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V súlade so zákonom č.. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ana základe
Metodického pokynu MŠVVaŠ SR č. 21/2011, ktorý upravuje postup hodnotenia a
klasifikácie žiakov stredných škôl v Slovenskej republike a ktorý nadobudol účinnosť 1. mája
2011, po prerokovaní s pedagogickou radou školy
vydávam
tento vnútorný predpis, ktorý upravuje postup pri:
a) hodnotení a klasifikácii prospechu žiakov školy,
b) hodnotení a klasifikácii správania žiakov,
c) udeľovaní a ukladaní opatrení vo výchove,
d) celkovom hodnotení žiakov,
e) komisionálnych skúškach.
Na tvorbe a dodržiavaní školského a klasifikačného poriadku sa podieľa žiacka rada.

HODNOTENIE

Článok 1
A KLASIFIKÁCIA PROSPECHU ŽIAKOV
1. Prospech

Prospech žiaka v jednotlivých vyučovací ch predmetoch sa klasifikuje stupňami:
1 - výborný, 2 - chválitebný, 3 - dobrý, 4 - dostatočný, 5 - nedostatočný. Nepoužívajú sa
známky so znamienkom "-" alebo "+", rovnako ako známky typu 2/3,3/4 a pod.
~ Voliteľné predmety sa klasifikujú.
~ Vyučovacie predmety etická výchova a náboženská výchova a nepovinné predmety sa
neklasifikujú a na vysvedčení žiaka sa uvedie "absolvoval/a" alebo "neabsolvoval/a".
~ Ak je žiak oslobodený od vyučovania povinného predmetu a nekoná komisionálnu
skúšku, v katalógovom liste sa uvedie "oslobodený/á".
~ Hodnotenie žiaka sa vykonáva známkou, percentuálnym alebo slovným hodnotením.
~ Vo výchovno-vzdelávacom
procese sa vykonáva priebežná a súhrnná klasifikácia
žiaka.
2. Hodnotenie ústnej odpovede
Žiak môže byť za jeden deň hodnotený len z dvoch ústnych odpovedí. V prípade, že je
vyvolaný na tretiu hodnotenú ústnu odpoveď, môže to oznámiť vyučujúcemu. Ak mu však
tretia odpoveď neprekáža, môže odpovedať. Vyučujúci, ak nie sú závažné dôvody,
rozhodnutie žiaka rešpektuje.'
3. Hodnotenie písomných prác (testov)
a) Žiak môže za deň písať najviac dve hodnotené písomné práce.
b) Vyučujúci je povinný zapísať hodnotenú písomnú prácu do elektronickej žiackej
knižky (v položke Písomky/ domáce úlohy v príslušný týždeň) aspoň jeden deň pred
jej realizáciou. Napíše značku predmetu a zameranie písomného skúšania. V prípade,
že sú na daný deň zapísané už dve hodnotené písomné práce, nemôže svoju písomnú
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c)

d)

e)

f)
g)
h)

i)

j)

