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I. Všeobecné ustanovenia 
 

 Zriaďovateľom Gymnázia sv. Andreja v Ružomberku je Biskupský úrad v Spišskej Kapitule, Spišské 
Podhradie. Na zachovanie riadneho chodu školy je potrebné túto skutočnosť rešpektovať. Viera je otázkou 
slobodnej voľby a milosti, ktorá bola človeku darovaná, preto naše spolužitie vyžaduje vzájomnú toleranciu; 
keďže Ústava Slovenskej republiky v článku 24, ods. 2 garantuje každému právo slobodne vyznávať 
náboženstvo, prejavovať vieru samostatne aj spoločne, súkromne aj verejne, bohoslužbou, náboženskými 
úkonmi, zachovávaním obradov alebo zúčastňovaním sa na vyučovaní.  
 Právo na vzdelanie je základným právom, ktoré každému zaručuje Ústava Slovenskej republiky v článku 
42 ods. 1. V záujme naplnenia práva škola zabezpečuje vnútorný chod školy, organizáciu života žiakov 
a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby čas trávený v škole bol maximálne efektívne využitý 
z hľadiska vzdelávania a aby bol aj časom príjemne stráveným rovnako žiakmi ako aj pedagogickými 
zamestnancami.  
 Škola umožní žiakom získavať a posilňovať úctu k ľudským právom a základným slobodám a zásadám 
ustanoveným v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, posilňovať úctu k rodičom a ostatným 
osobám, ku kultúrnym, národným a duchovným hodnotám a tradíciám štátu, ktorého sú občanmi.  
 Naša škola považuje Deklaráciu práv dieťaťa a Listinu základných práv a slobôd za nespochybniteľný 
základ vo vzťahu k žiakom, pedagogickým zamestnancom a ostatným zamestnancom školy.  
 Školský poriadok vychádza z týchto medzinárodne platných dokumentov a zo zákona NR SR č. 
245/2008 v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 65/2015 o stredných školách. 

 



II. Organizácia vyučovacieho dňa 
 

Budova školy je otvorená ráno od 6:30 hod. a popoludní minimálne do 16:30 hod. 
Vyučovanie sa začína prvou vyučovacou hodinou o 7:45 hod. a končí najneskôr 9. vyučovacou hodinou o 15:55 hod. 
Vyučovanie žiaka a triedy Gymnázia sv. Andreja sa začína spravidla o 7:45 hod a končí 9. vyučovacou hodinou žiaka, 
najneskôr však o 15:55.  
 
Súčasťou života školy je sv. omša, ktorá je každú stredu počas prvej vyučovacej hodiny. 

 
Časový harmonogram zvonenia: 
 

Riadne vyučovanie Prestávka 

0. hod. – 7:00 – 7:45 5 min 

1. hod. – 7:50 – 8:35 10 min 

2. hod. – 8:45 – 9:30 10 min 

3. hod. – 9:40 – 10:25 20 min 

4. hod. – 10:45 – 11:30 10 min 

5. hod. – 11:40 – 12:25 10 min 

6. hod. – 12:35 – 13:20 10 min 

7. hod. – 13:30 – 14:15 5 min 

8. hod. – 14:20 – 15:05 5 min 

9. hod. – 15:10 – 15:55  

 
Obedová prestávka je zabezpečená voľnou hodinou v rozvrhu žiaka po skončení najneskôr siedmej vyučovacej hodiny 
žiaka v danom dni. Žiaci maturitných ročníkov so špeciálnym rozvrhom majú obedovú prestávku zabezpečenú voľnou 
hodinou v čase od 12:00 do 15:00 

Odôvodnenie dĺžky obedovej prestávky: 
-  nával stravníkov v školskej jedálni na Nám. A. Hlinku počas obedovej prestávky (pôvodnej 30 min.), 
-  vzdialenosť školskej jedálne od budovy GSA, 
-  krátky čas na pokojné stolovanie a neskoré (opodstatnené) príchody na vyučovacie hodiny 
-  dochádzajúci žiaci, ktorí nestíhajú spoje do vzdialenejších častí Liptova, Oravy, či Turca  

(dochádzajúcich je cca 60% žiakov školy) 
-  špeciálny rozvrh maturantov, ktorí majú častejšie voľné hodiny počas dňa a obedovú prestávku tak majú 

zabezpečenú voľnou hodinou v čase od 11:25 do 15:00. 
 

