Žiakom je zakázané vyrušovať na vyučovaní a zaoberať sa činnosťami, ktoré nie sú 

predmetom vyučovania. Žiak nesmie našepkávať pri skúšaní, odpisovať pri písomných 

skúškach alebo používať nedovolené pomôcky a informačné pramene. 

vv) Žiakom je zakázané vykláňať sa z okien, vykrikovať, vysedávať na oknách, zábradliach, 

schodištiach a podlahách. 

ww) Žiak nesmie mať zapnutý mobilný telefón na vyučovaní a podujatí organizovanom 

školou. 

                                                           
5
 Ak žiak neprinesie športový úbor a vhodnú obuv na hodinu TSV vyučujúci má právo to posúdiť ako porušenie 

školského poriadku. 
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xx) Žiakom je zakázané nosiť na hodiny TEV mobilné telefóny, učebnice a zošity. Žiakom sa 

odporúča pred hodinou TEV uložiť mobilný telefón a iné cennosti do kabinetu telesnej 

výchovy. 

yy) Žiakom je zakázané zhotovovať v škole obrazové alebo zvukové záznamy bez vedomia 

dotknutých osôb. 

zz) Po ukončení vyučovania sa každý žiak postará o poriadok vo svojej lavici. Poriadok 

v triede prekontroluje vyučujúci poslednej vyučovacej hodiny v tejto triede a týždenníci. 
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III Uvoľnenie žiakov z vyučovania 

 

a) Riaditeľ školy môže uvoľniť žiaka z vyučovania povinného predmetu alebo od 

telesných úkonov spojených s vyučovaním niektorých predmetov na základe 

vyjadrenia príslušného lekára, a ak ide o žiaka so zmenenou pracovnou schopnosťou, 

na základe vyjadrenia posudkového lekára sociálneho zabezpečenia. Pri uvoľňovaní od 

vyučovania od telesnej výchovy sa postupuje podľa osobitných predpisov. 

b) Žiaka nemožno uvoľniť na celý školský rok alebo jeho prevažnú časť od vyučovania 

povinných predmetov, ktoré majú rozhodujúci význam pre odborné zameranie 

absolventa. Predmety určuje riaditeľ školy. 

c) Ak to dovoľuje charakter učiva, riaditeľ školy umožní žiačke z dôvodu tehotenstva 

alebo materstva prípravu a vykonanie skúšok v určených termínoch, ak je neplnoletá,  

so súhlasom jej zákonného zástupcu. Žiačka môže dochádzať len na vyučovanie                    

predmetov obsahujúcich činnosti, ktoré jej osobitné predpisy nezakazujú. 

d) V osobitných prípadoch, ak to dovoľuje charakter učiva, umožní riaditeľ školy na 

žiadosť žiaka, ak nie je plnoletý so súhlasom zákonného zástupcu a po odporúčaní  

príslušného lekára zdravotne postihnutému alebo dlhodobo chorému žiakovi prípravu a 

vykonanie skúšok v určených termínoch. 

e) Riaditeľ školy umožní na žiadosť žiaka a ak ide o neplnoletého so súhlasom zákonného 

zástupcu, mimoriadne nadanému a talentovanému žiakovi prípravu a vykonanie skúšok 

podľa individuálneho študijného plánu. 

f) Riaditeľ školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade a po porovnaní učebných 

plánov, umožniť žiakovi absolvovať časť štúdia v trvaní najviac rok na príbuznej škole 

v zahraničí. V prípade potreby predpíše žiakovi po návrate vykonať rozdielové skúšky 

najviac z troch predmetov, pričom rozdielová skúška z vyučovacieho jazyka je 

povinná. 

g) Riaditeľ školy môže povoliť prerušenie štúdia žiakovi, ktorý splnil povinnú školskú 

dochádzku, na  žiadosť jeho zákonného zástupcu, ak ide o plnoletého žiaka, na jeho 

žiadosť, najviac na tri roky. Po uplynutí času prerušenia štúdia pokračuje žiak v tom 

ročníku, v ktorom bolo štúdium prerušené. Ak bolo štúdium prerušené po úspešnom 

ukončení ročníka, nastúpi žiak po uplynutí času prerušenia štúdia do nasledujúceho 

ročníka. Ak čas prerušenia uplynul v priebehu školského roka, riaditeľ školy umožní 

žiakovi dodatočne vykonať skúšky za príslušné obdobie. 