prácu vyučujúci zapísať do elektronickej žiackej knižky (EŽK) a nemôže ju napísať
ani so žiakmi.
Deň pred písaním a v deň písania vstupnej previerky, ročníkového testu sa nepíše
žiadna iná klasifikovaná písomná práca. Zástupca riaditeľa školy pre teoretické
vyučovanie (ZRŠ) do EŽK zapíše znak predmetu a označenie o aký test ide ku
všetkým príslušným triedam. Učiteľ, ktorý je zodpovedný za napísanie testu na túto
skutočnosť upozorní ZRŠ.
Pri písaní kontrolnej slohovej práce zo slovenského a cudzieho jazyka, štvrťročnej
písomnej práce z matematiky sa v daný deň nepíše žiadna iná klasifikovaná písomná
práca. Vyučujúci do EŽK zaznačí túto skutočnosť k príslušnej triede.
Evidencia písomného skúšania slúži na plánovanie písomných skúšok, aby nedošlo k
preťažovaniu žiakov. Hodnotené písomné preverovanie vedomostí z tematického
celku má byť vopred oznámené žiakom. V prípade, že žiaci oznámenie písomného
preverovania vedomostí zneužívajú (napr. zvýši sa absencia na príslušnej hodine),
učiteľ písomné preverenie vedomostí nemusí oznámiť, svoj úmyselonezverejnení
písomnej skúšky učiteľ oznámi ZRŠ.
Triedny učiteľ (TU) koordinuje plán skúšania v triede a sleduje týždenné zápisy o
stave písomného skúšania a zadávania termínovaných domácich úloh.
V prípade, že učiteľ plánuje písomnú prácu, ktorú nebude hodnotiť, nemusí ju zapísať
do EŽK.
Termín písomnej práce, ktorá trvá viac ako 25 minút, učiteľ konzultuje s triednym
učiteľom. V jednom dni môžu žiaci písať len jednu písomku v trvaní viac ako 25
minút.
Pri písomnom skúšaní učiteľ vysvetlí žiakom spôsob hodnotenia, aby vedeli, prečo
dosiahli daný stupeň. Žiak má právo nezrovnalosti konzultovať s vyučujúcim. V
predmetoch, v ktorých nie je možné exaktne vysvetliť hodnotenie (napr. slohové
práce), učiteľ vysvetlí žiakovi, na jeho požiadanie, presný postup hodnotenia
jednotlivých zložiek a prečo bol hodnotený daným stupňom. Učiteľ je povinný do 14
dní od napísania písomného testu oznámiť jeho hodnotenie a dovoliť žiakovi nazrieť
do jeho testu. U žiakov, ktorí nedosiahli 18 rokov,môžu zákonní zástupcovia požiadať
o nahliadnutie do písomného testu svojho dieťaťa a požiadať učiteľa o vysvetlenie
hodnotenia.
Učiteľ počas školského roku archivuje klasifikované písomné práce, aby do nich
zákonní zástupcovia mohli nahliadnuť. Na začiatku nasledujúceho školského roka ich
skartuje, okrem predpísaných písomných prác, ktoré archivuje 5 rokov.
4. Zapisovanie známok