 
III. Práva žiakov 

 

1. Škola prijíma žiaka ako jedinečnú ľudskú osobnosť, ktorá má svoju dôstojnosť. Žiak má preto právo na 
ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľov, zamestnancov školy aj spolužiakov. Má právo na úctu 
k svojej osobe a na  zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu. 

 

2. Žiak má právo na ochranu zdravia a bezpečnosti počas vyučovacích hodín i cez  prestávky, má právo na výchovu 
a vzdelávanie vo vyhovujúcich podmienkach. 

 

3. Učitelia rešpektujú vek žiaka a nepresadzujú svoje záujmy na úkor žiaka. 
 

4. Žiak má právo byť vychovávaný k samostatnosti a k slobode, škola rozvíja kritické myslenie žiaka a vedie ho 
k zodpovednosti za vlastné konanie a správanie. 

 

5. Žiak má právo na zrozumiteľný výklad a na vysvetlenie učiva primerané veku. V prípade, že výklad učiva pozorne 
sledoval, ale mu neporozumel alebo zo závažných dôvodov nebol prítomný počas vysvetľovania učiva, má právo 
požiadať vyučujúceho o konzultáciu.    

 

6. Žiak má právo na ústne aj písomné preskúšanie v priebehu každého klasifikačného obdobia, má právo na 
objektívne hodnotenie, na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov. Žiak bude 



hodnotený v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ č. 21/2011, ktorá upravuje postup pri hodnotení a klasifikácii žiakov 
stredných škôl. 

 

7. Žiak má právo na individuálny prístup rešpektujúci jeho možnosti, schopnosti, nadanie a zdravotný stav. 
 

8. Žiak má právo na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, 
záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom.  

 

9. Žiak, ktorý sa ocitne v ťažkej životnej situácii, má právo na pomoc školy pri jej riešení. 
 

10.  Žiak má právo na rešpektovanie a uznanie prostredia, v ktorom žije. 
 

11.  Žiak má právo na prestávku, ktorú ustanovuje rozvrh hodín. 
 

12.  Žiak má právo získavať v škole podnety na rast svojej viery, pričom škola rešpektuje slobodu svedomia každého 
jednotlivca. 

 

13.  Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím 
špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, 
ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú. Má právo používať pri vzdelávaní špeciálne učebnice a špeciálne 
didaktické a kompenzačné pomôcky. 

 

14.  Práva sa zaručujú rovnako každému žiakovi v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelaní.  
 

15. Žiak má právo opustiť priestory budovy školy s písomným súhlasom rodičov (zástupcov, ktorí majú vyživovaciu 
povinnosť) len v čase voľných hodín - s výnimkou žiakov prímy až kvarty, ktorí nemôžu počas vyučovania opustiť 
budovu školy.  

 
IV. Práva a povinnosti zákonných zástupcov 

 
Práva zákonných zástupcov 
Rodič ako zákonný zástupca žiaka má právo: 

1. 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 
školského zákona, 
2. oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a so školským poriadkom, 
3. vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom Rady školy, 
4. byť informovaný o výchovno-vyučovacích výsledkoch svojho dieťaťa, 
5. na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa, 
6. zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy, 
7. byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy. 

 
Povinnosti zákonných zástupcov 
Rodič ako zákonný zástupca žiaka je povinný: 

1. vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností, 
2. dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom, 
3. dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, 
4. informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch a iných závažných 
skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania, 
5. nahradiť škodu, ktorú žiak zavinil. 
6. prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa prichádzalo do školy pravidelne a včas, 
7. oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu, ak sa jeho dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole; 
„bez zbytočného odkladu“ znamená najneskôr v ten istý deň, v ktorom sa dieťa nemôže zúčastniť školského 
vyučovania, 
8. ospravedlniť neprítomnosť svojho dieťaťa v škole najneskôr do troch dní. V odôvodnených prípadoch škola môže 
vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenie jeho neprítomnosti. 



