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ŠKOLSKÝ PORIADOK  

GYMNÁZIA JURAJA FÁNDLYHO, ŠKOLSKÁ 3, ŠAĽA 

 
Obsah:  

                           1. Všeobecné ustanovenia 
            1.1 Organizácia vyučovania 

    1.2 Práva a povinnosti žiakov školy 

                                               1.3 Zásady správania žiakov 

  1.4 Uvoľňovanie žiakov z vyučovania 

  1.5 Ospravedlnenia neprítomnosti žiakov na vyučovaní 

2. Výchovné opatrenia, hodnotenie správania žiakov 

     a klasifikácia žiakov 
  2.1 Opatrenia vo výchove,  hodnotenie správania žiakov 

  2.2 Klasifikácia žiakov 

3. Vybavovanie úradných záležitostí, poskytovanie 

    informácií 

4. Práva a povinnosti  zákonných zástupcov 

5. Záverečné ustanovenia 

    Dodatky  č.1,  č.2,  č.3, č.4 

 

1. Všeobecné ustanovenia 
1.1 Organizácia vyučovania 

a) žiak môže prísť do budovy školy 30 minút pred začiatkom vyučovania v odôvodnených 

prípadoch (najmä u dochádzajúcich žiakov) i skôr, najneskôr však 5 minút pred začiatkom 

vyučovania, 

b) po príchode sa prezuje v šatni alebo v priestore, v ktorom mu bola pridelená úložná skrinka 

a uzamkne ju kľúčom, 

c) rozpis vyučovacích hodín: 

0.hodina 7,10 - 7,55 hod. (ak sa spája 1.+2.hod- 7,15-8,45hod.) 

1. hodina 8,00 - 8,45 hod. 

2. hodina 8,50 - 9,35 hod. 

3. hodina 9,45 - 10,30 hod. 

4. hodina 10,40 - 11,25 hod. 

5. hodina 11,30 - 12,15 hod. 

6. hodina 12,45 - 13,30 hod. (ak sa spája 7.+8.hod- 13,30-14,15hod) 

7. hodina 13,35 - 14,20 hod. 

8. hodina 14,25 - 15,10 hod. 

       počas mimoriadnych voľných hodín sa žiaci zdržujú v priestore pred školským bufetom, 

d) vyučovanie sa riadi rozvrhom hodín, ktorý rešpektujú žiaci i pedagogickí  zamestnanci, 

e) prestávka na obed: 

     - žiaci obedujú podľa rozvrhu v čase od 12,15 – 12,45 hod., prípadne v čase podľa    

        harmonogramu 12,45-14,00 

- vo výnimočných prípadoch môže dôjsť k úprave doby stravovania pre triedy alebo    

jednotlivcov; táto zmena je po prerokovaní s vedením školy zverejnená pri vstupe do     

školskej  jedálne, 

f) dozor pred 1. vyučovacou hodinou od 7,45 hod. v čase prestávok a počas vydávania 

obedov v školskej jedálni vykonávajú pedagogickí zamestnanci podľa harmonogramu. 
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1.2  Práva a povinnosti žiakov 

1.2.1 Žiak má právo: 

a) na kvalitnú výuku, 

b) aktívne sa podieľať na výchovno-vzdelávacom procese, komunikovať s vyučujúcim, 

vyslovovať  svoje názory, klásť otázky na zdôvodnenie klasifikácie písomnej i ústnej 

odpovede slušnou formou, 

c) požiadať o komisionálne preskúšanie (neplnoletý žiak prostredníctvom zákonného 

zástupcu), 

d) poznať ŠkVP, tematické plány učiva na školský rok, ovplyvňovať učebné plány 

prostredníctvom disponibilných hodín (4.ročník) 

e) na dodržiavanie psychohygienických noriem (počet a dĺžka prestávok, prestávka na obed,    

      frekvencia písomných prác a iné - Metodický pokyn č. 21/2011), 

f) ochranu zdravia a bezpečnosť pri vyučovaní, 

g) vybrať si voliteľné predmety z ponúkaného súboru aj iniciovať otvorenie nových, podľa 

možností školy a počtu prihlásených žiakov, 

h) zapojiť sa do záujmovej činnosti organizovanej školou, aj iniciovať otvorenie nových,  

i) byť zvolený do žiackej samosprávy, do žiackej školskej rady a pôsobiť v nej,  

j) predkladať svoje požiadavky a návrhy na zlepšenie práce v škole prostredníctvom triednych  

profesorov, zvolených zástupcov do žiackej školskej rady a rady školy, 

k) poberať štipendium, ak spĺňa kritéria podľa platných predpisov, 

l) na uplatňovanie ľudských práv v triede a v škole najmä na: slobodu prejavu, právo na 

informácie, slobodu myslenia, svedomia a náboženstva, slobodu združovania sa a 

zhromažďovania sa na škole, právo na ochranu súkromia, cti a ľudskej dôstojnosti, právo na 

oddych a voľný čas, právo nebyť diskriminovaný a právo na princíp rovnosti, právo na 

spravodlivý proces ...  

m) na komunikáciu s učiteľmi v duchu zásad humanity a tolerancie, 

n) slušne vysloviť svoj názor a klásť otázky k preberanej téme. 

o) na rozvíjanie hodnotiacich a sebahodnotiacich zručností  

p) na využívanie prostriedkov IKT na rozvíjanie digitálnych kompetencií  

q) na rozvoj kritického myslenia vo vzťahu k demokratickému občianstvu a ľudským právam 

 

1.2.2  Žiak je povinný: 

a)  prihlásiť sa pri vstupe do budovy školy cez čip alebo ISIC kartu, 

b)  študovať tak, aby bol pripravený na vyuč. hodinu, je povinný zúčastňovať sa na vyučovaní   

     všetkých povinných, voliteľných i nepovinných predmetov a na krúžkoch, ktoré si zvolil, 

c)  správať sa v škole aj mimo nej slušne, disciplinovane, tolerantne, 

d)  byť v škole vhodne a čisto oblečený a upravený  

e)  chrániť vlastné zdravie a zdravie iných, dodržiavať pokyny na zaistenie bezpečnosti 

     a ochrany zdravia pri práci, používať ochranné prostriedky a pracovné pomôcky (čisté 

     plášte, TŠV úbory, vhodnú obuv) pri štúdiu, 

f) udržiavať čistotu a poriadok na svojom pracovnom mieste, v učebni aj v ostatných 

     priestoroch školy, 

g)  hospodárne zaobchádzať s učebnicami, učebnými pomôckami a chrániť pred poškodením    

      majetok školy, v prípade poškodenia majetku ho hradí v celej jeho výške, 

i)   plniť povinnosti týždenníkov, ktoré sú súčasťou tohto vnútorného poriadku (bod 1.3.6), 

j)   zdraviť všetkých zamestnancov školy aj pri stretnutí mimo budovy školy, 

k)  na hodinách v laboratóriách dodržiavať laboratórny poriadok príslušnej učebne, na hodinách                   

      telesnej a športovej výchovy sa riadiť pokynmi vyučujúceho, aby nebolo ohrozené zdravie 

      a bezpečnosť prítomných,    

l)   ospravedlniť sa vyučujúcemu na začiatku vyučovacej hodiny, ak sa nemohol pripraviť na   

      vyučovanie, 
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m) dodržiavať školský poriadok i na všetkých akciách organizovaných školou (výlety, 

       exkurzie, súťaže, zájazdy a iné), dostaviť sa načas na určené miesto, spoločne so skupinou 

       odísť a vrátiť sa, bez vedomia vyučujúceho neopúšťať skupinu, 

n)   dodržiavať školský poriadok aj mimo vyučovania a v čase prázdnin, 

o)   osvojiť si vedomosti, zručnosti a získať návyky poskytované strednou školou,  

p)   osvojiť si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich,  

q)   byt' disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy,  

      správať sa k zamestnancom školy úctivo, vykať im a správať sa v škole i mimo nej tak, aby 

      robil  česť sebe i škole,  

r)   dodržiavať vyučovací čas, rozvrh prestávok a plniť ďalšie pokyny obsiahnuté v školskom   

      poriadku,  

s)   nastupovať do školy minimálne 5 min. pred začiatkom vyučovania svojej triedy,  

t)  hlásiť včas triednemu profesorovi akúkoľvek zmenu bydliska a adresy rodičov, číslo 

      telefónu zákonných zástupcov i ošetrujúcich lekárov,  

u)   nosiť do školy študentský preukaz pre kontakt školy s rodinou a ošetrujúcimi lekármi; do  

      preukazu budú pedagogickí zamestnanci, rodičia a lekári zapisovať odôvodnené žiadosti  

      o uvoľnenie z vyučovania, súhlas s uvoľnením a potvrdením o absencii od lekára a rodiča, 

v)   pri plánovaní súkromných aktivít: dovolenky, brigády, vodičský kurz ... rešpektovať   

      organizáciu vyučovania  a nerealizovať ich v čase školského vyučovania, ale výlučne v čase  

      prázdnin; doučovanie realizovať taktiež v čase mimo školského vyučovania, tj. v čase 

      osobného  voľna (po cca 15,00hod.) 

z)   riadiť sa zvonením na škole. 

 

1.2.3. Žiakom je zakázané: 

a) počas vyučovania, voľných hodín i prestávok opustiť areál školy, vzdialiť sa môžu vo 

výnimočných prípadoch, ak službe predložia priepustku podpísanú triednym učiteľom 

(zastupujúcim triednym učiteľom prípadne zástupcom riaditeľa školy alebo riaditeľom 

školy), 

b) poškodzovať školské zariadenia, pomôcky, učebnice, inventár školy, budovu školy 

(v prípade úmyselného poškodenia žiaci na vlastné náklady zabezpečia odstránenie 

poškodenia odborníkom), 

c) nosiť do školy drahé predmety a neprimerané obnosy peňazí (v prípade straty alebo 

odcudzenia ide o osobnú zodpovednosť majiteľa), 

d) v správaní a konaní prejavovať akékoľvek formy diskriminácie, rasizmu a intolerancie, 

prejavy negatívneho správania voči zamestnancom školy i spolužiakom (vulgárnosť, 

ponižovanie, šikanovanie) v prípade porušenia zákazu to bude považované za hrubé  

porušenie disciplíny, ktoré bude riaditeľ školy riešiť v zmysle Zákona č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhlášky MŠ SR č. 