a) Učiteľ vždy po ukončení odpovede, odpoveď ústne zhodnotí, pričom poukáže na jej
klady, nedostatky a zverejní známku. Známku zapíše do EŽK najneskôr do 5
pracovných dní.
b) Výsledok písomnej skúšky vyučujúci oznámi žiakom najneskôr do 14 dní od jej
napísania a v tom istom termíne ich zapíše do EŽK. Pri zapisovaní známok je potrebné
vytvoriť rubriky v EŽK a takto rodiča / žiaka presne informovať z čoho bol žiak
skúšaný a hodnotený, v ktorom mesiaci. Učiteľ zapíše iba dosiahnutý stupeň
klasifikácie.
c) Vyučujúci raz týždenne zapíše nové známky zo svojich predmetov do elektronickej
žiackej knižky.
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d) TU raz za mesiac kontroluje zapisovanie známok vyučujúcimi do EŽK, upozorní
vyučujúcich na prípadné nedodržanie počtu známok podľa školského poriadku a tiež s
ním prekonzultuje výrazné odchýlky v klasifikácii žiaka v jednotlivých predmetoch. V
prípade, že rodič písomne požiada o zápis známok do žiackej knižky (ŽK), raz
mesačne ich vyučujúci príslušných predmetov zapíšu do ŽK v súlade s EŽK.
e) V prípade, že plnoletý žiak nesúhlasí s poskytovaním informácií o výsledkoch svojho
štúdia a správaní zákonnému zástupcovi, písomne požiada triedneho učiteľa, aby
takéto informácie jeho zákonnému zástupcovi nepodával. Na písomnej žiadosti
plnoletého žiaka musí byť aj vyjadrenie zákonného zástupcu k tejto otázke. V prípade
že sa nezhoduje stanovisko rodiča so stanoviskom žiaka, TU sa snaží dosiahnuť zhodu
oboch stanovísk, ak sa to nepodarí, rešpektuje stanovisko žiaka. ZRŠ zabezpečí zmenu
prístupového hesla.
f) Na triednych aktívoch (TA) nie je prípustné menovite hodnotiť prospech a správanie
konkrétneho žiaka. Hodnotenie študijných výsledkov a správania môže vykonať TU
za celú triedu, resp. za jednotlivý predmet iba vo všeobecnej rovine. Je vhodné pozvať
na TA aj učiteľa, ktorý o to požiada, alebo o to požiadajú rodičia.
g) TU aspoň raz týždenne skontroluje a zapisuje dochádzku žiakov jeho triedy, ich
priestupky voči školskému poriadku a prípadné výchovné opatrenia. Pri závažných
porušeniach školského poriadku informuje zákonných zástupcov aj písomne zápisom do ŽK, alebo zaslaním e-mailu s potvrdením jeho prečítania.
h) Vyučujúci porušenia školského poriadku počas vyučovania zapisuje na určené miesto
do triednej knihy (TK). TU na základe týchto záznamov po prerokovaní so žiakom, v
prípade závažnejších porušení aj s rodičmi žiaka, prijíma výchovné opatrenia.
5. Podmienky stanovenia polročnej známky
a) Podkladom pre súhrnnú klasifikáciu predmetu sú:
~ Známky z ústnej odpovede
~ Známky za písomné práce alebo celková známka za písomné práce, vypočítaná
prevodom dosiahnutých bodov z maximálneho počtu bodov všetkých písomných
prác na percentá a následne na známku
~ Posúdenie ďalších faktorov a prejavov žiaka, ktoré majú vplyv na jeho školský
výkon
b) Polročná klasifikácia sa neurčuje na základe priemeru známok za príslušné obdobie.
Vyjadruje schopnosti, zručnosti žiaka, kvalitu jeho práce a vynaložené úsilie. Prihliada
sa na systematickosť v práci žiaka, na jeho prejavované osobné a sociálne
kompetencie
ako je zodpovednosť,
snaha, iniciatíva, ochota spolupracovať.
Klasifikácia je plne v kompetencii vyučujúceho, pričom uplatňuje primeranú
náročnosť a pedagogický takt voči žiakovi, jeho výkony sa hodnotia komplexne, berie
do úvahy vynaložené úsilie žiaka a v plnej miere sa rešpektujú jeho ľudské práva.
Hodnotenie sa považuje za akt objektívnej spätnej väzby, motivačný a výchovný
prostriedok, ako aj prostriedok pozitívneho podporovania zdravej sebarealizácie žiaka.
Pri klasifikácii dodržiava ustanovenia tohto klasifikačného poriadku a metodického
usmernenia MŠ SR, ktorým sa upravuje postup hodnotenia a klasifikácie žiakov SŠ.
Pri klasifikácii môže použiť tzv. "bodovací systém".
c) Pre stanovenie polročnej známky má byť žiak vyskúšaný:
~ V predmetoch s 1 hodinovou týždennou dotáciou minimálne dvakrát za polrok ústne, písomne, alebo prakticky. Z toho aspoň raz skúšaný ústne.
~ V predmetoch s 2 hodinovou týždennou dotáciou minimálne trikrát za polrok z
toho aspoň raz ústne.
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V predmetoch s 3 hodinovou dotáciou (predmety SJL, CUJ, odborné predmety)
minimálne štyrikrát, z toho aspoň raz ústne. Z predmetu TEV musí byť žiak
skúšaný aspoň trikrát.