V. Povinnosti žiakov 
 

1. Žiak gymnázia chodí do školy dobrovoľne, chce sa učiť a na to potrebuje učiteľa, ktorého požiadavky rešpektuje. 
S tým súvisí: 

a) včasný príchod do školy – 10 minút pred začiatkom vyučovania, 
b) pripravenosť žiaka na každú vyučovaciu hodinu – učebnice, zošity a iné pomôcky, 
c) sústredenie pozornosti počas celej vyučovacej hodiny; žiak je povinný správať sa tak, aby umožnil 

všetkým v triede nerušene pracovať; 
d) zapojenie sa do činnosti spojenej s vyučovaním daného predmetu, 
e) ústne a písomné skúšanie, 
f) presun na vyučovanie v iných učebniach len počas prestávok. 

  

2. Žiak chodí do školy, pretože chce byť vzdelávaný a vychovávaný.  
a) Základným predpokladom dobrej atmosféry v škole je rešpektovanie pokynov vyučujúcich a všetkých 

zamestnancov školy. 
b) Kontakt sa nadväzuje primeraným pozdravom. 
c) Žiak chápe disciplínu, zdvorilosť, láskavosť a vzájomnú úctu ako čnosti, ktoré si dobrovoľne osvojuje.  

 

3. Žiak si je vedomý toho, že škola mu slúži, zbytočná absencia mu škodí, preto: 

 Ak sa žiak z vopred známeho dôvodu nemôže zúčastniť vyučovania, postupuje nasledovne: 
a) Uvoľnenie žiaka z jednej vyučovacej hodiny v nevyhnutných prípadoch (napr. návšteva lekára) môže 

umožniť  triedny učiteľ so súhlasom vyučujúceho. (Uvoľnenie z vyučovania žiak predloží písomne – 
v žiackom preukaze – podpísané rodičom alebo lekárom a následne doloží v žiackom preukaze potvrdenie 
o návšteve lekára.) 

b) Ak sa žiak nemôže zúčastniť vyučovania, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole bez zbytočného 
odkladu príčinu jeho neprítomnosti - triednemu učiteľovi alebo na sekretariát školy najneskôr do konca 
vyučovania. V opačnom prípade triedny učiteľ nemusí akceptovať predložené potvrdenie.  

i. Za dôvod jeho ospravedlniteľnej neprítomnosti 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. 

c) Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný 
zástupca; vo výnimočných a v osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie 
o chorobe žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. 

d) Ak sa krátkodobá neprítomnosť žiaka (do 3 dní) opakuje častejšie, môže triedny učiteľ vyžadovať potvrdenie 
od lekára aj za kratšie obdobie.  

e) Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží 
žiak alebo jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára. 

f) Ak žiak neprinesie ospravedlnenku najneskôr do troch pracovných dní od posledného dňa absencie, triedny 
učiteľ nie je povinný v takomto prípade predloženú ospravedlnenku akceptovať.  

g) Z vyučovania môže žiaka uvoľniť na jeden deň triedny učiteľ, na viac dní riaditeľ školy na odporúčanie 
triedneho učiteľa.  

h) Za neospravedlnené hodiny môžu byť žiakovi udelené výchovné opatrenia v zmysle Vnútorného školského 
poriadku.  

i) Škola akceptuje ospravedlnenie od rodiča (zákonného zástupcu) najviac 3 vyučovacie dni za jedno 
klasifikačné obdobie. Rodič použije žiacky preukaz (vyplnený s fotografiou žiaka, pečiatkou školy 
a podpisom riaditeľa školy), výnimočne aj tlačivo uvedené na školskej internetovej stránke. 

j) V žiackom preukaze môže rodič písomne dovoliť žiakovi opustiť budovu školy počas svojej voľnej hodiny 
a žiak je povinný sa týmto dovolením preukázať pri odchode z budovy školy spolu so svojím osobným 
rozvrhom hodín. 

k) Žiak aj po dovŕšení 18. roku musí predkladať ospravedlnenia od rodičov (zákonných zástupcov) alebo lekára.  
l) Zásadne sa nemôžu predlžovať prázdniny a víkend predčasným odcestovaním alebo odchodom. Vo 

výnimočných prípadoch žiak požiada triedneho učiteľa a riaditeľa školy o zmenu.  
m) Žiakovi, ktorý vymešká 25%  a viac % z vyučovacích hodín z vyučovacieho predmetu v klasifikačnom období, 

môže byť nariadená komisionálna skúška na podnet riaditeľa školy (po oznámení učiteľom). 
 