h) Riaditeľ školy je povinný na základe žiadosti žiačky alebo jej zákonného zástupcu 

prerušiť štúdium pre tehotenstvo a materstvo alebo jej povoliť štúdium podľa 

individuálneho učebného plánu. 

i) Ak pominú dôvody prerušenia štúdia, môže sa na žiadosť žiaka prerušenie štúdia 

ukončiť aj pred uplynutím určeného času prerušenia. 

j) K prerušeniu štúdia alebo k ukončeniu prerušenia štúdia pred uplynutím určeného času 

sa k žiadosti neplnoletého žiaka vyjadruje jeho zákonný zástupca. 
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IV Opatrenia vo výchove
6
 

1 Pochvaly 

 Za vzorné správanie a vzorné plnenie povinností, za dobrú reprezentáciu triedy 

a školy, za mimoriadne činy môže žiak dostať ocenenie, a to: 

a) Pochvala triednym učiteľom sa ukladá podľa uváženia triedneho učiteľa alebo na 

návrh niektorého učiteľa za: 

 výborný prospech     

 vzornú reprezentáciu školy (úspešné umiestnenie v súťaži do úrovne okresného 

kola) 

b) Pochvala riaditeľom  školy sa ukladá na návrh triedneho učiteľa, niektorého 

vyučujúceho alebo pedagogickej rady za: 

 vzornú reprezentáciu školy (úspešné umiestnenie v regionálnych a vyšších 

súťažných kolách do 10. miesta) 

c) Mimoriadna cena sa ukladá sa ukladá na návrh pedagogickej rady za:  

 nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, mimoriadny čin (napríklad 

záchrana života) 

    d)  Osobnosť maturitného ročníka sa ukladá na návrh pedagogickej rady.  

Táto cena bude udelená študentovi maturitného ročníka pri splnení nasledujúcich 

kritérií: 

- prospech do 1,50 počas celého štúdia 

- celkove vzorné a korektné správanie voči spolužiakom a učiteľom počas celého 

štúdia 

- opakovaná  úspešná reprezentácia školy v priebehu štúdia v regionálnych a 

vyšších kolách súťaží do 10. miesta 

- aktívna mimoškolská činnosť v priebehu štúdia 

Uvedená cena bude udelená po splnení všetkých podmienok.
7
 

 

   2 Opatrenia na posilnenie disciplíny  

Žiakovi, ktorý porušil ustanovenia školského poriadku alebo v ňom citovaného 

predpisu, bude zaznačený priestupok do prílohy internetovej žiackej knižky pri opakovanom 

zistení bude voči nemu uplatnené niektoré z výchovných opatrení uvedených v § 58 zákona č. 

245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

 

a) Napomenutie od triedneho učiteľa sa ukladá podľa uváženia triedneho učiteľa alebo 

na návrh niektorého učiteľa za trojnásobné porušenie školského poriadku, ktoré sú 

konkretizované v nasledujúcich bodoch: 

 neskorý príchod na vyučovanie alebo vyučovaciu hodinu, 

 neprezúvanie sa v priestoroch školy, 

 nevhodná úprava zovňajšku, 

 neplnenie si povinnosti týždenníkov, 

 alebo za iné jednorazové porušenie vnútorného poriadku školy. 

Toto výchovné opatrenie sa udeľuje na základe zápisov v IŽK a je spojené s písomným 

oznámením rodičom. 

b) Pokarhanie od triedneho učiteľa sa ukladá za: 

                                                           
6
 Výchovné opatrenia sa udeľujú po predchádzajúcom vyčerpaní základných výchovných prostriedkov. 

Prehodnocujú sa na klasifikačnej porade v príslušnom období a zaznamenávajú do katalógového listu. 
7
 Pochvala riaditeľom školy a udelenie mimoriadnej ceny sa eviduje v katalógovom liste.  
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 3 neospravedlnené hodiny, 

 opätovné porušenie školského poriadku uvedené v bode napomenutie triednym 

učiteľom (4 zápisy v IŽK) a po predchádzajúcom napomenutí triednym učiteľom, 

 nenosenie úboru na hodiny TSV a bieleho plášťa na laboratórne cvičenia po troch 

upozorneniach príslušným učiteľom, 

 nerešpektovanie pokynov učiteľov a zamestnancov školy, 

 opakované použitie mobilného telefónu alebo zvukového alebo obrazového 

prehrávača na hodine alebo školskom podujatí, 

 opakované neplnenie si týždenníckych povinností, 

 podvádzanie na vyučovaní, 

 svojvoľné opustenie školy počas vyučovacieho dňa, 

 nevhodné jednorazové správanie sa voči spolužiakom, nesúce známky hrubosti, 

agresivity, ponižovania, šikanovania, 

 prejavy vulgárnosti slovom, gestom, písmom alebo obrazom. 