~ Vo 4. ročníku možno počet známok v II. polroku znížiť o jednu, ale musí byť
zachovaná ústna odpoveď.
d) V prípade, že žiak nemá dostatočný počet známok (podľa písm. c) a nie je možné ho
vyskúšať v riadnom termíne pre zlú dochádzku a dôvody jeho zlej dochádzky sú
dokázateľne na strane žiaka, učiteľ žiaka neklasifikuje. RŠ určí na jeho vyskúšanie a
klasifikovanie náhradný termín tak, aby klasifikácia mohla byť ukončená najneskôr do
dvoch mesiacov po skončení klasifikačného obdobia.
e) V prípade, že žiak nemá dostatočný počet známok (podľa písm. c) a nie je možné ho
vyskúšať v riadnom termíne pre zlú dochádzku a dôvody zlej dochádzky sú objektívne
(napr. zlý zdravotný stav žiaka) vyučujúci sa snaží o uzavretie klasifikácie. Vo
výnimočných prípadoch (vysoký počet zameškaných hodín, nemožnosť žiaka
vyskúšať) vyučujúci žiaka neklasifikuje. RŠ určí na jeho vyskúšanie a klasifikovanie
náhradný termín tak, aby klasifikácia mohla byť ukončená najneskôr do dvoch
mesiacoch po skončení daného klasifikačného obdobia.
6. Frekvencia skúšania
Vyžaduje sa, aby žiak mal v každom predmete minimálne 1 známku za každý štvrťrok.
7. Komisionálne skúšky
Komisionálne skúšky sa konajú podľa § 57 školského zákona v platnom znení.
1. 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 získania výpisu klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok
alebo 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,
e) vykonáva opravné skúšky,
f) vykonáva skúšky pri štúdiu podľa individuálneho učebného plánu,
g) vykonáva skúšky pri štúdiu jednotlivých vyučovacích predmetov,
h) vykonáva skúšky pri plnení osobitného spôsobu školskej dochádzky,
i) vykonáva skúšky pri individuálnom vzdelávaní,
j) školská inšpekcia zistí nedostatky pri klasifikácii a nariadi komisionálne
preskúšanie.
2. Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v prvom polroku alebo v druhom
polroku v riadnom termíne z predmetu, ktorý sa vyučuje aj v druhom polroku žiak sa
klasifikuje na základe výsledkov skúšky podľa ods. 1 písm. b).
3. Žiak, ktorého prospech najviac z dvoch povinných vyučovací ch predmetov, ktoré sa
vyučujú len v prvom polroku je nedostatočný alebo ktorý má na konci druhého
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polroka prospech nedostatočný najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov sa
klasifikuje na základe výsledkov skúšky podľa ods. 1 písm. e).
4. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na komisionálnu skúšku a neospravedlní
sa sám alebo prostredníctvom svojho zákonného zástupcu najneskôr v deň konania
skúšky okrem skúšky podľa odseku 1 písm. c) sa klasifikuje z vyučovacieho
predmetu, z ktorého mal vykonať komisionálnu
skúšku stupňom prospechu
nedostatočný.
5. Preskúšať žiaka podľa odseku 1 písm. c) možno len vtedy, ak v príslušnom
klasifikačnom období ešte nebol z tohto vyučovacieho predmetu hodnotený na základe
komisionálnej skúšky.
6.0povolení vykonať komisionálnu skúšku podľa odseku 1 písm. a) až i) rozhodne
riaditeľ školy. Prítomnosť zákonného zástupcu žiaka na jeho komisionálnom
preskúšaní povoľuje riaditeľ školy.
7. Komisia pre komisionálne skúšky je najmenej trojčlenná. Komisia sa skladá z
a) predsedu, ktorým je spravidla riaditeľ alebo ním poverený učiteľ alebo majster
odbornej výchovy;
b) skúšajúceho učiteľa, ktorým je spravidla učiteľ alebo majster odbornej
výchovy vyučujúci žiaka príslušný vyučovací predmet,
c) prísediaceho, ktorý splňa kvalifikačné predpoklady pre príslušný alebo
príbuzný vyučovací predmet.
8. Výsledok komisionálnej skúšky, ktorý vyhlási predseda komisie verejne v deň konania
skúšky je pre klasifikáciu žiaka konečný.
9. Žiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie na základe odporúčania
všeobecného lekára pre deti a dorast z dôvodu zdravotného znevýhodnenia,
komisionálnu skúšku nevykonáva. Pedagogický zamestnanec, ktorý zabezpečuje
vzdelávanie žiaka, štvrťročne predkladá riaditeľovi školy písomnú správu o postupe a
výsledkoch výchovno-vzdelávacej
činnosti so žiakom, na základe ktorej po
prerokovaní v pedagogickej rade školy sa vykoná hodnotenie a klasifikácia prospechu
žiaka. Písomná správa o postupe a výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti žiaka
obsahuje
a) údaje identifikujúce žiaka,
b) hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka,
c) návrh hodnotenia a klasifikácie žiaka.