4. Žiak strednej školy sa klasifikuje podľa výsledkov komisionálnej skúšky, ak: 
a) vykonáva rozdielovú skúšku, 
b) je skúšaný v náhradnom termíne, 
c) má on alebo jeho zákonný zástupca pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých predmetoch prvého 

a druhého polroka a do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia požiada riaditeľa školy 
o preskúšanie; ak príslušný predmet vyučuje riaditeľ, môže žiak alebo zákonný zástupca žiaka o preskúšanie 
požiadať orgán miestnej štátnej správy v školstve, 

d) sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy (z podnetu vyučujúceho), 
e) vykonáva opravné skúšky, 
f) vykonáva skúšky pri štúdiu podľa individuálneho učebného plánu, 
g) bol oslobodený od povinnosti dochádzať do školy, 
h) vykonáva skúšky pri štúdiu jednotlivých vyučovacích predmetov, 
i) vykonáva skúšky pri plnení osobitného spôsobu školskej dochádzky, 
j) školská inšpekcia zistí nedostatky pri klasifikácii a nariadi komisionálne preskúšanie. 

 

5. Žiak chce žiť v čistom prostredí a nechce ohrozovať svoje zdravie ani zdravie svojich spolužiakov, preto: 
a) je povinný sa prezuť pri vstupe do školy/triedy,  
b) do školy nenosí predmety ohrozujúce zdravie spolužiakov ani predmety nesúvisiace s vyučovaním (drahé 

cenné veci, väčšie sumy peňazí a pod.), za ich stratu, či poškodenie nenesie škola zodpovednosť, 
c) nenosí do školy zvieratá, zbrane (ani ich imitácie), 
d) žiak je zodpovedný za svoje osobné veci, 
e) počas vyučovania nesmie žiak používať mobilný telefón s výnimkou hodín alebo činností, počas ktorých 

použitie mobilného telefónu povolí vyučujúci. Počas bežných vyučovacích hodín žiak nesmie mať mobil na 
lavici ani v lavici; mobil musí byť vypnutý a uložený v školskej taške alebo v osobnej skrinke. Ak žiak 
z akéhokoľvek dôvodu potrebuje použiť počas vyučovania mobil, požiada o povolenie vyučujúceho a riadi sa 
jeho pokynmi. Vyučujúci nie je povinný povoliť použitie mobilu. Mobilné telefóny a iné zariadenia sa nesmú 
nabíjať v škole (ani počas prestávok). Ak žiak používa mobilný telefón počas vyučovania, vyučujúci je 
oprávnený zadržať mobilný telefón do konca vyučovacieho dňa a urobí záznam do triednej knihy o porušení 
školského poriadku. To isté platí aj o iných predmetoch, ktoré nesúvisia s vyučovaním a žiak ich používa bez 
súhlasu vyučujúceho (prehrávače hudby, tablet, časopisy a pod.).  

f) z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené používanie elektrických spotrebičov (napr. varné kanvice, 
hriankovače) v priestoroch školy, 

g) WIFI: žiak využíva wifi pripojenie na škole v súlade s pravidlami, ktoré zverejní správca školskej siete. Wifi 
pripojenie je bezplatné a riadi sa pravidlami používania akademickej siete SANET. V prípade porušenia 
pravidiel bude prístup užívateľovi zablokovaný a ďalšie používanie zakázané. Zneužitie pripojenia bude 
považované za závažné porušenie Vnútorného školského poriadku s následnými príslušnými sankciami. 

h) Žiak nemôže v priestoroch školy na počítači sťahovať z internetu materiály ohrozujúce mravnosť a tieto 
materiály šíriť v akejkoľvek podobe nosičov informácií, tiež hrať hry propagujúce násilie. Počas voľných hodín, 
veľkých či malých prestávok sa počítače používajú len na študijné účely, nie na hranie hier, 

i) IKT: žiak nesmie žiadnym spôsobom zneužiť IKT (PC, notebook, tablet, mobil, kamera, MP3, videoprehrávače, 
smartphone, fotoaparát, iPod...a iné.), Elektronickú triednu knihu a napojenie na internet na škodu školy 
(finančná alebo morálna škoda). Prípadné zneužitie je možné riešiť v spoluprácii s políciou.  

j) Je zakázané zhotovovať obrazový alebo zvukový záznam z vyučovania a umiestňovať takéto záznamy na 
internete bez súhlasu vyučujúceho a dotknutých osôb. Záznamovú technológiu v odôvodnených prípadoch 
môže povoliť riaditeľ školy (napr. v prípade integrácie žiakov) alebo učiteľ na konkrétnej vyučovacej hodine.  