320/2008 Z. z. a Metodického usmernenia č. 7/2006 – R v znení neskorších predpisov, 

e) šikanovanie (pozri Dodatok č. 1), 

f) vynášať z priestorov bufetu nápoje v sklených obaloch, konzumovať potraviny počas 

vyučovania, 

g) fajčiť v priestoroch školy a jej okolí a aj pri činnostiach organizovaných školou (pozri 

Dodatok č. 2) 

h) prichádzať do školy pod vplyvom alkoholu alebo inej drogy, prinášať do školy alebo na 

činnosti organizované školou alkoholické nápoje, omamné, návykové a iné zdraviu 

škodlivé látky a používať ich (pozri Dodatok č.2), 

i) porušiť liečebný režim nariadený lekárom, 

j) prinášať do školy  alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie 

k) používať elektronické prístroje (napr. MP3, CD – prehrávač, notebook, elektronický diár, 

fotoaparát, kamery a pod.); výnimku v konkrétnych prípadoch povoľuje riaditeľ školy; pri 
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porušení tohto zákazu sa postupuje podľa sankcií uvedených v bode č. 2.1.2; žiakom je 

povolené používanie mobilných telefónov mimo vyučovacích hodín (vyučovacia hodina je 

ohraničená zvonením), a to len na telefonovanie a posielanie SMS-správ,  

l) používať vulgárne výrazy (v školskom prostredí a tiež v komunikácii na sociálnych 

sieťach), negatívne sa správať k učiteľom a spolužiakom - posmievanie, ponižovanie, 

ubližovanie, šikanovanie spolužiakov, krádeže. Porušenie zákazu sa bude považovať za 

hrubé porušenie disciplíny, ktoré bude riaditeľ školy riešiť v zmysle zákona 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon),  

m) odkladať si úbory a obuv na telesnú výchovu v triede a sušiť ich na radiátoroch, 

n) podvádzať a klamať pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy, zasahovať a 

falšovať zápisy v pedagogickej dokumentácii, zasahovať do zápisov v pedagogickej 

dokumentácii a do iných dokladov a potvrdení, ktoré žiak predkladá pedagogickému 

zamestnancovi,   

o) neoprávnene zverejňovať akékoľvek informácie na internete týkajúce sa školy a natáčať v 

budove  a areáli školy videozáznamy na mobilný telefón, resp. fotografovať mobilným 

telefónom bez súhlasu pedagogického zamestnanca,  

p) písať na steny a kabínky sociálnych zariadení ako aj na nábytok učební s postihom až po 

podmienečné vylúčenie zisteného žiaka zo štúdia,  

q) je zakázané na dvere šatní a učební, na steny učební a chodieb, na školský nábytok písať  

      a vylepovať akékoľvek materiály (nálepky, plagáty, oznamy, …) - stav kontroluje triedny 

      učiteľ a zamestnanci školy; poškodenie šatní hlási vedeniu školy upratovačka; prípadné 

      poškodenie - do 24 hodín odborne odstrániť na náklady žiakov.  

r)   manipulovať s oknami v šatniach a na chodbách.   

 

1.3 Zásady správania žiakov 
1.3.1    Oslovenie a pozdravy 

a) žiaci zásadne oslovujú zamestnancov školy: pán riaditeľ, pani zástupkyňa, pán/pani 

profesor/ka alebo pán/pani učiteľ/ka, pani upratovačka, pán školník .... 

1.3.2 Správanie žiakov na vyučovaní 

a) žiak prichádza na vyučovanie a všetky školské podujatia včas, riadne pripravený, so 

všetkými  učebnými a školskými potrebami, ktoré podľa rozvrhu hodín potrebuje na 

vyučovanie; veci potrebné na hodinu má pripravené na lavici; ostatné veci má uložené 

v taške; v prípade, že mobilný telefón bude mať žiak na lavici alebo poruší zákaz podľa 

bodu 1.2.3 j., vyučujúci upozorní žiaka  na priestupok a tento priestupok dorieši so 

zákonným zástupcom žiaka; žiakovi sa zakazuje počas vyučovania mať na lavici telefón, 

jedlo a pitie a konzumovať ho, 

b) žiak nosí do školy iba tie veci, ktoré nevyhnutne potrebuje na vyučovanie (učebnice, zošity, 

perá, úbor na TŠV, pracovné plášte do odborných učební a ďalšie pomôcky podľa pokynov 

vyučujúcich); nenosí do školy veci drahé a také, ktoré by narúšali pozornosť spolužiakov, 

prípadne by mohli narušiť výchovu alebo ohroziť zdravie žiakov (napr. zbrane, výbušniny, 

drahé šperky, nevhodnú literatúru, väčšiu sumu peňazí, zvieratá, rádiá, magnetofóny, 

hudobné nástroje, elektrické spotrebiče, volkmeny, MP3, karty, rôzne hry); pri ich 

odcudzení alebo strate škola nezodpovedá za vzniknutú škodu,  

c) na hodinách v laboratóriách a v špeciálnych učebniach sa žiaci riadia laboratórnym 

poriadkom a na hodinách telesnej a športovej výchovy pokynmi vyučujúcich; na hodinách 

telesnej a športovej výchovy je zákaz nosenia prsteňov, retiazok, voľných náušníc, 

hodiniek, žuvačiek a pod.,  
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d) žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede spolužiakov, 

svedomite a aktívne pracuje podľa pokynov učiteľa, nenašepkáva, neodpisuje a neruší 

vyučovanie,  

e) pri skúšaní má žiak učebnice a zošity zatvorené, ak učiteľ neurčí inak, 

f) ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho na niečo spýtať, hlási sa zdvihnutím ruky; ak 

je žiak vyvolaný, podľa požiadavky učiteľa sa postaví, stojí vzpriamene, odpovedá nahlas 

a zreteľne; sadne si len na pokyn vyučujúceho. Hovoriť bez dovolenia je prejavom 

neslušnosti,  

g) ak sa žiak na vyučovanie nepripraví alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa na začiatku 

hodiny a uvedie dôvod nepripravenosti, ktorý učiteľ môže akceptovať podľa závažnosti 

dôvodu; ospravedlnenie počas hodiny vyučujúci nemusí akceptovať,  

h) žiak môže opustiť triedu alebo určené pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho,  

i) pred opustením triedy žiak urobí vo svojom okolí poriadok; odpadky odnesie do koša, 

j) žiak je povinný dodržiavať školský poriadok na školských a mimo vyučovacích akciách: 

školský výlet, školské exkurzie, LVVK, plavecký výcvik, kurz OŽZ, imatrikulácie, LT 

kurz, návšteva divadelných, resp. filmových predstavení, akcie v rámci projektov a ďalšie 

výchovnovzdelávacie akcie organizované školou.  

 

1.3.3 Správanie žiakov cez prestávky 

a) cez prestávku žiak spravidla zostáva v triede, pripraví si pomôcky na ďalšiu vyučovaciu 

hodinu, nadesiatuje sa alebo sa prechádza po chodbe; správa sa pokojne, umožní 

spolužiakom nerušene sa pripravovať na nasledujúcu hodinu; nevyrušuje hlučným a 

vyzývavým správaním, nebije sa, nebehá po triede ani po chodbe, neničí školské zariadenie, 

nekričí, nevyhadzuje odpadky a nevykláňa sa z okien; vo vestibule školy sa nepoužíva 

priestor na sedenie vyhradený pre návštevy,  

b) chlapci a dievčatá sa v priestoroch školy navzájom správajú k sebe úctivo, tolerantne a tak, 

aby nevzbudzovali pohoršenie,  

c) počas prestávok môžu žiaci navštíviť školský bufet, ktorý je otvorený počas celého 

vyučovania; v okamihu zazvonenia žiak musí byť na vyučovaní v učebni,  

d) žiak sa nezdržiava zbytočne  v šatniach a na toaletách, nehádže smeti a odpadky do 

záchodových mís, pisoárov a umývadiel,  

e) počas prestávky žiak nemôže opustiť budovu školy ani areál školy, určený oplotením, bez 

priepustky v študentskom preukaze.  

 

1.3.4 Odchod žiakov zo školy 

a) po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do tašky, očistí si 

svoje miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží stoličku na lavicu,  

b) týždenníci skontrolujú čistotu celej triedy; očistia tabuľu, skontrolujú, či sú uzavreté 

vodovodné kohútiky, zhasnuté svetlá a zatvorené okná,  

c) žiak sa po skončení vyučovania bezdôvodne nezdržiava v šatni, v priestoroch školy, ani 

pred budovou školy,  

d) žiak pri každom odchode z budovy školy prostredníctvom čipu/ISIC karty žiaka 

zaregistruje svoj odchod zo školy, 

e) žiak môže opustiť budovu školy len v prípade, ak sa mu skončilo v daný deň vyučovanie 

alebo bol z vyučovania uvoľnený so súhlasom triedneho učiteľa. 
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1.3.5 Správanie žiakov mimo školy 

a) každý žiak je aj mimo vyučovania a v čase prázdnin žiakom školy. Je úctivý, zdvorilý 

a čestný,  

b) k svojim spolužiakom sa správa kamarátsky a pomáha im v práci; nevyvoláva hádky a bitky   

a nevyjadruje sa hrubo,  

c) je pozorný a zdvorilý k starším ľuďom, k ženám, uvoľňuje im cestu a miesto v dopravných 

      prostriedkoch a všemožne im pomáha,  

d) chráni svoje zdravie a zdravie iných; z tohto dôvodu nepožíva alkoholické nápoje, drogy, 

nefajčí; dbá o bezpečnosť na ulici a dodržiava dopravné predpisy,  

e) chráni verejný a súkromný majetok a nepoškodzuje ho.  