8. Opravné skúšky

1. Žiak, ktorý má na konci druhého polroka nedostatočný prospech najviac z dvoch
povinných predmetov, môže sa so súhlasom riaditeľa školy apo podaní žiadosti, robiť
z týchto predmetov opravnú skúšku.
2. Termín opravných skúšok určí riaditeľ školy tak, aby opravné skúšky boli vykonané
najneskôr do 31. augusta. Žiakovi, ktorý zo závažných dôvodov nemôže prísť na
opravnú skúšku v určenom termíne, možno povoliť skúšku najneskôr do 15.
septembra.
3. Opravnú skúšku môže robiť aj žiak, ktorého prospech na konci prvého polroka je
nedostatočný najviac z dvoch povinných predmetov, ktoré sa vyučujú len v prvom
polroku. Riaditeľ školy určí termín opravných skúšok v tomto prípade tak, aby boli
vykonané najneskôr do klasifikačnej porady za druhý polrok.
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4. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravné skúšky, klasifikuje sa
z vyučovacieho predmetu, z ktorého mala byť opravná skúška, stupňom prospechu
nedostatočný.
5. Opravné skúšky sú komisionálnou skúškou, skúšobná komisia na opravné skúšky je
3 - členná a určuje ju riaditeľ školy.

9. Celkové hodnotenie

1. Celkové hodnotenie žiaka sa na konci prvého a druhého polroka vyjadruje na
vysvedčení takto:
a) prospel s vyznamenaním
b) prospel veľmi dobre
c) prospel
d) neprospel
2. Žiak prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom predmete nemá prospech
horší ako chválitebný, priemerný prospech z povinných predmetov, ktoré sa
klasifikujú, nemá horší ako 1,5 ajeho správanie je veľmi dobré.
3. Žiak prospel vel'mi dobre: ak ani v jednom povinnom predmete nemá prospech horší
ako dobrý, priemerný prospech z povinných predmetov, ktoré sa klasifikujú, nemá
horší ako 2,00 a jeho správanie je veľmi dobré.
4. Žiak prospel: ak nemá nedostatočný prospech ani zjedného povinného predmetu,
ktorý sa klasifikuje.
5. Žiak neprospel: ak má z niektorého povinného predmetu aj po opravnej skúške
nedostatočný prospech.

10. Postup do vyššieho ročníka a opakovanie ročníka

1. Do vyššieho ročníka strednej školy postupuje žiak, ktorý prospel.
2. Ak žiak v školskom roku neprospel a nevykonal úspešne opravnú skúšku, moze
riaditeľ školy na jeho žiadosť povoliť opakovanie ročníka. K žiadosti neplnoletého
žiaka sa vyjadruje jeho zákonný zástupca. Opakovanie toho istého ročníka možno
povoliť len raz.
3. Ak žiak v školskom roku neprospel z viacerých predmetov alebo nevykonal úspešne
opravnú skúšku a nepožiadal o opakovanie ročníka, prestáva byť žiakom školy od 01.
septembra.
11. Požiadanie o komisionálnu skúšku
Ak má plnoletý žiak, alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka pochybnosti o správnosti
klasifikácie na konci klasifikačného obdobia, môže do troch dní odo dňa, keď sa
dozvedeli o výsledku klasifikácie požiadať RŠ o komisionálnu skúšku. Ak je vyučujúcim
RŠ, môže žiadať o preskúšanie žiaka odbor školstva PSK (Prešovský samosprávny kraj).
Komisionálne preskúšanie nemožno žiadať v prípade, ak žiak v príslušnom klasifikačnom
období už bol komisionálne pre skúšaný. RŠ nariadi komisionálne preskúšanie iba v
prípade, ak sa presvedčí, že vyučujúci porušil klasifikačný poriadok, alebo sa na konaní
komisionálnej skúšky dohodne s vyučujúcim a triednym učiteľom. Termín komisionálnej
skúšky RŠ určí najneskôr týždeň po doručení žiadosti o komisionálnu skúšku.

7

12. Ustanovenia k celoštátnym testom z maturitných predmetov a ročníkovým
testom
a) Celoštátne testy z maturitných predmetov sa uskutočnia podľa pokynov organizácie,
ktoré testy bude organizovať. Ročníkové testy sa uskutočnia na základe plánu práce
školy.
b) Neprítomnosť žiak na ročníkových a celoštátnych testoch ospravedlňuje RŠ svojím
podpisom do ŽK. Po príchode do školy mu môže vyučujúci dať test opakovať.

Článok 2
BODOVACÍ SYSTÉM HODNOTENIA

ŽIAKOV

Učitelia môžu na hodnotenie využívať tzv. "bodovací systém". Tento systém
hodnotenia môžu využívať všetci učitelia daného predmetu, alebo len niektorí. Ak sa učiteľ
rozhodne pre tento systém hodnotenia, hodnotí ním aspoň jeden polrok. Na začiatku
školského roka presne vysvetlí systém hodnotenia, zaznamenávania výsledkov a zverejní ho
písomnou formou. Zmeny v systéme hodnotenia počas školského roka môže uskutočniť len so
súhlasom žiakov. Výsledky žiakov zaznamenáva učiteľ a určený žiak. Záznam výsledkov
musí byť pre žiakov zrozumiteľný a prístupný, aby žiak mohol skontrolovať svoje výsledky.
Pri tzv. "bodovacom systéme sa berú do úvahy výsledky:
~
~
~
~