k) Poškodzovanie dobrého mena školy a jej zamestnancov (aj bývalých) alebo spolužiakov napr. ohováraním 
alebo vyhrážaním sa v škole, na verejnosti, sociálnych sieťach, alebo formou vulgárnych prejavov v škole, 
na internete, v masmédiách bude považované za závažné porušenie Vnútorného školského poriadku 
s následnými príslušnými sankciami. Pedagogický zamestnanec má v súvislosti s výkonom svojej činnosti 
postavenie chránenej osoby, na ktorú sa vzťahuje ochrana jeho osobnosti s trestnoprávnymi následkami pri 
ich porušení.  

l) Žiak sa vo všetkých priestoroch školy správa disciplinovane, zdržiava sa verejných intímnych citových 
prejavov. V partnerských vzťahoch sa správa diskrétne. Nedemonštruje prejavy intimity a sexuálneho 
správania sa v budove a areáli školy.  

m) V areáli  školy a v jej okolí je zakázané konzumovať alkoholické nápoje a fajčiť. 
n) V rámci preventívnych opatrení a preventívneho programu školy budú v spolupráci s mestskou a štátnou 

políciou vykonávané neohlásené kontroly tried a jednotlivcov; v prípade zistenia, že žiak má pri sebe 



nelegálne alebo aj legálne drogy, budú nasledovať disciplinárne opatrenia – vylúčenie zo školy 
a trestnoprávne sankcie zo strany polície. 

o) Po skončení vyučovania žiak necháva poriadok v lavici a vykladá stoličky v triede, kde končí vyučovanie. 
p) Na výzdobu tried slúžia iba nástenky a nie steny, skrinky, či lavice. 

  

6. Žiak si váži hodnoty vytvorené a získané rodičmi a školou, preto nepíše na lavice ani na stoličky, neničí 
a nepoškodzuje zariadenie školy a udržiava ich čisté a nepoškodené. 

 

7. Žiak chodí do školy vhodne a čisto oblečený a upravený, v duchu kresťanskej morálky, bez vyzývavosti, tak aby 
neobťažoval alebo nerozptyľoval svojím zovňajškom svoje okolie.  

 Vrchný odev má prekrývať spodný odev, nemá byť priehľadný, vrchný odev má zakrývať celý trup a ramená 
(plecia).  

 Žiak nepoužíva v škole obuv, ktorá môže ničiť a poškodzovať podlahovú krytinu, alebo obuv, ktorá 
nevyhovuje hygienickým a bezpečnostným požiadavkám (vysoké podpätky, obuv do terénu...)  

 Žiak nenosí odev s nápismi a grafickáými znakmi propagujúcimi vulgarizmy, násilie, drogy, sex, rasizmus, 
sekty, omamné látky (v akomkoľvek jazyku).  

 Na slávnostné príležitosti (návšteva kultúrnych podujatí, maturitná skúška – ústna i písomná časť, 
odovzdávanie vysvedčení) žiak chodí primerane slávnostne oblečený (slušné nohavice, oblek, blúzka, košeľa, 
sukňa, šaty). 

 Z bezpečnostných dôvodov žiak neností viditeľný piercing.  
 

8. Na začiatku školského roka si žiaci zvolia triednu samosprávu – členov žiackej rady, jej prostredníctvom sa môžu 
podieľať na dobrom chode školy, prípadne predkladať návrhy. 

 

9. Bežné  záležitosti a potreby rieši žiak prostredníctvom triedneho učiteľa. 
 

10. Dôležitou súčasťou školského života v triedach je týždennícka služba. Týždenníkov menuje triedny učiteľ, ich 
povinnosti sú: 

a) pred vyučovaním pripraviť triedu a pomôcky na vyučovaciu hodinu, 
b) zotierať tabuľu pred vyučovacou hodinou, počas vyučovania a po skončení vyučovania, 
c) prípadnú neprítomnosť vyučujúceho na vyučovacej hodine oznámiť zástupkyni riaditeľa školy najneskôr 10 

minút po začiatku vyučovacej  hodiny, 
d) po skončení vyučovania skontrolovať triedu, pripomenúť spolužiakom, aby stoličky vyložili na lavice 

a odstránili neporiadok v laviciach a okolo koša, 
e) v prípade, že sa v triede niečo pokazí, oznámiť to triednemu učiteľovi. 