 

1.3.6 Povinnosti týždenníkov 

a) v triede konajú službu týždenníka vždy dvaja študenti počas jedného týždňa, ktorý určí 

vopred  triedny učiteľ; v prípade, že týždenník chýba,  zastupuje ho študent, ktorý nasleduje 

v službe, 

b) pred začiatkom vyučovania týždenníci zabezpečia kriedu, fixky, handru alebo špongiu na 

utieranie tabule a zotrú tabuľu; počas vyučovania v čase prestávok kontrolujú uzamykanie 

šatní, ak majú ešte pridelený šatňový priestor, 

c) na začiatku každej vyučovacej hodiny hlási týždenník vyučujúcemu neprítomných 

študentov; v prípade, že sa študent vrátil na vyučovanie, hlási jeho meno a čas príchodu, to 

isté aj v prípade, ak žiak opustil školu, prípadne nie je na vyučovaní, 

d) v čase veľkej prestávky týždenníci triedu vetrajú; počas celého vyučovacieho dňa zotierajú 

tabuľu, udržujú v triede čistotu a poriadok, 

e) pri delenom vyučovaní zabezpečia po dohovore s vyučujúcim, aby sa študenti presťahovali 

počas prestávky do určenej učebne, 

f) po návrate do triedy v prípade striedania musia sledovať znečistenie triedy inou triedou 

a hneď to nahlásia triednemu, 

g) cez prestávky, podľa pokynov vyučujúcich, včas prenášajú z kabinetov učebné pomôcky 

a tieto hneď po skončení vyučovania odnesú do kabinetov, 

h) v prípade, že sa vyučujúci nedostaví na hodinu, týždenník to po 5 minútach hlási na 

riaditeľstve školy, 

i) po skončení vyučovania zatvoria okná; hlásia triednemu učiteľovi poškodenie triedneho 

inventáru, 

j) uvedené povinnosti týždenníci vykonajú v ostatných triedach a odborných učebniach, kde 

sa sťahuje trieda pri delení vyučovania, 

k) po skončení vyučovania posledný deň v týždni odnesie separovaný odpad do kontajnera 

l) za správne vykonávanie svojich povinností sú týždenníci zodpovední svojim triednym 

učiteľom. 

 

1.4  Uvoľňovanie žiakov z vyučovania 
1.4.1  počas vyučovania 

a) žiak je povinný zúčastňovať sa na vyučovaní všetkých povinných, voliteľných 

 i nepovinných predmetov, krúžkov, ktoré si zvolil, 

b) žiaka môže počas vyučovania uvoľniť len triedny učiteľ; v prípade jeho neprítomnosti ho 

zastupujú (v uvedenom poradí):  

            - zastupujúci triedny učiteľ 

            - poverený učiteľ 

            - zástupca riaditeľa školy 

            - riaditeľ školy 
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c) žiak predloží triednemu učiteľovi žiadosť zákonného zástupcu alebo doklad od lekára, 

       triedny učiteľ (resp. ten, kto ho v jeho neprítomnosti zastupuje) vypíše žiakovi priepustku 

       do študentského preukazu, ktorou sa preukáže pri odchode z budovy na vrátnici a tú dá 

       potvrdiť lekárovi či rodičovi, v študentskom preukaze  

d) v prípade, že dôvod neprítomnosti nebol žiakovi dopredu známy (náhla zdravotná 

       indispozícia a pod.), uvoľní triedny učiteľ žiaka aj bez písomnej žiadosti zákonného 

       zástupcu po telefonickom oznámení zákonnému zástupcovi. 

 

1.4.2  v ostatných prípadoch 

a)   ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní z dôvodov vopred známych (rodinné dôvody,   

plánovaná návšteva lekára, účasť na akcii inej organizácie a pod.), požiada zákonný 

zástupca triedneho učiteľa (ak ide o neprítomnosť nepresahujúcu jeden vyučovací deň), 

resp. riaditeľa školy (ak ide o neprítomnosť dlhšiu ako jeden deň) písomnou formou 

o uvoľnenie; ak ide o účasť na akcii inej organizácie, priloží k žiadosti príslušný doklad 

(pozvánku a pod.); v oboch prípadoch žiadosť zákonného zástupcu doručí žiak triednemu 

učiteľovi najneskôr jeden deň dopredu. 

b)   ak ide o žiadosť o uvoľnenie maximálne na jeden deň, rozhodne o uvoľnení triedny učiteľ. 

      Ak ide  o žiadosť o uvoľnenie na viac ako jeden deň, triedny učiteľ zváži: 

          - prospech žiaka 

          - jeho dochádzku a správanie 

          - dôvody žiadosti (závažnosť akcie, ktorej sa má zúčastniť) a osobne predloží riaditeľovi 

      školy so  svojím kladným, resp. záporným stanoviskom; riaditeľ školy rozhodne na základe 

      odporučenia triedneho učiteľa a písomnou formou odpovie zákonnému zástupcovi, 

c)   v prípade žiakovej práceneschopnosti trvajúcej viac ako jeden deň oznámi zákonný 

      zástupca   dôvody neprítomnosti triednemu učiteľovi bez zbytočného odkladu, 

d) v prípade neprítomnosti z rodinných dôvodov, keď nemohol zákonný zástupca dopredu 

     požiadať o uvoľnenie, oznámi triednemu učiteľovi dôvod neprítomnosti v ten deň, keď sa 

     žiak nedostavil na vyučovanie; žiak predloží písomné ospravedlnenie v študentskom 

     preukaze od zákonného zástupcu najneskôr do dvoch dní po návrate do školy; zákonný 

     zástupca môže počas školského roka uvoľniť žiaka z rodinných dôvodov maximálne na 5 

     vyučovacích dní,  

e)  v prípade nedodržania lehoty predloženia ospravedlnenia v študentskom preukaze 

     sa absencia  považuje za neospravedlnenú. 

 

1.5   Ospravedlnenia neprítomnosti žiakov na vyučovaní 
a) žiak po návrate do školy najneskôr do dvoch dní predloží triednemu učiteľovi 

      ospravedlnenie od zákonného zástupcu, resp. potvrdenie lekára v študentskom preukaze, 

      žiackej knižke, cez edupage 

b)   triedny učiteľ nemusí ospravedlnenie z rodinných dôvodov akceptovať, 

c)   ak žiak poruší liečebný režim, nie je možné akceptovať ani potvrdenie lekárom  

o práceneschopnosti. (To znamená, že počas PN žiak nesmie prísť na žiadnu vyučovaciu 

hodinu ani  na obed, berie sa to ako porušenie liečebného režimu),  

d)   triedny učiteľ je povinný pri častej absencii žiaka zo zdravotných dôvodov 

      ospravedlnených rodičom žiadať lekárske potvrdenie v študentskom preukaze, žiackej 

      knižke,  

e)  v prípade vysokej absencie, ak nie je možné žiaka klasifikovať, môže riaditeľ školy na 

      návrh vyučujúceho (triedneho učiteľa) nariadiť komisionálne preskúšanie. 

f)    plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám spôsobom podľa bodu 1.4- 1.5, so súhlasom rodiča. 

Ak nepodá žiak alebo jeho zákonný zástupca uspokojivé vysvetlenie svojej 

neprítomnosti na vyučovaní v stanovenom termíne, uloží triedny učiteľ alebo riaditeľ 

školy žiakovi niektoré z opatrení podľa § 58 Zákona č. 245/2008 Z. z. (Školský zákon), 
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ktoré sú zakomponované v bode 2.1. Opatrenia vo výchove a hodnotenie správania 

žiakov. 

 

2. Výchovné opatrenia, hodnotenie správania  

a klasifikácia žiakov 
2.1  Opatrenia vo výchove ,  hodnotenie správania žiakov 
2.1.1   Pochvaly 

a) pochvala od triedneho učiteľa 

- za výborný prospech a dochádzku 

- za úspešnú reprezentáciu školy  na úrovni okresu 

- za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností 

 

b) pochvala od riaditeľa školy 

- za úspešné riešenie krajského kola a za účasť v republikovom kole olympiád 

- v športových a iných súťažiach za 1.-3. miesto krajského kola,  

- za účasť v  republikovom kole   

- za nezištnú pomoc, príkladný čin, verejné uznanie inou inštitúciou alebo osobou 

 

2.1.2 Opatrenia na posilnenie disciplíny 

1.)  napomenutie od triedneho učiteľa 

za jednorazové menej závažné porušenie školského poriadku: 

a) za narušenie vyučovacieho procesu,  

b) nerešpektovanie pravidiel slušného správania sa,  

c) sporadické  zanedbávanie si študijných povinností,  

d) arogantné a drzé správanie 

e) neuposlúchnutie vyučujúceho 

f) za 1-2 neospravedlnené vyučovacie hodiny  

g) za opakované neskoré príchody na vyučovanie (2x) má 1 neospravedlnenú hodinu 

h) za nevhodnú úpravu zovňajška 

i) za neprezúvanie sa v priestoroch školy 

j) za neplnenie povinnosti týždenníkov 

k) za menej závažné priestupky podľa posúdenia triedneho učiteľa 

l) za neúmyselné použitie mobilného telefónu počas vyučovacej hodiny (ak bolo zistené 

druhýkrát), (1.zazvonenie mobilu bez výchovného opatrenia platí na celý školský rok) 

m) za 4 neprihlásenia sa do systému pri príchode (odchode) do (zo) školy pomocou čipu alebo 

ISIC karty, ak predchádzajúce 3 boli nahlásené a ospravedlnené triednym učiteľom- platí na 

celý školský rok 

n) za 2 neprihlásenia sa do systému pri príchode (odchode) do (zo) školy pomocou čipu alebo 

ISIC karty, ak neboli nahlásené a ospravedlnené triednym učiteľom- platí na celý školský 

rok 

 

2.)  pokarhanie od triedneho učiteľa 

a) za 3 neospravedlnené hodiny 

      za opakované porušenie školského poriadku:  

b) za nevhodnú úpravu zovňajška 

c) za neprezúvanie sa v priestoroch školy 

d) za neplnenie povinnosti týždenníkov 

e) za fajčenie, ak bolo zistené prvýkrát  

f) za závažnejšie priestupky podľa posúdenia triedneho učiteľa 
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g) za neúmyselné použitie mobilného telefónu počas vyučovacej hodiny (ak bolo zistené 

tretíkrát) 

h) za 5 neprihlásení sa do systému pri príchode (odchode) do (zo) školy pomocou čipu 

alebo ISIC karty, ak predchádzajúce 4 boli nahlásené a ospravedlnené triednym 

učiteľom- platí na celý školský rok,  

i) za 3 neprihlásenia sa do systému pri príchode (odchode) do (zo) školy pomocou čipu 

alebo ISIC karty, ak neboli nahlásené a ospravedlnené triednym učiteľom- platí na celý 

školský rok. 