Toto výchovné opatrenie sa udeľuje na základe zápisov v IŽK a je spojené so zápisom do 

triedneho katalógu. Ak je nevyhnutné udeliť pokarhanie triednym učiteľom dvakrát alebo 

viackrát počas jedného klasifikačného obdobia, môže s ním súvisieť (podľa rozhodnutia 

pedagogickej rady) znížená známka zo správania na 2. stupeň (uspokojivé).
8
  

c) Pokarhanie od riaditeľa školy sa ukladá za 

 4- 6 neospravedlnených hodín, 

 podvádzanie s dokladmi na ospravedlnenie neúčasti na vyučovaní alebo na akciách 

organizovaných školou, 

 opakované podvádzanie na vyučovaní, 

 svojvoľné opakované opustenie budovy školy počas vyučovania, 

 fajčenie v priestoroch školy alebo na školskom podujatí, 

 používanie alkoholických nápojov v priestoroch školy, na školských podujatiach 

a školských výletoch, 

 nedovolené zhotovovanie obrazových alebo zvukových záznamov bez vedomia 

dotknutých osôb, 

 úmyselné poškodzovanie školského majetku a zariadenie 

Toto výchovné opatrenie je spojené so zápisom do triedneho katalógu.  

 7 až 12 neospravedlnenej absencie  

Toto výchovné opatrenie je spojené so zápisom do triedneho katalógu a súvisí s ním 

znížená známka zo správania na 2. stupeň (uspokojivé). 

 13 až 24 neospravedlnených hodín 

Toto výchovné opatrenie je spojené so zápisom do triedneho katalógu a súvisí s ním 

znížená známka zo správania na 3. stupeň (menej uspokojivé). 

d) Podmienečné vylúčenie zo školy sa ukladá za: 

 25 až 30 neospravedlnených hodín, 

 prejavy rasovej neznášanlivosti a propagáciu radikálnych hnutí a ich symbolov, 

 usvedčenie z krádeže, vydierania alebo šikanovania, 

 opakované požívanie alkoholických nápojov a iných nelegálnych drog 

v priestoroch školy, na školských podujatiach a školských výletoch podľa 

závažnosti priestupku, 

 hrubé a opakujúce sa porušovanie školského poriadku, 

 prejavy správania vedúce k zneváženiu školy a poškodeniu mena školy na 

verejnosti. 

                                                           
8
 Ostatné ojedinelé a vyššie neuvedené priestupky budú riešené na zasadnutí pedagogickej rady. 
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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 po prerokovaní v pedagogickej rade 

žiaka vylúči zo štúdia.
9
   

e) Vylúčenie zo štúdia sa ukladá podmienečne vylúčenému žiakovi za: 

 nesplnenie podmienky uloženej pri podmienečnom vylúčení zo školy, 

 závažné porušenie školského poriadku, 

 viac ako 30 hodín neospravedlnenej absencie, 

 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).
10

 

f) Pohovor  s vedením školy sa uskutoční podľa uváženia triedneho učiteľa alebo na 

návrh niektorého učiteľa. Toto výchovné opatrenie je preventívneho charakteru, je 

spojené so zápisom do triedneho katalógu a nemusí s ním súvisieť znížená známka zo 

správania. 

 

Zanechanie štúdia 

Ak žiak, ktorý splnil 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 našej školy dňom 

nasledujúcom po dni, kedy  riaditeľovi školy bolo doručené oznámenie o zanechaní štúdia. 

 

Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, 

ostatných zamestnancov školy alebo narúša vyučovanie do takej miery, že znemožňuje 

ostatným účastníkom vzdelávanie, vedenie školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je 

okamžité vylúčenie žiaka, umiestni žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti 

pedagogického zamestnanca. Vedenie školy bezodkladne privolá zákonného zástupcu, 

prípadne zdravotnú pomoc a príslušníka policajného zboru. Ochranné opatrenie slúži na 

upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví vedenie školy 

písomný záznam. 

 

3 Hodnotenie žiaka 

Pri hodnotení a klasifikácii žiakov učitelia postupujú v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. 