 

11. Žiak je povinný svojím správaním na verejnosti prispievať k dobrému menu školy a vydávať svedectvo 
o kresťanských hodnotách. Žiaci, ktorí sa rozhodli pre štúdium v našom gymnáziu, urobili dôležitý krok aj pre svoju 
duchovnú formáciu. Preto je samozrejmosťou a povinnosťou, aby sa každú stredu o 7,45 hod. zúčastnili na svätej 
omši. 

 

12. Súčasťou vyučovania sú aj triednické hodiny. Povinné sú v mesiaci dve triednické hodiny. Ďalšie dve sú povinné 
podľa pokynov triednych učiteľov, žiak má povinnosť byť na nich prítomný. Absencia na triednických hodinách sa 
riadne vykazuje v triednych knihách.  

 

13. Neplnoletým žiakom sa neodporúča bez prítomnosti rodičov zdržiavať sa v reštauračných zariadeniach, v ktorých 
sa predávajú alkoholické nápoje, dlhšie, ako potrebuje na konzumáciu jedla a občerstvenia. 

 

14. Neplnoletým žiakom sa neodporúča bez sprievodu rodičov zdržiavať sa na podujatiach a v zariadeniach 
s večerným a nočným programom. 

 

15. Večerné hodiny sú v zimnom období do 22,00 a v letnom do 23,00.  
 

16. Na školských výletoch, exkurziách a iných podujatiach organizovaných školou  je žiak povinný dodržiavať pokyny 
vyučujúcich. 

a) Pri presunoch celá skupina prechádza spolu. 
b) Žiak nesmie bez súhlasu vyučujúceho opustiť skupinu. 
c) Žiak dodržiava všetky bezpečnostné predpisy. 

 



17. Žiaci majú možnosť tráviť čas aj športovaním na školskom dvore. Šport je veľmi potrebný pre rozvoj telesných 
schopností, je súčasťou školského vzdelávacieho programu, musia však byť  tolerantní a nerušiť ostatných žiakov ani 
vyučujúcich počas vyučovania. Športové potreby (kolieskové korčule, skateboardy a i.) sa môžu používať výlučne na 
hodinách TSV a nie na presun po chodbách školy. 

Čas určený na športovanie na školskom dvore: 

 6,30 – 7,40 hod., 
 počas prestávok, 
 po vyučovaní od 15,05. 

 

18.  Žiak je povinný: 
a) neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania, 
b) dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy, 
c) ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy, 
d) rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.  
 

       19. Riaditeľ školy a ostatní vedúci pedagogickí zamestnanci sú oprávnení neodkladne oznámiť obci požitie 
alkoholického nápoja alebo inej návykovej látky a v škole vyvodia príslušné výchovné opatrenia podľa platnej legislatívy. 
 

      20. K preventívnym programom a k riešeniu vážnych výchovných problémov či podnetov (hlavne v oblasti 
diskriminácie, násilia a šikanovania) môžu byť k spolupráci prizvaní odborníci z inštitúcií, s ktorými škola spolupracuje, 
ako napr.: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Prerod – nízkoprahové denné centrum pre 
deti a rodinu, Polícia a pod. 
 

      21. Žiaci, ktorí sa nesprávajú disciplinovane a neplnia si povinnosti podľa platného vnútorného školského poriadku, 
musia rátať s výchovnými opatreniami podľa metodického pokynu č.21/2011 MŠVVŠ SR na hodnotenie a klasifikáciu 
žiakov stredných škôl v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). 
 

     22. Výchovné opatrenia: 
a) Výchovnými opatreniami sú pochvaly a iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov. 
b) Pochvalu alebo iné ocenenie udeľuje žiakom triedny učiteľ, riaditeľ školy, alebo orgán štátnej správy. Pochvala sa 

udeľuje spravidla na zhromaždení triedy alebo školy. 
I. Pochvala triednym učiteľom sa udelí žiakovi, ktorý: 

i. má výborný prospech (prospel s vyznamenaním), 
ii. má menej ako 10 ospravedlnených vymeškaných vyučovacích hodín, 

iii. úspešne reprezentoval školu okresných kolách súťaží, 
iv. bol  aktívny v prospech triedy nad rámec svojich povinností, 
v. poskytol nezištnú pomoc, vykonal humánny čin, dostal verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou. 

