
DODATOK KU ŠKOLSKÉMU PORIADKU PRE ŠKOLSKÝ  ROK 2017/2018 

Zmena od 16.04.2018 

 

V časti B Zásady správania sa žiakov 

Odsek III. Správanie sa žiaka počas vyučovania 

Bod 8. sa dopĺňa o vetu: Mobilné telefóny a tablety sa nesmú používať v priestoroch školy bez 

povolenia učiteľa. Zákaz platí počas celého dňa, nie iba počas vyučovania. 

 

Odsek VI. Dochádzka žiakov do školy 

Bod 3. Všetky ospravedlnenky sa nachádzajú v žiackej knižke, prípadne na papieriku označenom 

menom a priezviskom žiaka. 

 

V časti I Práva a povinnosti žiakov 

 Odsek II. Povinnosti žiakov 

Dopĺňa sa bod 18. Žiak rešpektuje pokyny pedagogických zamestnancov počas hodiny a prestávok. 

Správa sa voči pedagogickým zamestnancom slušne s úctou a netyká im. 

 

V časti L Hodnotenie a klasifikácia správania 

(dopĺňa sa, alebo sa mení iba hrubo vyznačený text) 

 

Znížená známka zo správania na druhý stupeň - uspokojivé 
- opakované porušovanie školského poriadku a nerešpektovanie pokynov vyučujúcich pokračujúce po udelení 

výchovného opatrenia 

- verbálne či fyzické napadnutie spolužiaka alebo zamestnanca školy, agresívne správanie 

- krádež v škole a počas školskej akcie 

- falšovanie úradného dokumentu / ospravedlnenie od rodičov, potvrdenie od lekára, záznam v ŽK a pod./ 

- úmyselné poškodzovanie majetku školy 

- za propagáciu rasizmu a xenofóbie 

- neospravedlnené hodiny od 7 do 12 

- 7 – 10 bežných priestupkov 

- 1 – 4 závažných priestupkov 
- 1 hrubý priestupok 

 

Znížená známka zo správania na tretí stupeň - menej uspokojivé 
- vážne porušenie správania žiaka v škole i mimo školy je v rozpore so školským poriadkom 

- fyzické napadnutie, ublíženie na zdraví a šikanovanie 

- priestupok voči zákonu klasifikovaný ako prečin 

- falšovanie úradného dokumentu ako výpis z katalógového listu, vysvedčenie a pod. 



- poškodenie školského majetku s väčším rozsahom škody 

- 13 – 30 vymeškaných neospravedlnených vyučovacích hodín 

- 11 až 20 bežných priestupkov 

- 5 až 10 závažných priestupkov 

 

Znížená známka zo správania na štvrtý stupeň - neuspokojivé 

- 21 a viac bežných priestupkov 

- 11 a viac závažných priestupkov 

- požívanie alkoholu, drog a fajčenie v priestoroch školy 
- nad 31 vymeškaných neospravedlnených hodín 

- priestupok voči zákonu klasifikovaný ako trestný čin 

- v týchto prípadoch – problém preberá sociálny kurátor a postupuje sa podľa právnych predpisov. 

 

Doplnok: 

Bežné priestupky: zabúdanie učebných pomôcok, vyrušovanie na hodinách, ŽK, prezuvky, úbor na TV a 

pod. 

Závažné priestupky: bezdôvodné opustenie školy a aj areálu školy, nerešpektovanie príkazov vyučujúcich, prepisovanie 

známok, klamstvo, podvody, používanie mobilných telefónov a iných predmetov, ktoré rozptyľujú jeho pozornosť, 

prípadne ohrozujú zdravie a bezpečnosť. 

Hrubé priestupky: šikanovanie žiakov /aj slovné /, arogancia, drzosť, fyzické ublíženie, drzé správanie sa voči 

zamestnancom školy, krádež, ničenie školského zariadenia a pod. 

 

 

V Žiline dňa  16.04.2018         

 

Vypracoval: Mgr. Jozef Englárt 

 

                                                                        Pečiatka školy 

 