Ak je nevyhnutné použiť pokarhanie triednym učiteľom v priebehu klasifikačného 

obdobia viackrát, dôsledkom je pokarhanie od riaditeľa školy, alebo znížená známka 

zo správania na druhý stupeň (uspokojivé). 

 

3.)   pokarhanie od riaditeľa školy 

za závažné porušenie školského poriadku 

a) za neospravedlnenú absenciu     

4 - 6      hodín PRŠ 

7- 12     znížená známka zo správania na druhý stupeň (uspokojivé) 

            13- 20   znížená známka zo správania na tretí stupeň (menej uspokojivé) 

b) za agresívne správanie,  

c) vulgárne vyjadrovanie sa slovom či písmom, 

d) za ohováranie na sociálnych sieťach na internete, 

e) za podvod, 

f) za  fajčenie (ak bolo zistené 2-krát, nevhodné správanie a iné priestupky uvedené v predošlom 

odseku) 

g) za použitie alkoholických nápojov a iných drog na školských akciách a v priestoroch školy, 

h) za úmyselné poškodenie učebných pomôcok, inventáru školy, školských zariadení a budovy 

školy, 

i) ak spôsobí nedbalosťou ujmu na zdraví spolužiakovi, 

j) za podvádzanie a falšovanie pedagogickej dokumentácie a iných dokladov a potvrdení, ktoré 

žiak používa v kontakte so školou, 

k) za porušenie liečebného režimu nariadeného lekárom(viď bod 1.2.3,i a 1.5,c), 

l) za úmyselné a niekoľkokrát opakované neúmyselné použitie mobilného telefónu počas 

vyučovacej hodiny a za akékoľvek použitie iného elektronického prístroja (uvedené v bode č. 

1.2.3 j.) počas pobytu v škole: 

-  ak bolo zistené prvýkrát – pokarhanie od riaditeľa školy 

            -  ak bolo zistené druhýkrát – znížená známka zo správania na stupeň druhý 

            -  ak bolo zistené tretíkrát – znížená známka zo správania na stupeň tretí. 

 

V prípade, ak sa riaditeľ školy a pedagogická rada rozhodnú o závažnosti priestupku, 

riaditeľ školy môže udeliť výchovné opatrenie mimo postupnosti (t.j. bez 

predchádzajúcich opatrení). 

Ak sa napriek pokarhaniu od riaditeľa školy správanie žiaka nezlepší, priestupky sa 

kumulujú, dôsledkom je znížená známka zo správania  na druhý stupeň (uspokojivé), 

resp. tretí (menej uspokojivé) (Metodický pokyn č. 21/2011). 

 Za zneužitie mobilného telefónu alebo iného elektronického prístroja 

(prostredníctvom zvukového alebo obrazového záznamu) počas pobytu v škole vôbec, 

vo vzťahu k spolužiakom, vyučujúcim alebo zamestnancom školy, bude udelená 

znížená známka zo správania na stupeň druhý. Takéto zneužitie je považované za 

zásah do súkromia osoby a súbežne bude daný podnet orgánom činným v trestnom 

konaní na jeho prešetrenie. 
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4.)  podmienečné vylúčenie zo školy 

a) za viac ako 20 neospravedlnených vyučovacích hodín, 

b) za opakované porušenie školského poriadku v časti 3/ pokarhanie od riaditeľa školy, 

c) za prinášanie predmetov ohrozujúcich život a zdravie žiakov a zamestnancov školy na 

vyučovanie alebo akcie organizované školou, 

d) za znemožňovanie vyučovacieho procesu a prevádzky školy, 

e) za krádež, 

f) za úmyselné ublíženie na zdraví, 

g) za šikanovanie a vydieranie, 

h) za vandalizmus, 

i) za prejavy rasovej a etnickej neznášanlivosti, 

j) za zvlášť hrubé alebo opakujúce sa neslušné správanie voči zamestnancom školy. 

S týmto opatrením súvisí zníženie známky zo správania v závere klasifikačného 

obdobia na tretí stupeň (menej uspokojivé) (Metodický pokyn č. 21/2011). 

                          

5.)   vylúčenie zo školy 

a) za vysokú neospravedlnenú absenciu, t.j. viac ako 30 neospravedlnených hodín 

b) za nesplnenie podmienky uloženej pri podmienečnom vylúčení zo školy 

c) za zvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky uvedené v časti podmienečné 

     vylúčenie zo školy 

S týmto opatrením súvisí zníženie známky zo správania v závere klasifikačného 

obdobia na štvrtý stupeň (neuspokojivé) (Metodický pokyn č. 21/2011). 

 

6.)  upozornenie rodičom 

      a) udeľuje triedny učiteľ vo výnimočných prípadoch 

b) za 3 neprihlásenia sa do systému pomocou čipu alebo ISIC karty ak boli nahlásené 

     a ospravedlnené triednym učiteľom  

 

2.1.3 Postup pri riešení výchovných problémov 

a) vyučujúci upozorní žiaka na nevhodné správanie, informuje triedneho učiteľa a vedenie 

školy hneď po vyučovacej hodine, 

b)   triedny učiteľ 

- o každom porušení školského poriadku informuje zákonného zástupcu, vedenie školy 

a pedagogickú radu, 

c)   riaditeľ školy pri závažnom priestupku pozve zákonného zástupcu na osobný pohovor;  

      pri osobnom pohovore sú prítomní:  

         - zákonný zástupca žiaka 

         - výchovný poradca 

         - triedny učiteľ 

         - vedenie školy  

         - prípadne žiak a príslušný vyučujúci 

d)   z pohovoru sa urobí zápis na tlačive na to určenom, v ktorom sa vyjadria všetci prítomní a 

      podpíšu ho, 

f)   cieľom pohovoru nie je len informovať, ale hlavne hľadať cestu k náprave. 

 

2.2   Klasifikácia žiakov 
O študijných výsledkoch žiakov informuje zákonných zástupcov: 

a) u všetkých žiakov záznam na internetovej žiackej knižke (http://gymsala.edupage.org) 

-údaje aktualizované každý týždeň 

http://www.gymsala.edupage.org/
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b) priebežne triedny učiteľ a vyučujúci 

- na schôdzach rodičovského združenia 

- na osobnom pohovore iniciovanom učiteľom, prípadne zákonným zástupcom 

              žiaka po telefonickom dohovore 

c) riaditeľ školy v prípade závažného zhoršenia prospechu písomne 

 

2.2.1 Komisionálne skúšky 

Žiak bude klasifikovaný na základe výsledkov komisionálnej skúšky: 

a) keď koná rozdielovú skúšku, 

b) keď je skúšaný v náhradnom termíne, 

c) keď žiak alebo jeho zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka a riaditeľ školy 

akceptuje dôvody ako opodstatnené, 

d) keď rozhodne riaditeľ školy na návrh vyučujúceho (napr. pre nedostatok podkladov na   

     hodnotenie, keď je absencia žiaka v danom klasifikačnom období vysoká),  

e) keď žiak koná opravné skúšky, 

f) pri skúšaní v štúdiu podľa individuálneho študijného plánu, 

g) ak žiak zdravotne postihnutý alebo dlhodobo chorý má povolenie na prípravu 

a vykonanie skúšok v určených termínoch, výsledok komisionálnych skúšok je pre 

žiaka konečný. 

 

2.2.2 Opravné skúšky 

Žiak, ktorý má na konci II. polroku nedostatočný prospech najviac z dvoch predmetov, môže 

požiadať (u neplnoletého žiaka zákonný zástupca) o vykonanie opravnej skúšky. Výsledok 

opravnej skúšky môže byť hodnotený známkou: 

a) nedostatočný - ak nevyhovie stanoveným kritériám hodnotenia a klasifikácie žiakov 

b) dostatočný – ak stanoveným kritériám hodnotenia a klasifikácie žiakov vyhovie.  

Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku alebo komisionálnu skúšku, 

klasifikuje sa z predmetu, z ktorého mal urobiť opravnú alebo komisionálnu skúšku, stupňom 

nedostatočný. 

 

2.2.3 Opakovanie ročníka 

Ak žiak neprospel a nezložil úspešne opravnú skúšku z predmetu, prípadne ak neprospel z viac 

ako dvoch predmetov, riaditeľ školy môže na jeho žiadosť (u neplnoletého žiaka na žiadosť 

zákonného zástupcu) povoliť opakovanie ročníka. 

 

2.2.4 Prerušenie štúdia 

Ak má žiak dlhodobé zdravotné a iné závažné problémy, pre ktoré sa nemôže zúčastňovať na 

vyučovaní a splnil povinnú školskú dochádzku, môže prostredníctvom zákonného zástupcu, ak 

žiak nie je plnoletý, požiadať o prerušenie štúdia. Po uplynutí času prerušenia štúdia žiak 

pokračuje 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. Prerušenie štúdia je možné najviac na tri roky. 

 

2.2.5 Zanechanie štúdia 

Ak žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, chce zanechať štúdium, oznámi to písomne 

riaditeľovi školy. Ak žiak nie je plnoletý, urobí to prostredníctvom zákonného zástupcu. Ak sa 

žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, nezúčastní na vyučovaní v trvaní najmenej 5 

vyučovacích dní a jeho účasť na vyučovaní nie je ospravedlnená, riaditeľ školy písomne vyzve 

žiaka alebo zákonného zástupcu, aby v určenom čase doložil dôvod žiakovej neprítomnosti. Ak 

do 10 dní od doručenia výzvy žiak do školy nenastúpi a nie je doložený dôvod jeho 

neprítomnosti v škole, posudzuje sa tak, ako by štúdium zanechal. 
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2.2.6 Individuálne štúdium, štúdium v zahraničí 

a) Individuálne štúdium 

Na požiadanie zákonného zástupcu žiaka zo závažných zdravotných a iných dôvodov 

môže riaditeľ školy povoliť žiakovi individuálny študijný plán. 

b) Štúdium v zahraničí 

Na základe žiadosti a predložených dokladov  o umiestnenie žiaka na krátkodobé štúdium 

v zahraničí (do jedného roku na škole obdobného typu) môže riaditeľ školy v súlade 

s platnými vyhláškami MŠ SR povoliť na potrebnú dobu plnenie povinnej školskej 

dochádzky mimo územia SR (ak žiak plní povinnú školskú dochádzku), alebo štúdium 

v zahraničí, alebo prerušenie štúdia na potrebnú dobu (ak žiak ukončil povinnú školskú 

dochádzku). 