II. Pochvala riaditeľom školy sa udelí žiakovi, ktorý: 
i. má výborný prospech – priemer 1,00, 

ii. má vzornú dochádzku – 0 vymeškaných vyučovacích hodín za klasifikačné obdobie, 
iii. úspešne reprezentoval školu v krajských, národných a medzinárodných súťažiach, 
iv. poskytol nezištnú pomoc blížnym, vykonal vysoko humánny čin, dostal verejné uznanie inou osobou alebo 

inštitúciou. 

III. Každoročne na začiatku školského roka, po prerokovaní v pedagogickej rade, sa udelí jednému 
žiakovi/žiačke CENA Gymnázia sv. Andreja za výraznú a príkladnú reprezentáciu školy. Jej súčasťou je aj 
finančná alebo vecná odmena. 

c) Žiakom možno podľa závažnosti previnenia uložiť niektoré z týchto opatrení: 
I. napomenutie alebo pokarhanie od triedneho učiteľa, 

II. pokarhanie od riaditeľa školy. 

d) Ak splnili povinnú školskú dochádzku, môže im riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade uložiť aj 
podmienečné vylúčenie zo štúdia alebo vylúčenie zo štúdia. 

e) V rozhodnutí o podmienečnom vylúčení zo štúdia určí riaditeľ školy skúšobnú lehotu, a to najdlhšie na 1 rok. Ak sa 
podmienečne vylúčený žiak v skúšobnej lehote dopustí ďalšieho závažného previnenia, riaditeľ školy žiaka vylúči 
zo štúdia. 

f) Výchovné opatrenia udelené neplnoletým žiakom oznámi riaditeľ školy ich zákonným zástupcom. 
 

• Opatrenie vo výchove sa zaznamenáva do osobného spisu žiaka. Opatrenie vo výchove udelené, resp. uložené 
neplnoletému žiakovi, oznamuje riaditeľ zákonnému zástupcovi žiaka písomne. 



 

 23. Klasifikácia priestupkov voči vnútornému poriadku: 
a) Bežné porušenie školského poriadku  – rieši triedny učiteľ vo svojej právomoci na svoj podnet alebo podnet 

ktoréhokoľvek pracovníka školy. Za bežné porušenie vnútorného poriadku sa považuje nesplnenie povinnosti žiaka, 
povinnosti týždenníka a porušenie zásad správania sa žiakov v objekte školy. 

b) Závažné porušenie školského poriadku  – rieši riaditeľ školy vo svojej právomoci po prerokovaní priestupku s triednym 

učiteľom na podnet ktoréhokoľvek pracovníka školy. Za závažné porušenie školského poriadku sa považuje nevhodné 
správanie sa žiaka voči učiteľom školy, ostatným pracovníkom školy a voči spolužiakom alebo opakovanie bežných porušení 
školského poriadku školy, alebo opakovanie neskorých príchodov na vyučovacie hodiny, opakovaná neospravedlnená 

absencia. 
c) Vážny priestupok voči školskému poriadku  – rieši riaditeľ školy podmienečným vylúčením po prerokovaní 

v pedagogickej rade. Za vážny priestupok sa považuje opakovanie závažných priestupkov, podvádzanie, neoprávnené 
osvojenie si vecí iných osôb, úmyselné poškodzovanie majetku školy alebo majetku žiakov, úmyselné ublíženie na zdraví, 
úmyselné porušenie zásad BOZP, fyzický alebo psychický nátlak na spolužiakov, záškoláctvo, opakovaná neospravedlnená 
absencia. 

d) Veľmi vážne porušenie školského poriadku – rieši riaditeľ školy vylúčením žiaka zo štúdia po prerokovaní 

v pedagogickej rade. Pri žiakoch, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku veľmi vážne porušenie školského poriadku rieši 
v spolupráci so sociálnym kurátorom. Za veľmi vážny priestupok sa považuje závažné porušenie školského poriadku 
pri podmienečnom vylúčení zo školy, alebo ak sa žiak dopustí preukázaného trestného činu. 