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

neskorších predpisov, v súlade s Metodickým pokynom č. 21/2011 na hodnotenie 

a klasifikáciu žiakov stredných škôl a s Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie 

žiakov základnej školy. 

     

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Uvedené výchovné opatrenie je možné uplatniť len vtedy, ak žiak ukončil povinnú školskú dochádzku. 

10
 Uvedené výchovné opatrenie je možné uplatniť len vtedy, ak žiak ukončil povinnú školskú dochádzku. 
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V Práva a povinnosti rodiča (zákonného zástupcu) 

1 Práva rodičov (zákonných zástupcov) 

Rodič (zákonný zástupca) má právo: 

a) na slobodnú vôľu pri výbere školy pre svoje dieťa zodpovedajúcej jeho schopnostiam, 

zdravotnému stavu, záujmom a záľubám, jeho vierovyznaniu a svetonázoru, 

b) žiadať, aby sa v škole v rámci výchovy a vzdelávania poskytovali deťom informácie 

a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta, v súlade 

s princípmi a víziou školy, 

c) oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy (ŠkVP) a školským 

poriadkom, 

d) na informácie o priebehu a vzdelávaní dieťaťa v škole, 

e) na priebežnú informáciu (najmenej 3x za školský rok) o prospechu a správaní sa 

dieťaťa a na písomnú informáciu od riaditeľa školy pri výraznom zhoršení prospechu 

alebo správania sa dieťaťa, 

f) na nahliadnutie do hodnotiacej správy za uplynulé školské roky, 

g) na informácie a poradenskú pomoc školy v záležitostiach týkajúcich sa vzdelávania 

podľa školského zákona a ŠkVP, 

h) voliť, byť volený do rady školy alebo rady rodičov, 

i) vyjadrovať sa ku všetkým rozhodnutiam týkajúcich sa podstatných záležitostí 

vzdelávania žiaka prostredníctvom orgánov školskej samosprávy, 

j) požiadať o komisionálne preskúšanie dieťaťa a byť prítomný na komisionálnej skúške 

po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy, 

k) obrátiť sa s námietkou na príslušného pedagóga s uvedomením si kvality vzťahov 

žiak-učiteľ-rodič na Gymnáziu v Stropkove, 

l) zúčastňovať sa na akciách organizovaných školou. 

 

II Povinnosti rodičov (zákonných zástupcov) 

Rodič (zákonný zástupca) je povinný: 

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

povinností podľa ŠkVP, 

b) dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu dieťaťa určené školským 

poriadkom, 

c) dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa, rešpektovať jeho potreby, 

d) priebežne sa zaujímať o výsledky klasifikácie a správania, zúčastňovať sa triednych 

aktívov a na vyzvanie triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy sa zúčastňovať stretnutí 

pomáhajúcich riešiť aktuálne výchovno-vzdelávacie problémy dieťaťa. 

e) Ak ochorie žiak alebo osoba žijúca so žiakom v spoločnej domácnosti na nákazlivú 

chorobu, oznámi to rodič žiaka (prípadne zákonný zástupca) písomne riaditeľovi školy 

(zákon 245/2008, § 144 ods. 7 písm. d). Taký žiak sa môže zúčastniť vyučovania len 

so súhlasom príslušného lekára. 
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B VŠEOBECNE PLATNÉ PRAVIDLÁ BEZPEČNOSTI A OCHRANY 

ZDRAVIA 

 Pre zabezpečenie svojho života a zdravia sú žiaci povinní dodržiavať tieto pokyny 

a pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia: 

a) Riadiť sa dôsledne zdravotnými a hygienickými predpismi. 

b) Všetky priestory školy  udržiavať v čistote a poriadku tak, aby tým neohrozovali svoje 

zdravie a zdravie svojich spolužiakov. 

c) Dbať pri každej príležitosti o osobnú bezpečnosť, nenaháňať sa, nestrkať sa, nenakláňať 

sa cez zábradlie a nevykláňať sa z okien. Na schodištiach a chodbách chodiť po pravej 

strane. 

d) Pri používaní vody je neprípustné striekať ju na steny a podlahu, zvlášť nebezpečná je 

manipulácia v blízkosti rozvodu elektrického prúdu. 

e) Každé elektrické zariadenie je potrebné chrániť pred poškodením. Poškodené elektrické 

zariadenia nepoužívať a poškodenie okamžite hlásiť dozorkonajúcemu, prípadne 

triednemu učiteľovi. 