Pokračovanie štúdia je vecou ďalšej dohody riaditeľa školy  so zákonným zástupcom 

žiaka alebo žiakom, ak je plnoletý. 

 

3. Vybavovanie úradných záležitostí, poskytovanie 

informácií 
a) Žiak vybavuje úradné záležitosti prostredníctvom triedneho učiteľa 

b) Zákonný zástupca žiaka môže úradné záležitosti vybavovať po telefonickom dohovore od 

8,00 - 15,00 hod. 

c) Zákonný zástupca žiaka môže získať informácie: 

- v rámci rodičovského združenia – priamo na schôdzach RZ 

- prostredníctvom  zástupcu rodičov triedy 

- priamou konzultáciou s vyučujúcim, triednym učiteľom, vedením školy  

 

4. Práva a povinnosti zákonných zástupcov 
4.1 Zákonný zástupca žiaka, alebo zástupca zariadenia 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 tohto zákona, 

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

c) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa/ žiaka, 

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

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

f) vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov 

     školskej samosprávy, 

g) byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa/ žiaka po prechádzajúcom 

    súhlase riaditeľa školy. 

 

4.2 Zákonný zástupca žiaka, alebo zástupca zariadenia je povinný: 

a) vytvoriť pre dieťa/ žiaka podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na 

plnenie školských povinností, 

b) dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa/ žiaka určené 

školským poriadkom, 

c) dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa/ žiaka a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-

vzdelávacie potreby, 

d) informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa/ žiaka, jeho zdravotných 

problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh 

výchovy a vzdelávania, 

e) nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil, 
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f) prihlásiť dieťa/ žiaka  na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa/ žiak 

     dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania podľa 

     tohto zákona, dôvody neprítomnosti dieťaťa/ žiaka na výchove a vzdelávaní doloží 

     dokladmi v súlade so školským poriadkom, 

g) oznámiť škole bez zbytočného odkladu, ak sa dieťa/ žiak nemôže zúčastniť na výchove 

a vzdelávaní v škole, príčinu jeho neprítomnosti; za dôvod ospravedlniteľnej 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, 

h) neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlniť, 

vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske 

potvrdenie o chorobe žiaka, alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho 

neprítomnosti; ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe 

nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia 

potvrdenie od lekára v študentskom preukaze 

Rodič môže dieťa/ žiaka zo zdravotných dôvodov ospravedlniť maximálne na 3 dni, 

ostatné absencie zo zdravotných dôvodov je potrebné doložiť lekárskym potvrdením 

v študentskom preukaze. 

Zákonný zástupca môže z rodinných dôvodov ospravedlniť dieťa/ žiaka počas 

školského roka max. na 5 vyučovacích dní (30 vyučovacích hodín). 

   

5. Záverečné ustanovenia 
a) Tento školský poriadok bol prerokovaný na pedagogickej rade dňa 28.8.2020 a účinnosť 

nadobúda 1.9.2020. 

b) Tento školský poriadok bude prerokovaný na žiackej školskej rade. 

c) Tento školský poriadok bude prerokovaný na najbližšej rade školy. 

d) Dňom 31.08.2020 stráca platnosť pôvodný školský poriadok pre žiakov GJF 

Tento školský poriadok je v súlade a čerpá z právnych a politických dokumentov: 

- Európsky dohovor o ľudských právach 

- Dohovor UNESCO o zabránení diskriminácie vo vzdelávaní,  

- Charta Rady Európy vo vzdelávaní k demokratickému občianstvu a ľudským právam 

platné prílohy Školského poriadku GJF  

dodatok č1. prevencia a riešenie šikanovania detí a žiakov v školách 

dodatok č2. predchádzania negatívnych javov  spôsobených fajčením, užívaním   

                    a distribúciou alkoholu alebo drog 

dodatok č3. dochádzkový systém žiakov GJF 

dodatok č4. Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre šk.rok  

                         2020/2021 pri epidémii COVID 19 

 

 

 

 

 

                                           _______________________________ 

             PaedDr. Vladimír Takáč 

                                                                                            riaditeľ školy 
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Dodatok č. 1 
k školskému poriadku Gymnázia Juraja Fándlyho, Školská 3, Šaľa 

 

1. Opatrenia proti šikanovaniu 

a)  charakteristika šikanovania : 

Šikanovaním rozumieme akékoľvek správanie jednotlivca alebo skupiny, ktorých zámerom je 

ublíženie inému žiakovi alebo žiakom, prípadne ich ohrozenie alebo zastrašovanie. Ide 

o cielené a opakované použitie násilia voči takému žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí  sa 

z najrôznejších dôvodov nevedia alebo nemôžu brániť. 

b) sankcie za šikanovanie z právneho hľadiska : 

Šikanovanie v škole z hľadiska priestupkového zákona môže napĺňať skutkovú podstatu 

priestupkov. Môže ísť predovšetkým o priestupky voči občianskemu spolunažívaniu 

a priestupky voči majetku. 

Z hľadiska trestného zákona šikanovanie žiakov môže napĺňať i skutkovú podstatu trestných 

činov. Môže ísť o trestný čin ohovárania, nebezpečného vyhrážania, ublíženia na zdraví 

fyzickom a psychickom, obmedzovanie osobnej slobody, nátlaku, vydierania, lúpeže, hrubého 

nátlaku, krádeže alebo poškodzovania cudzej veci, neoprávneného užívania cudzej veci. 

c) opatrenia na riešenie situácií : 

• na prístupných miestach v škole budú umiestnené kontaktné adresy a telefónne 

čísla inštitúcií, kde sa šikanovaním odborne zaujímajú 

• žiak, ktorý sa cíti byť šikanovaný, oznámi túto skutočnosť sám alebo 

prostredníctvom zákonného zástupcu triednemu učiteľovi, výchovnému poradcovi, 

zástupcovi riaditeľa školy alebo riaditeľovi školy 

• voči žiakovi, ktorému sa preukáže šikanovanie iného žiaka, budú uplatnené 

výchovné opatrenia 

• v mimoriadne závažných prípadoch trestnoprávneho charakteru budú 

zainteresovaní na opatreniach aj Úrad prác, sociálnych vecí a rodiny a príslušný 

útvar Policajného zboru SR 

2. Postup pri riešení výskytu šikanovania 

a) ak ide o prvý prípad : 

• menej závažná forma (posmievanie, nadávky, zosmiešňovanie a podobne) - 

pohovor s triednym učiteľom a vedením školy, predvolanie zákonných zástupcov, 

pokarhanie od riaditeľa školy, znížená známka zo správania, zvýšená kontrola 

• závažná forma (okradnutie, bitka s vážnymi následkami  a podobne)  - pohovor 

s triednym učiteľom a vedením školy, predvolanie zákonných zástupcov, znížená 

známka zo správania, podmienečné vylúčenie až vylúčenie zo školy 

b) ak ide o opakované prípady : 

• menej závažná forma (opakované urážky, ohováranie, ponižovanie a podobne) – 

pohovor s triednym učiteľom a vedením školy, predvolanie zákonných zástupcov, 

podmienečné vylúčenie zo školy 

• závažná forma (opakované bitky, vydieranie, psychický teror a podobne) – 

pohovor s triednym učiteľom a vedením školy, predvolanie zákonných zástupcov, 

vylúčenie zo školy 

c) ak má prípad znaky trestného činu :  oznam na políciu 
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príloha k dodatku  č.1 

                                Smernica č. 36/2018  MŠVVŠ SR 
k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a 

školských zariadeniach  

Gestorský útvar: sekcia národnostného a inkluzívneho vzdelávania,  
tel.: 59374428     ev. č.: 2018/6049:1-12AA  

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 3 písm. d) a 

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

niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) v súlade s článkom 11 ods. 2 písm. f) druhým bodom 

Organizačného poriadku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

vydáva túto smernicu:  

Čl. 1   Úvodné ustanovenia  
(1) Táto smernica upravuje základné znaky, formy a prejavy šikanovania detí a žiakov (ďalej len 

„žiak“), možnosti preventívneho pôsobenia a metódy riešenia šikanovania žiakov v 

nadväznosti na zodpovednosť školy a školského zariadenia podľa § 144 ods. 1 písm. o) a § 

153 ods. 1 zákona a na práva žiaka podľa § 144 ods. 1 písm. i) a k) zákona.  

(2) Ustanovenia tejto smernice o škole sa rovnako vzťahujú aj na školské zariadenie.  

Čl. 2   Charakteristika šikanovania  
(1) Na účel tejto smernice sa šikanovaním rozumie  

a) správanie žiaka, ktorého úmyslom je ublíženie, ohrozenie alebo zastrašovanie iného 

žiaka alebo  

b) úmyselný spravidla opakovaný útok voči žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z 

rôznych dôvodov nevedia alebo nemôžu účinne brániť.  

(2) Podstatou šikanovania je najmä  

a) úmysel ublížiť druhému fyzicky alebo psychicky,  

b) agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov,  

c) prevaha agresora alebo skupiny agresorov nad obeťou.  

(3) Šikanovanie sa môže prejaviť  

a) v priamej forme, najmä fyzickými útokmi, urážaním, nadávkami, posmechom, 

zosmiešnením, príkazmi agresora vykonať určitú vec proti vôli obete, odcudzením 

veci, vyhrážaním, zastrašovaním, vydieraním, zneužitím osobných údajov, 

fotografií, šírením nepravdivých informácií alebo kyberšikanovaním alebo  

b) v nepriamej forme, najmä  prehliadaním,  ignorovaním,  zámerným vyčleňovaním z 

kolektívu alebo nedobrovoľným vystavovaním agresívnym situáciám.  

(4) Kyberšikanovaním je priama forma šikanovania, pri ktorej ide o zneužitie informačno-

komunikačných technológií  (najmä telefónu, tabletu, internetu a sociálnych sietí) na 

úmyselné ohrozenie, ublíženie alebo zastrašovanie, pričom sa často vyskytuje v spojení s 

inými formami šikanovania.   