Testovania (t, T)
Ústnych odpovedí (u, U)
V odborných predmetoch
možno
cvičeniach (1, L)
Individuálnych aktivít (ia, Ia)

doplniť

znalosti

a aktivity

na laboratórnych

1. Hodnotenie testovania
t - počet získaných bodov

T - počet všetkých získateľných bodov
Testy nemusia byť pre daný predmet spoločné, každý učiteľ môže použiť vlastný súbor
testov. Žiak musí mať zabezpečenú možnosť doplniť uskutočnenie testu, ktorého sa nemohol
zúčastniť. V prípade, že sa žiak niektorého z testov z objektívnych príčin nemohol zúčastniť
(ani opakovaných testov), vyučujúci zníži T - počet všetkých získateľných bodov o body z
týchto testov. Učiteľ môže určiť percento testov, ktorých sa žiak má zúčastniť, aby ho v
príslušnom polroku klasifikoval.
2. Hodnotenie ústnych odpovedí
Žiak môže získať maximálne 10 bodov - U za každú ústnu odpoveď. Počet získaných bodovu určí príslušný učiteľ. Na pravidlách hodnotenia ústnych odpovedí daného predmetu sa
dohodnú učitelia na rokovaní predmetovej komisie.
~
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V odborných predmetoch doplniť kompetencie o aktivity na laboratórnych cvičeniach.

Za klasifikačné obdobie moze žiak získať maximálne 10 bodov L, z toho 5 bodov za
vedomosti a 5 bodov za zručnosti - l
~ Výsledné hodnotenie:
,
t + u + l + ia
Uspešnosť žiaka = T + U + L + Ia
Tabuľka priradenia známok k úspešnosti:
./
./
./
./
./

100 - 90%
= výborný
75% a viac
= chválitebný
50% a viac
= dobrý
33% a viac
= dostatočný
menej ako 33% = nedostatočný.

Táto tabuľka je záväzná pre všetky predmety a všetky typy testov, ktoré sa bodujú.
Počas školského roka učiteľ hodnotí žiaka aj známkami, ktoré vychádzajú z tabuľky
priradenia známok k percentuálnej úspešnosti žiaka.

Článok 3
HODNOTENIE

A KLASIFIKÁCIA

SPRÁVANIA

1. Pochvaly
~
~
~
~

pochvala TU, majstrom OV - zápis do EŽK a do záznamu žiaka na odbornom
výcviku (dátum, výchovné opatrenie a dôvod výchovného opatrenia),
pochvala RŠ - zápis do triedneho katalógu, na vysvedčenie a do záznamu žiaka,
pochvala zástupcom spolupracujúcej organizácie - zápis do triedneho katalógu, na
vysvedčenie a do záznamu žiaka,
zápis do Knihy cti - zápis do triedneho katalógu, na vysvedčenie a do záznamu žiaka.

Pri udeľovaní pochvál by mala byť zachovaná postupnosť od pochvaly TU až po zápis do
Knihy cti. Pochvala riaditeľa školy a zápis do Knihy cti sú spravidla spojené s vecnou
prípadne finančnou odmenou.
2. Opatrenia na posilnenie disciplíny
~

~
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Napomenutie TU, majstrom OV - zápis do EŽK a do záznamu žiaka (dátum,
výchovné opatrenie a dôvod výchovného opatrenia) - udeľuje ho pedagogický
zamestnanec (PZ) za menej závažný priestupok. PZ prerokuje výchovné opatrenie so
žiakom a informuje o tom ostatných PZ na najbližšom zasadnutí PR.
Menej závažné priestupky - napr. najviac 4 neskoré príchody na vyučovanie
písomne zaevidovaných v TK, nevypnutý mobil na vyučovaní, prvá neospravedlnená
absencia, 2 zápisy do TK, nedovolená pomoc pri ústnom alebo písomnom skúšaní,
atď.
Pokarhanie TU, majstrom OV - zápis do EŽK a do záznamu žiaka - udeľuje ho PZ
po predchádzajúcom prerokovaní s PR, za opakované menej závažné priestupky
(spravidla po predchádzajúcom napomenutí PZ), alebo za závažný priestupok. PZ
prerokuje výchovné opatrenie pred rokovaním PR so žiakom ajeho rodičmi.