f) Neprinášať do školy žiadne zdravie a život ohrozujúce látky a predmety. 

g) Akákoľvek nepovolená manipulácia s požiarno-bezpečnostnými zariadeniami je prísne 

zakázaná. 

h) Dôsledne rešpektovať všetky vyvesené výstražné tabuľky pre bezpečnosť a ochranu 

zdravia. 

i) Používanú didaktickú techniku obsluhovať len so súhlasom vyučujúcich. 

j) Pri vyhlásení akéhokoľvek poplachu riadiť sa pokynmi poverených dozorkonajúcich 

a usmerňujúcich osôb. 

k) Pre prácu v odborných učebniach, laboratóriách, telocvični platí prevádzkový poriadok, 

s ktorého pravidlami oboznámi každý vyučujúci všetkých žiakov na začiatku školského 

roka, o čom sa vedie písomná dokumentácia.  
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C TAXATÍVNE OPATRENIA PROTI ŠÍRENIU DROG A INÝCH 

OMAMNÝCH LÁTOK V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ 

 Ak sa zistí, že žiak nášho gymnázia bude opakovane užívať liehové nápoje 

a opakovane fajčiť v budove školy, v areáli školy alebo mimo školy (pri podujatiach 

organizovaných školou) bude: 

 Postihnutý zníženou známkou zo správania na stupeň 2 (uspokojivé). 

 O správaní žiaka budú informovaní jeho rodičia (zákonní zástupcovia), budú prizvaní 

na osobný pohovor s vedením školy. 

Pri opakovanom porušovaní školského poriadku v tomto bode žiak bude: 

 Postihnutý zníženou známkou zo správania na stupeň 3 (menej uspokojivé) 

 O správaní žiaka budú informovaní jeho rodičia (zákonní zástupcovia), budú prizvaní 

na osobný pohovor s vedením školy. 

Ak predchádzajúce opatrenia nebudú účinné a žiak bude naďalej porušovať školský poriadok, 

škola uplatní najkrajnejšie opatrenie: 

 Zníženie známky zo správania na stupeň 4 (neuspokojivé) a žiak bude zo školy 

vylúčený, ak má ukončenú povinnú školskú dochádzku. 

 

Ak sa zistí, že žiak nášho gymnázia bude opakovane užívať liehové nápoje 

a opakovane fajčiť v budove školy, v areáli školy alebo mimo školy (pri podujatiach 

organizovaných školou) bude: 

 Postihnutý zníženou známkou zo správania na stupeň 3 (menej uspokojivé) a bude 

podmienečne vylúčený zo štúdia. Dĺžku podmienečného vylúčenia prerokuje 

pedagogická rada. 

 O priestupku budú informovaní rodičia (zákonní zástupcovia). 

 O priestupku bude informovaná polícia.   

 O priestupku bude informovaný ošetrujúci lekár. 

 O priestupku bude informované Centrum protidrogovej prevencie v Prešove. 

 O priestupku bude informovaný OŠ PSK 

Ak predchádzajúce opatrenia nebudú účinné a žiak bude naďalej porušovať školský poriadok, 

škola uplatní najkrajnejšie opatrenie: 

 Zníženie známky zo správania na stupeň 4 (neuspokojivé) a žiak bude zo školy 

vylúčený, ak má ukončenú povinnú školskú dochádzku. 

   

Ak sa zistí, že žiak nášho gymnázia distribuuje drogy, bude: 

 Okamžite bezpodmienečne vylúčený zo školy, ak má ukončenú povinnú školskú 

dochádzku. 

 O priestupku budú informovaní rodičia (zákonní zástupcovia). 

 O priestupku bude informovaná polícia.   

 O priestupku bude informované Centrum protidrogovej prevencie v Prešove. 

 O priestupku bude informovaný OŠ PSK 
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ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

 

1. Školský poriadok GSP sa stáva záväzným pre žiaka po oboznámení sa s jeho 

obsahom. 

2. Školský poriadok GSP nepovažujeme za uzavretý. Na základe oprávnených 

pripomienok prostredníctvom žiackej školskej rady, pedagogickej rady, rady školy a 

RZGS ho môžeme operatívne upravovať. 

3. Tento školský poriadok je pravidelne aktualizovaný a v tomto znení nadobúda 

účinnosť 5. septembra 2017.  

 

 

 

 

 

 

 Ing. Slavomír Cichý 

                  riaditeľ školy 