(5) Kyberšikanovanie má najčastejšie tieto znaky  

a) sociálna prevaha alebo psychická prevaha agresora, nie je nutná fyzická prevaha,  

b) agresor vystupuje často anonymne,  

c) útok nevyžaduje fyzický kontakt agresora a obete,  

d) agresor spravidla nevidí priamu emocionálnu reakciu obete na útok s ohľadom na 

anonymitu a odstup, ktoré informačno-komunikačné technológie umožňujú,   
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e) útoky sa šíria prostredníctvom internetu podstatne rýchlejšie ako inými spôsobmi,   

f) útoky sú prístupné veľkému množstvu osôb,  

g) agresor je schopný uskutočniť útok z rôznych miest,  

h) útoky môžu mať dlhšie trvanie v čase,  

i) obeť nemusí o napadnutí dlhšiu dobu vedieť,  

j) obeť nemusí byť schopná identifikovať agresora,  

k) zverejnené informácie, fotografie a audiozáznamy a videozáznamy môže byť 

náročné odstrániť z internetu.  

(6) Šikanovanie môže napĺňať skutkovú podstatu trestného činu alebo priestupku.  

(7) Žiak, ktorý je agresorom, môže byť trestne stíhaný najmä za trestný čin  

a) ublíženia na zdraví, 1)    

b) obmedzovania osobnej slobody, 2)  

c) lúpeže, 3)  

d) vydierania, 4)  

e) hrubého nátlaku, 5)  

f) nátlaku, 6)  

g) porušovania domovej slobody, 7)  

h) sexuálneho násilia, 8)  

i) sexuálneho zneužívania, 9)   

j) krádeže, 10)  

k) neoprávneného užívania cudzej veci, 11)  

l) poškodzovania cudzej veci, 12)  

m) nebezpečného vyhrážania sa, 13)  

n) nebezpečného prenasledovania,14)    

o) výroby detskej pornografie, 15)  

p) rozširovania detskej pornografie, 16)  

q) prechovávania detskej pornografie a účasť na detskom pornografickom predstavení, 

17)  

r) ohovárania.18)  

(8) Šikanovanie môže napĺňať skutkovú podstatu priestupku proti občianskemu 

spolunažívaniu19) alebo priestupku proti majetku.20)  

(9) Skutočnosť, že fyzická osoba nie je trestne zodpovedná z dôvodu nízkeho veku21) nie je 

prekážkou na podanie žaloby vo veci náhrady škody, ktorú žiak spôsobil na majetku 

alebo vo veci náhrady ujmy, ktorú žiak spôsobil na zdraví. Zákonný zástupca žiaka a 

žiak zodpovedajú za škodu spoločne a nerozdielne.  

(10) Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorému je známy prípad 

šikanovania a neprijme žiadne opatrenie, môže byť stíhaný najmä za trestný čin  

a) neprekazenia trestného činu,22)  

b) neoznámenia trestného činu23)  alebo  

c) ublíženia na zdraví. 24)  

 
1 ) § 155 Trestného zákona.  
2 ) § 183 Trestného zákona.  
3 ) § 188 Trestného zákona.  
4 ) § 189 Trestného zákona.  
5 ) § 190 Trestného zákona.  
6 ) § 192 Trestného zákona.  
7 ) § 194 Trestného zákona.  
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Čl. 3   Prevencia šikanovania  
(1) Prevencia šikanovania sa zabezpečuje najmä formou  

a) súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu vrátane pozitívneho vplyvu osobnosti 

pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca v rámci  

                                                                                                                                         
8) § 200 Trestného zákona.  
9) § 201 až 201b Trestného zákona.  
10) § 212 Trestného zákona.  
11) § 215 Trestného zákona.  
12) § 245 Trestného zákona.  
13) § 260 Trestného zákona.  
14) § 360a Trestného zákona.  
15) § 368 Trestného zákona.  
16) § 369 Trestného zákona.  
17) § 370 Trestného zákona.  
18) § 373a Trestného zákona. 19) § 49 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov.  
20) § 50 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 21) § 22 

Trestného zákona.  
22) § 341 Trestného zákona.   
23) § 340 Trestného zákona.  
24) § 158 Trestného zákona.  

každodenného vyučovania, obsahového zamerania a didaktiky predmetov a 

prierezových tém  

1. osobný a sociálny rozvoj,   

2. mediálna výchova,   

3. multikultúrna výchova,   

4. ochrana života a zdravia,   

5. výchova a vzdelávanie k ľudským právam,   

6. výchova k občianstvu,   

7. boj proti extrémizmu,   

8. výchova k manželstvu a rodičovstvu a  

b) súťaží, hier, prednášok alebo diskusií organizovaných školou alebo organizovaných 

inými relevantnými subjektmi.   

(2) Riaditeľ školy, koordinátor prevencie a triedny učiteľ priebežne informujú zákonných 

zástupcov, opatrovníka, osoby, ktorým súd zveril dieťa do osobnej starostlivosti8) alebo do 

pestúnskej starostlivosti alebo do starostlivosti budúcich osvojiteľov9)  (ďalej len „osoba, 

ktorá sa osobne stará o dieťa“) alebo zariadenie, v ktorom je žiak umiestnený na základe 

rozhodnutia súdu o preventívnych činnostiach školy. Pri realizácii preventívnych činností 

školy riaditeľ školy, koordinátor prevencie a triedny učiteľ venujú zvýšenú pozornosť 

efektivite týchto činností. Za efektívnu stratégiu v príslušnej oblasti sa nepovažujú 

jednorazové činnosti, kultúrne podujatia, moralizovanie a zastrašovanie.  

(3) Riaditeľ školy, koordinátor prevencie a triedny učiteľ vopred preveria navrhované 

preventívne činnosti školy s cieľom predísť nežiaducemu vplyvu neodborných činností, ako 

aj škodlivému vplyvu kultov, siekt či extrémistických organizácií na žiakov.  

(4) Riaditeľ školy oboznamuje s podstatou, formami a nebezpečnými dôsledkami šikanovania   

a) všetkých žiakov príslušnej školy a ich zákonných zástupcov,   

b) zamestnancov školy príslušnej školy,    

c) osoby, ktoré sa osobne starajú o dieťa,   

d) zariadenie, v ktorom je žiak umiestnený na základe rozhodnutia súdu.   

 
8 ) § 48 Zákona č. 36/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.  
9 ) § 103 Zákona č. 36/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.  
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(5) Riaditeľ školy zodpovedá za systémové aktivity školy v oblasti prevencie šikanovania. Pri 

príprave a realizácii celoškolskej stratégie najmä  

a) vytvára pozitívne prostredie v škole,  

b) podporuje prosociálne správanie a vzťahy detí,  

c) určuje v školskom poriadku pravidlá správania sa vrátane sankcií za ich porušenie,po 

d) užívania informačno-komunikačných technológií (mobilných telefónov, tabletov, 

počítačov a iných komunikačných technológií) v priestoroch školy,  

e) rozpracúva podrobnosti prevencie a riešenia šikanovania žiakov vo vnútornom predpise 

školy,  

f) zabezpečuje v súlade s pracovným poriadkom školy zvýšený dozor pedagogických 

zamestnancov cez prestávky, pred začiatkom vyučovania, po jeho skončení a v čase 

mimo vyučovania, najmä v priestoroch, kde k šikanovaniu už došlo alebo by k nemu 

mohlo dochádzať,   

g) oboznamuje pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov so spôsobom 

oznamovania šikanovania a preverovania šikanovania,   

h) informuje o postupe pri zistení šikanovania, najmä   

1. pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,  

2. žiakov,  

3. zákonných zástupcov žiaka,     

4. osoby, ktoré sa osobne starajú o dieťa,     

5. zariadenie, v ktorom je žiak umiestnený na základe rozhodnutia súdu,   

i) zabezpečuje zverejnenie kontaktných údajov inštitúcií, ktoré sa prevenciou a riešením 

šikanovania zaoberajú,  

j) určuje v pracovnom poriadku školy povinnosť zamestnancov školy oznamovať 

podozrenie zo šikanovania,  

k) zabezpečuje vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti prevencie šikanovania, 

vrátane kyberšikanovania, prostredníctvom zvyšovania  

digitálnej gramotnosti učiteľov,  

l) spolupracuje s odbornými zamestnancami príslušného centra 

pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie (ďalej len „centrum“) a 

ďalšími odbornými pracoviskami poradenských služieb a preventívnych služieb v 

regióne,  

m) zapája do prevencie šikanovania žiacku školskú radu, radu školy a zriaďovateľa.  

Čl. 4   Metódy riešenia šikanovania  
(1) Riaditeľ školy alebo ním poverená osoba zostavuje tím zamestnancov školy, ktorý navrhuje a 

zabezpečuje odborný postup pri riešení šikanovania.  

(2) Riaditeľ školy alebo ním poverená osoba pri zisťovaní a preverovaní šikanovania najmä  

a) zabezpečí bezodkladnú pomoc obetiam a ochranu obetí,  

b) zabezpečí dozor v triede, kde sa preveruje šikanovanie,  

c) vykonáva opatrenia na zabránenie možnej krivej výpovede agresora jeho izoláciou 

počas preverovania šikanovania,  

d) preveruje šikanovanie bezodkladne v čase, keď agresor nie je ešte dohodnutý na 

spoločnej výpovedi s obeťou, svedkami alebo inými osobami, ktoré na šikanovanie 

upozornili,  

e) zabezpečí, aby obeť nebola konfrontovaná s agresorom,  
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f) zabezpečí zistenie vhodných svedkov a uskutočnenie individuálnych rozhovorov 

alebo konfrontačných rozhovorov so svedkami,  

g) uchováva dôkazy pri podozrení na kyberšikanovanie v spolupráci s koordinátorom 

informatizácie alebo externým expertom,  

h) kontaktuje vo vzťahu k obeti, agresorovi a svedkovi šikanovania  

1. zákonných zástupcov,   

2. osoby, ktoré sa osobne starajú o dieťa,  

3. zariadenie, v ktorom je žiak umiestnený na základe rozhodnutia súdu,   

4. zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorom je žiak 

umiestnený,  

i) kontaktuje miestne príslušné centrum,  

j) zabezpečí použitie anonymnej dotazníkovej metódy,  

k) vedie písomné záznamy o riešení jednotlivých prípadov šikanovania,  

l) zabezpečí pri rozhovoroch prítomnosť najmenej dvoch pedagogických 

zamestnancov alebo odborných zamestnancov,  

m) ohlasuje príslušným útvarom Policajného zboru podozrenie na spáchanie priestupku 

alebo trestného činu. 10)  

Čl. 5   Opatrenia na riešenie šikanovania  
(1) Opatreniami na riešenie šikanovania pre obeť a jej zákonných zástupcov, osoby, ktoré sa 

osobne starajú o dieťa a zariadenie, v ktorom je obeť umiestnená na základe rozhodnutia 

súdu sú najmä  

a) odporúčanie vyhľadať individuálnu odbornú starostlivosť,  

b) zabezpečenie skupinového intervenčného programu v spolupráci s centrom,  

c) zaistenie bezpečia obete,  

d) zabezpečenie informovania a poradenstva o šikanovaní pre osoby uvedené v článku 

3 ods. 2.  