      

 24. Kvantifikácia výchovných opatrení : 
• V záujme objektivizácie hodnotenia správania žiakov sa odporúča táto kvantifikácia: 

a) 1 vymeškaná a neospravedlnená hodina - napomenutie triednym učiteľom,  
b) 2 – 5  vymeškaných a neospravedlnených hodín - pokarhanie triednym učiteľom, 
c) 6 – 10 vymeškaných a neospravedlnených hodín - pokarhanie riaditeľom školy  
d) 11 – 13 vymeškaných a neospravedlnených hodín - znížená známka zo správania na stupeň 2, 
e) 14 – 18 vymeškaných a neospravedlnených hodín: znížená známka zo správania na stupeň 3, 
f) 19 a viac: znížená známka zo správania na stupeň 3 a podmienečné vylúčenie zo školy. 

• Ak má žiak 3-krát neospravedlnený neskorý príchod na vyučovanie, znamená to jednu neospravedlnenú hodinu.  
• Ak má žiak záznamy v triednej knihe o porušení školského poriadku, odporúča sa táto kvantifikácia: 

• 1 – 3 zápisy - napomenutie triednym učiteľom,  
• 4 – 6 zápisov - pokarhanie triednym učiteľom, 
• 7 – 10 zápisov -  pokarhanie riaditeľom školy, 
• 11 – 13 zápisov - znížená známka zo správania na stupeň 2, 
• 14 – 18 zápisov - znížená známka zo správania na stupeň 3, 
• 19 a viac - znížená známka zo správania na stupeň 3 a podmienečné vylúčenie zo školy. 

 

      25. Opatrenia súvisiace s používaním a šírením legálnych a nelegálnych drog: 
a) Ak žiakovi školy bude dokázané fajčenie v areáli školy alebo na školských podujatiach, bude:   
 -    pri prvom priestupku napomenutý triednym učiteľom, 
 -    pri druhom priestupku pokarhaný riaditeľom školy, 
 -    pri treťom  priestupku podmienečne vylúčený, 
 -    pri opakovanom priestupku vylúčený zo štúdia. 

b) Ak žiakovi školy bude dokázané, že sa v areáli školy alebo na školských podujatiach nachádza pod vplyvom 
alkoholu, bude: 

 -    pri prvom priestupku pokarhaný riaditeľom školy, 
 -    pri druhom priestupku podmienečne vylúčený, 
 -    pri opakovanom priestupku vylúčený zo štúdia. 

c) Ak žiakovi školy bude dokázané, že sa v areáli školy alebo na školských podujatiach nachádza pod vplyvom 
nelegálnych drog či iných látok, bude:   

 -    pri prvom priestupku pokarhaný riaditeľom školy, 
 -    pri druhom priestupku podmienečne vylúčený, 
 -    pri opakovanom priestupku vylúčený zo štúdia. 
 



VI. Záverečné ustanovenia. 
 

Každé porušenie školského poriadku sa posúdi komplexne v celej šírke osobnosti žiaka s prihliadnutím na jeho kladné 
hodnotenie. Výchovné opatrenia sa budú používať v zmysle platných predpisov o strednej škole, s cieľom naplniť 
preambulu školského poriadku.  
 

Žiak, ktorý porušil Školský poriadok a mal by dostať sankciu vo forme pokarhania či zníženej známky zo správania, môže 
raz za klasifikačné obdobie do jedného týždňa od zistenia a prešetrenia priestupku požiadať o možnosť „vykonania 
zadosťučinenia“. 
 

Zadosťučinenie môže mať charakter úprimného verejného ospravedlnenia a vykonania pomocných prác v prospech 
školy vo voľnom čase podľa závažnosti priestupku (napr. úprava školského pozemku, čistenie lavíc, učebníc, školského 
dvora a pod.).  
 

Vykonanie zadosťučinenia tak môže zmierniť zaslúženú sankciu o jeden stupeň (t.j. pokarhanie riaditeľom školy na 
pokarhanie triednym učiteľom; dvojka zo správania na pokarhanie riaditeľom školy atď.).  
 

Možnosť a formu zadosťučinenia zvažuje a povoľuje triedny učiteľ (až do zníženej známky zo správania). V prípade 
zníženia známky zo správania možnosť a formu zadosťučinenia navrhuje pedagogická rada.  
 

Vnútorný školský poriadok bol prerokovaný a schválený na pedagogickej rade. 
 

V Ružomberku dňa 04. 09. 2017      
 
 
 

          ____________________________ 
           PaedDr. Kamil Nemčík 
                    riaditeľ školy 

 
 