Závažné priestupky - napr. neospravedlnená absencia počas 2 - 3 dní, 5 - 9
neskorých príchodov na vyučovanie písomne zaevidovaných v TK, 3 - 5 zápisov do
TK, opakované vulgárne vyjadrovanie v škole alebo na akciách organizovaných
školou, fajčenie v priestoroch, alebo blízkosti školy, opakované nevypnutie mobilu na
vyučovaní, nerešpektovanie
príkazu učiteľa, opustenie vyučovania bez súhlasu
príslušného PZ a TU, podvádzanie PZ, TU,
prvý prípad miernejšej formy
šikanovania, zverejnenie urážlivých textov alebo iného materiálu voči žiakom, ich
zákonným zástupcom a zamestnancom školy, atď.
~ Pokarhanie RŠ (spravidla spojené so zníženou známkou na 2. stupeň), - zápis do TK,
na vysvedčenie a do záznamu žiaka. Udeľuje ho RŠ, po predchádzajúcom prerokovaní
v PR za opakované závažné priestupky (spravidla po predchádzajúcom napomínaní
triednym učiteľom), alebo za hrubé porušenie školského poriadku. Príslušný ZRŠ
prerokuje výchovné opatrenie pred rokovaním PR s TU, so žiakom ajeho rodičmi.
Hrubé porušenie školského poriadku - napr. neospravedlnená absencia do 5 dní, 10
a viac neskorých príchodov na vyučovanie zaevidovaných v TK, viac ako 5 zápisov do
TK, sústavné nevypnutie mobilu na vyučovaní, konzumácia alkoholu v škole, alebo na
akciách organizovaných školou, účasť na vyučovaní, alebo akciách organizovaných
školou pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok, dokázaný priestupok voči
zákonným normám, druhý prípad miernejšej formy šikanovania alebo závažná forma
šikanovania, opakované zverejnenie urážlivých textov, alebo iného materiálu, voči
žiakom, ich zákonným zástupcom a zamestnancom
školy, sústavné vulgárne
vyjadrovanie sa v škole, na školských akciách voči žiakom, ich zákonným zástupcom
a zamestnancom školy, atď.
~ Podmienečné vylúčenie zo štúdia (spravidla spojené so zníženou známkou zo
správania na 3. stupeň iba u žiakov, ktorí splnili povinnú školskú dochádzku), - zápis
do triedneho katalógu, vysvedčenie a do záznamu žiaka.
Udeľuje ho RŠ po prerokovaní PR za opakované hrubé porušenie školského poriadku
(spravidla po predchádzajúcom pokarhaní RŠ), alebo za mimoriadne hrubé porušenie
školského poriadku. RŠ prerokuje výchovné opatrenie pred rokovaním PR s PZ,
žiakom a jeho rodičmi.
Mimoriadne hrubé porušenie školského poriadku - napr. viac ako 40
neospravedlnených
hodín, dokázaný trestný čin, sústavné nevypnutie mobilu na
vyučovaní, prechovávanie omamných látok v škole a mimo nej, krádež v škole a
mimo nej, tretí prípad miernejšej formy šikanovania alebo zvlášť závažná forma
šikanovania, atď.
~ Vylúčenie zo štúdia (spravidla spojené so zníženou známkou 4. stupňa iba u žiakov,
ktorí skončili povinnú školskú dochádzku), - zápis do TK, vysvedčenie a do záznamu
žiaka.
Udeľuje ho RŠ po prerokovaní na PR, po predchádzajúcom podmienečnom vylúčení,
za hrubé, alebo mimoriadne hrubé porušenie školského poriadku v skúšobnej dobe. RŠ
prerokuje výchovné opatrenie pred rokovaním PR s PZ, žiakom a jeho rodičmi. Pri
udeľovaní opatrení na posilnenie disciplíny by sa malo postupovať od napomenutia PZ
až po vylúčenie zo štúdia. Žiakovi je možné uložiť opatrenia vo výchove po
prerokovaní v pedagogickej rade do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o previnení
žiaka dozvedel pedagogický zamestnanec školy, najneskôr však do jedného roka odo
dňa, keď sa žiak previnenia dopustil. Za jedno previnenie sa ukladá jedno opatrenie vo
výchove.
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3. Klasifikácia

správania

Klasifikáciu správania navrhuje PZ po prerokovaní s ostatnými pedagógmi a schvaľuje
riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade.
Správanie