(2) Opatreniami na riešenie šikanovania pre agresora a jeho zákonných zástupcov, osoby, ktoré 

sa osobne starajú o dieťa a zariadenie, v ktorom je agresor umiestnený na základe 

rozhodnutia súdu sú najmä  

a) odporúčanie zákonným zástupcom agresora vyhľadať odbornú starostlivosť centra,  

b) preloženie agresora do inej triedy alebo do inej výchovnej skupiny, ak je agresor 

schopný stále ohrozovať svoje okolie,  

c) uloženie opatrenia vo výchove podľa § 58 ods. 2 a 3 zákona.  

(3) Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec je povinný šikanovanie, alebo  

podozrenie zo šikanovania medzi žiakmi bezodkladne riešiť a každej jeho obeti bezodkladne 

poskytnúť pomoc.  

Čl. 6   Spolupráca školy s orgánmi činnými v trestnom konaní a orgánom 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  
(1) Riaditeľ školy je povinný oznámiť orgánom činným v trestnom konaní  

podozrenie, že žiak sa dopustil   

a) šikanovania,  

b) spáchania trestného činu uvedeného v čl. 2 ods. 7 alebo opakovane páchal priestupky 

uvedené v čl. 2 ods. 8 v súvislosti so šikanovaním.  

 
10 ) V prípade podozrenia na spáchanie trestného činu sa uvedené ohlasuje orgánom činným v trestnom konaní, t.j. policajtovi 

alebo prokurátorovi. V prípade podozrenia na spáchanie priestupku sa uvedené ohlasuje príslušnému okresnému úradu.  
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(2) Riaditeľ školy je povinný orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

oznámiť   

a) podozrenie podľa odseku 1,  

b) skutočnosti, ktoré ohrozujú obeť, agresora alebo svedkov,    

c) opatrenia, ktoré prijal podľa článku 4 alebo článku 5.        

    

Čl. 7     

Spolupráca školy so zákonnými zástupcami žiakov, osobami, ktoré sa osobne 

starajú o dieťa alebo zariadením, v ktorom je žiak umiestnený na základe 

rozhodnutia súdu  
(1) Pri podozrení na šikanovanie žiaka spolupracujú riaditeľ školy, koordinátor prevencie, 

výchovný poradca, ďalší pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci s rodinou obete a s 

rodinou agresora.   

(2) Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci dbajú pri rozhovore so zákonným 

zástupcom obete, agresora alebo svedka najmä na zachovanie dôvernosti informácií.  

(3) Riaditeľ školy môže odporučiť zákonným zástupcom agresora a osobám, ktoré sa osobne 

starajú o dieťa alebo zariadeniu, v ktorom je umiestnený na základe rozhodnutia súdu, 

umiestniť agresora na dobrovoľný diagnostický pobyt do diagnostického centra alebo do 

liečebno-výchovného sanatória.  

(4) O úkonoch podľa tohto článku osoba poverená riaditeľom školy vyhotovuje zápis, z ktorého 

po jednom vyhotovení poskytne každej zo zúčastnených osôb.  

Čl. 8   Zrušovacie ustanovenie  
Zrušuje sa Metodické usmernenie č. 7/2006-R z 28. marca 2006 k prevencii a riešeniu 

šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach.  
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Dodatok č. 2  
k školskému poriadku Gymnázia Juraja Fándlyho, Školská 3, Šaľa 

 

         Dodatok č. 2 vydáva riaditeľ Gymnázia Juraja Fándlyho v Šali  z dôvodu  predchádzania 

negatívnych javov  spôsobených fajčením, užívaním a distribúciou alkoholu alebo drog. 

Cieľom opatrení je dosiahnutie jednotného postupu v protidrogovej prevencii a pri riešení 

priestupkov spojených s fajčením, užívaním  a distribúciou alkoholu a drog.   

          Dodatok č. 2  je v súlade s Vnútorným poriadkom Gymnázia Juraja Fándlyho v Šali 

i s Národným programom  boja proti drogám. 

 

I. V priestoroch školy a v jej bezprostrednom okolí, ďalej v priestoroch mimo školy, na 

školských akciách  a kdekoľvek aj mimo školy v prítomnosti pedagogických 

zamestnancov je zakázané f a j č i ť  bez ohľadu na vek a súhlas rodičov. V prípade 

porušenia zákazu je postup nasledovný: 

1. pokarhanie triednym učiteľom 

2. pohovor s koordinátorom prevencie drogových závislostí a kriminality, vedením 

školy a predvolanie zákonného zástupcu žiaka  

3. znížená známka zo správania  na  2. stupeň, pohovor s vedením školy a predvolanie 

zákonného zástupcu žiaka 

4. znížená známka zo správania  na 3. stupeň, pohovor s vedením školy a predvolanie 

zákonného zástupcu žiaka 

5. znížená známka zo správania na 4. stupeň, podmienečné vylúčenie zo školy, pohovor 

s vedením školy a predvolanie zákonného zástupcu žiaka 

II. V priestoroch školy a v jej bezprostrednom okolí, ďalej v priestoroch mimo školy, na 

školských akciách  a kdekoľvek aj mimo školy v prítomnosti pedagogických 

zamestnancov je zakázané konzumovať alkoholické  nápoje vrátane piva, ako i nosenie 

alkoholu do školy. V prípade porušenia zákazu je postup nasledovný: 

1. žiak sa podrobí dychovej skúške, o výsledku skúšky sa upovedomia rodičia na 

pohovore u vedenia školy, znížená známka zo správania na 2. stupeň 

2. znížená známka zo správania na 3. stupeň,  pohovor s vedením školy a predvolanie 

zákonného zástupcu žiaka 

3. znížená známka zo správania na 4. stupeň, podmienečné vylúčenie zo školy, pohovor 

s vedením školy a predvolanie zákonného zástupcu žiaka 

4. vylúčenie zo štúdia, pohovor s vedením školy a predvolanie zákonného zástupcu 

žiaka 

III. V priestoroch školy a v jej bezprostrednom okolí, ďalej v priestoroch mimo školy, na 

školských akciách a kdekoľvek aj mimo školy v prítomnosti pedagogických 

zamestnancov, študent nesmie užívať ani prechovávať d r o g y. 

V prípade porušenia zákazu je postup nasledovný: 

1. - upovedomiť rodičov študenta a požiadať, aby sa ich dieťa podrobilo laboratórnemu 

testu v príslušnom zdravotnom zariadení a výsledok oznámili vedeniu školy 

 - pohovor s triednym učiteľom, s koordinátorom prevencie drogových závislostí 

a kriminality, pohovor s vedením školy a predvolanie zákonného zástupcu žiaka 

- v prípade pozitívneho testu znížená známka zo správania na 3. stupeň 

- návrh na psychologické vyšetrenie, prípadne psychiatrické vyšetrenie 

2. ak sa jedná o závislosť na droge, odporučiť do starostlivosti protidrogového   

       oddelenia, psychiatrie 

3. po vyliečení umožniť študentovi doštudovať v škole 
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4. po opakovanom výskyte drogy znížená známka zo správania na 4. stupeň, 

podmienečné vylúčenie zo školy, pohovor s vedením školy a predvolanie zákonného 

zástupcu žiaka 

5. vylúčenie zo štúdia, pohovor s vedením školy a predvolanie zákonného zástupcu 

žiaka 

6. pri podozrení na dílerstvo kontaktovať políciu, znížená známka zo správania na 4. 

stupeň, podmienečné vylúčenie zo školy, pohovor s vedením školy a predvolanie 

zákonného zástupcu žiaka 

7. pri opakovanom priestupku vylúčenie zo školy, pohovor s vedením školy 

a predvolanie zákonného zástupcu žiaka 

8. Ak pedagogický dozor nad žiakom počas školskej akcie podľa bodu 1.3.2 písm. j) : 

a) má podozrenie, že žiak je pod vplyvom alkoholu, omamných alebo 

psychotropných látok, 

b) zistí, že žiak má závažné zdravotné problémy, 

c) má nahlásený školský úraz žiaka, 

                 okamžite telefonicky informuje zákonného zástupcu a požiada ho, aby žiaka osobne 

                  prevzal. 

 

 

 

Dodatok č. 3  
k školskému poriadku Gymnázia Juraja Fándlyho, Školská 3, Šaľa 

Dochádzkový systém žiakov 

 

1. Každý žiak, ktorý nemá ISIC kartu, vlastní prívesok s čipom, v prípade jeho straty 

uhradí 10€ triednemu učiteľovi. 

2. Od 6.9.2016 každý žiak pri vstupe do školy aj pri odchode zo školy je povinný sa 

zaregistrovať t.j. priložiť čip / ISIC kartu k čítačke. 

3. Zneužitie čipu / ISIC karty: v prípade podvodu, t.j. 1 žiak zaregistruje spolužiaka 

alebo iným spôsobom zneužije čip / ISIC kartu, bude priestupok charakterizovaný 

podľa školského poriadku ako podvod. 

4. Ak sa žiak nezaregistruje z akéhokoľvek dôvodu, nahlási sa triednemu učiteľovi. 

Triedny učiteľ si do výpisu dochádzky triedy  zaznačí doň, že žiak je v škole od – do. 