žiaka sa klasifikuje

stupňami:

1 - vel'mi dobré, ak žiak dodržiava ustanovenia školského poriadku a riadi sa ním.
Ojedinele sa môže dopustiť menej závažných previnení
2 - uspokojivé, ak jeho správanie je v súlade s ustanoveniami školského poriadku.
Žiak sa dopustí závažnejšieho priestupku, alebo sa opakovane dopúšťa menej
závažných priestupkov voči ustanoveniam školského poriadku (neospravedlnená
absencia na počas 2 - 3 dní, 5 zápisov do TK)
3 - menej uspokojivé, ak sa dopustí závažného priestupku voči školskému poriadku
alebo sa aj po udelení druhého stupňa klasifikácie správania dopúšťa závažnejších
priestupkov (neospravedlnená absencia viac ako 40 hodín, 10 zápisov v TK) a
pravidlám spolunažívania, porušuje ľudské práva spolužiakov alebo pedagogických
zamestnancov
4 - neuspokojivé, ak jeho správanie je v rozpore s právnymi a etickými normami
spoločnosti,
výrazne
porušuje
ľudské
práva
spolužiakov,
pedagogických
zamestnancov alebo ďalších osôb. Dopustí sa závažných previnení, ktorými vážne
ohrozuje výchovu ostatných žiakov. Zámerne narúša činnosť žiackeho kolektívu.
Pri udeľovania stupňov správania by mala byť zachovaná postupnosť.
Článok 4

PRAVIDLÁ PRE URČENIE ODMIEN ŽIAKOM ŠKOLY
1. Najlepší žiak triedy / skupiny sa vyhlasuje na konci klasifikačného obdobia a
schvaľuje ho pedagogická rada.
2. Najlepšieho žiaka triedy / skupiny navrhuje majster odbornej výchovy v spolupráci s
TU. Navrhnú toho žiaka, ktorý dosahuje dobré výchovno-vzdelávacie výsledky, získal
umiestnenia v súťažiach zručnosti, v športových súťažiach prípadne v ostatných (kult.,
umeleckých atď.)
3. Najlepším žiakom triedy / skupiny nemôže byť žiak, ktorý:
a) má v danom klasifikačnom období zníženú známku zo správania,
b) nemá v danom klasifikačnom období výsledné hodnotenie aspoň veľmi dobré,
c) má v danom klasifikačnom období neospravedlnené hodiny,
d) bolo mu v danom klasifikačnom období udelené výchovné opatrenie na posilnenie
disciplíny.
4. Najlepší žiaci triedy/ skupiny dostávajú pochvalu TU resp. majstra OV a poukážku v
sume 20 E.
5. Najlepší žiaci ročníka dostávajú pochvalu riaditeľa školy so zápisom do Knihy cti a
poukážku v sume 30 E.
6. Najlepší žiak školy dostáva pochvalu riaditeľa školy so zápisom do Knihy cti a
poukážku v sume 50 E.
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Článok 5
PRAVIDLÁ ZÁPISU DO KNIHY CTI
Do
1.
2.
3.

Knihy cti môžu byť zapísaní žiaci:
Ktorí splňajú kritériá uvedené v Článku 4.
Ktorí počas celého štúdia dosahovali aspoň veľmi dobré študijné výsledky.
Vykonali výnimočný skutok v prospech iného občana, alebo organizácie. Zápis do
Knihy cti sa uskutoční na konci aktuálneho školského roka.
4. Žiaka na zápis do Knihy cti navrhuje RŠ po prerokovaní v pedagogickej rade.
5. Výška finančnej odmeny pre žiaka sa môže zvýšiť po prerokovaní s výborom RZ.

Článok 6.
Záverečné ustanovenie
l. Tento Vnútorný predpis nadobúda účinnosť Ol. septembra 2012.
2. S Vnútorným predpisom boli oboznámení pedagogickí zamestnanci školy na
pedagogickej rade konanej dňa 27. septembra 2012.
3. Vnútorný predpis je zverejnený na webovom sídle školy, je k dispozícii na
sekretariáte školy a triedni učitelia sú povinní s ním oboznámiť žiakov na
triednických hodinách.
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