5. V prípade záujmu rodiča, triedny učiteľ musí mať informácie o prítomnosti žiaka 

v škole. 

 

 

 

 

 

 

 _____________________________ 

      PaedDr. Vladimír Takáč 

              riaditeľ školy 
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Dodatok č. 4  
k školskému poriadku Gymnázia Juraja Fándlyho, Školská 3, Šaľa 

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 

2020/2021 

 

 

Dodatok je koncipovaný ako ALERT (výstražný) systém a manuál odporúčaní v troch 

úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej. Zelená fáza predstavuje stav, kedy škola nemá 

žiadneho žiaka či zamestnanca, u ktorých je podozrenie na infikovanie (ďalej len „podozrivý 

žiak, zamestnanec“)sa covidom 19. Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy má škola 

podozrivého žiaka alebo zamestnanca. Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade 

pozitivity dvoch a viac prípadov u žiakov alebo nepedagogického pracovníka, alebo jedného 

prípadu u pedagogických zamestnancov. 

 

A. Zelená fáza  
 

I. Základné odporúčania  
1. Škola má zverejnený oznam na vchodových dverách, ktorý uvádza, za akých 

podmienok nemôže vstúpiť žiak do školy. 

2. Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností si škola zvolila tak, že 

sú zaistené hygienicko – epidemiologické opatrenia. 

3. Žiaci s obvyklým pobytom mimo územia SR (deti tzv. "pendlerov") dochádzajú na 

pravidelné vyučovanie, ak ÚVZ SR neobmedzí režim prechodu štátnych hraníc.  

4. Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter 

5. Škola si pre účely izolácie žiaka, u ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia COVID-

19, prípadne iného prenosného ochorenia počas vyučovania, vyčlenila priestor, 

v prístavbe školy – Domček. Miestnosť štandardne slúži aj na iné účely, ak však 

bude do nej umiestnený žiak s príznakmi ochorenia COVID 19 alebo iného 

prenosného ochorenia, následne po opustení miestnosti žiakom bude dôkladne 

vydezinfikovaná (podľa usmernenia Úradu verejného zdravotníctva) a vyvetraná. 

 

II. Zákonný zástupca 
1. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka 

do školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, 

dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR). 

2. Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe 

v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. 

3. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy na 

školský rok 2020/2021.  

4. Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné vyhlásenie alebo po každom 

prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné 

vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené 

karanténne opatrenie.  

5. V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-

19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného triedneho učiteľa a riaditeľa 

školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak 

bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast 

alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi 
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prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti 

osobne.  

 

III. Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu 
1. Výchovno – vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme. 

2. Prebieha riadne vyučovanie podľa školského vzdelávacieho programu podľa platných 

opatrení ÚVZ. 

IV. Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19 
Opatrenia smerujú ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva založené na 

princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky.  

 

Rúška sú opatrenia na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín. K tomu 

patrí aj obmedzovanie nútenej cirkulácie vzduchu vo vnútorných priestoroch. Odstupy sú 

opatrenia smerujúce k minimalizácii osobných kontaktov a obmedzovanie skupinových aktivít.  

Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice.  

1. Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi 

RÚVZ.  

2. Žiaci sa nebudú zhromažďovať pred školou, budú sa riadiť pokynmi triednych 

učiteľov a harmonogramom dochádzky.  

3. Škola zabezpečila dezinfekciu rúk všetkých osôb pri všetkých vstupoch do budovy. 

4. Zákonný zástupca predloží pri prvom nástupe žiaka do školy čestné vyhlásenie 

alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri 

dni predloží písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného 

ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie 

5. Žiak si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – 

epidemiologickými nariadeniami. 

6. Žiak je povinný nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej 

triedy a v interných priestoroch školy. 

7. Týždenníci zabezpečia v triedach časté a intenzívne vetranie.  

 

V. Pri podozrení na ochorenie  
1. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym 

príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, 

hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) 

nesmie vstúpiť do priestorov školy. 

2. Ak žiak v priebehu dňa bude vykazovať niektorý z možných príznakov COVID-19, 

bude umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti v Domčeku a triedny učiteľ 

bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú zo školy/ 

Domčeka. 

3. V prípade podozrivého žiaka sa riadi škola usmerneniami z Oranžovej fázy tohto 

dokumentu. 
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B. Oranžová fáza 
 

I. Základné odporúčania  
Oranžová fáza nastáva v prípade podozrivého žiaka, alebo pracovníka z ochorenia COVID-19, 

či v prípade nariadenia ÚVZ SR. Nad rámec platných opatrení zelenej fázy a je jej cieľom 

pripraviť školu a žiakov na pripadnú červenú fázu.  

 

Žiaka môže určiť ako podozrivého jedine miestne príslušné RUVZ alebo spádový všeobecný 

lekár. V prípade, že:  

1. miestne príslušný RUVZ oznámi škole podozrenie výskytu ochorenia u žiaka: 

a. škola bude postupovať podľa nižšie uvedených krokov a bude sa riadiť pokynmi 

príslušného RUVZ a poskytne plnú súčinnosť miestne príslušnému RUVZ, 

2. zákonný zástupca oznámi po indikácií všeobecným lekárom škole, že je u jeho dieťaťa 

(v prípade zákonného zástupcu) alebo uňho podozrenie na ochorenie COVID-19: 

a. v prípade ak RUVZ neskontaktuje školu do 48 hodín, škola bude kontaktovať 

miestne príslušné RUVZ a informovať o podozrení u žiaka, 

b. škola následne bude postupovať podľa nižšie uvedených krokov a bude sa riadiť 

pokynmi príslušného RUVZ a poskytne plnú súčinnosť miestne príslušnému 

RUVZ. 

II. Pri podozrení na ochorenie  v prípade žiaka: 
Podozrivý žiak nenavštevuje školu a škola do usmernenia príslušným RUVZ, alebo 

všeobecným lekárom žiaka alebo výsledkov jeho RT-PCR  testu preruší školskú dochádzku 

úzkym kontaktom11 žiaka (napr. spolužiaci v triede).  

Ak je  podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je: 

1. negatívny, výučba sa obnovuje pre všetkých žiakov, ktorým bola prerušená dochádzka 

do školy. Podozrivého žiaka ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ, alebo všeobecný 

lekár žiaka, ostatní žiaci prinesú vyhlásenie o bezinfekčnosti, podpísané zákonným 

zástupcom  

2. pozitívny, všetci žiaci, ktorým bola prerušená dochádzka do školy, naďalej ostanú 

v domácom prostredí až do doby určenia postupu miestne príslušného RUVZ. Ak 

vylúčená nebola celá trieda, tak sa preruší školská dochádzka na celú triedu až do doby 

určenia iného postupu miestne príslušným RUVZ.  

3. Ak sa potvrdí 2 a viac pozitívnych žiakov, prejde škola do červenej fázy podľa 

usmernenia tohto dodatku.  

4. Škola bude pokračovať  vo vzdelávacom procese dištančným vzdelávaním. 

 

III. Pri podozrení na ochorenie v prípade zákonného 

zástupcu alebo osoby  v úzkom kontakte so žiakom: 
škola sa bude riadiť pokynmi a poskytne plnú súčinnosť miestne príslušnému RUVZ.  

 

 

 
11 Úzke kontakty sú pre účely tohto dokumentu, v súlade s opatrením UVZ SR definované ako osoby, ktoré:  

• mali osobný kontakt s podozrivým prípadom COVID-19 do dvoch metrov dlhšie ako 15 minút, 

• mali fyzický kontakt s podozrivým prípadom COVID-19, 

• boli v uzavretom prostredí (triede, zasadacej miestnosti) s podozrivým prípadom COVID-19 dlhšie ako 15 minút 

• mali nechránený priamy kontakt s infekčnými výlučkami podozrivého prípadu COVID-19 (napr. pri kašľaní),  

• sedeli vedľa podozrivého prípadu COVID-19,  a to až do vzdialenosti do dvoch miest od podozrivého 
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C. Červená fáza 
 

I. Základné odporúčania  
Červená fáza nastáva pri dvoch a viac potvrdených pozitívnych prípadoch medzi žiakmi, 

nepedagogickými zamestnancami alebo jedným pedagogickým zamestnancom zamestnancom 

alebo v prípade nariadenia ÚVZ SR.  

Nad rámec opatrení zelenej a oranžovej fázy, bude platiť nasledovné:  

 

II. V prípade potvrdeného žiaka: 
1. ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u 2 a viac žiakov, bude prerušené vyučovanie 

v triedach žiakov s potvrdeným ochorením COVID-19 a prerušené vyučovanie ich 

úzkych kontaktov. Ďalej budeme postupovať podľa usmernenia príslušného 

všeobecného lekára alebo miestne príslušného RUVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia 

podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika, 

2. ak sa u niektorej z osôb v domácej izolácii (žiakov alebo zamestnancov) objavia počas 

doby zatvorenia školy príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje príslušný lekár 

všeobecnej starostlivosti alebo miestne príslušného RUVZ, 

3. po ukončení šetrenia miestne príslušného RUVZ sa škola vráti do zelenej fázy. 

 

III. V prípade potvrdeného zákonného zástupcu alebo osoby 

v úzkom kontakte so žiakom alebo pracovníkom 
škola sa bude riadiť pokynmi a poskytne plnú súčinnosť miestne príslušnému RUVZ.  

  

IV. Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu 
Nad rámec opatrení zelenej a oranžovej fázy, riaditeľ zváži po dohode s miestne príslušným 

RUVZ:  

1. Škola zabezpečí kombinovaný spôsob vyučovania (dištančný aj prezenčný) podľa 

rozhodnutia riaditeľa (podľa výskytu ochorenia, podľa ročníkov, alebo tried). 

2. Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností  budeme voliť tak, aby 

boli zaistené hygienicko – epidemiologické opatrenia. 

 

V. Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19 
Nad rámec opatrení  zelenej a oranžovej fázy:  

Pre prezenčný spôsob vyučovania nad rámec predchádzajúcej fázy, platí:  

1. Pri vstupe do školy sa bude vykonávať ranný filter 

2. Žiak je povinný nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch strednej školy, vrátane 

svojej triedy v interných priestoroch školy. 

3. Dezinfekcia rúk bude v každej učebni. 

 
 

 


