BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ

Stredná priemyselná škola
Jozefa Murgaša
Banská Bystrica

ŠKOLSKÝ PORIADOK

Preambula
SPŠ J. Murgaša v Banskej Bystrici je výberová škola, ktorú si žiak zvolil študovať
dobrovoľným rozhodnutím a tým sa zaväzuje riadne dochádzať do školy, a preto je povinný
riadiť sa jej pokynmi a vnútorným poriadkom. V záujme naplnenia práva na vzdelanie škola
zabezpečí vnútorný chod školy, organizáciu života žiakov a podmienky pre optimálne
medziľudské vzťahy tak, aby čas strávený v škole bol maximálne efektívne využitý z hľadiska
vzdelávania a mimoškolskej činnosti. Škola bude dôsledne dodržiavať Deklaráciu práv dieťaťa
a Listinu základných práv a slobôd vo vzťahu k žiakom, učiteľom a ostatným zamestnancom
školy. Školský poriadok je v súlade so zákonom č. 245/2008Zb.z. a so zákonom č. 596/2003 Z.
z., ako aj metodickým pokynom č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl.
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Práva a povinnosti žiakov a ich zákonných zástupcov

A.

Žiak školy má právo
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na výchovu a vzdelávanie vo zvolenom študijnom odbore v duchu porozumenia,
znášanlivosti, bez akejkoľvek formy diskriminácie na základe rasy, národnosti,
náboženstva, pohlavia alebo fyzickej odlišnosti,
na ochranu svojich osobných údajov a svojho súkromia,
byť rešpektovaný ako suverénna osobnosť,
slobodne vyjadriť vlastný názor primerane miestu, situácii a v súlade s pravidlami
slušného správania,
na vysvetlenie svojho omylu,
aktívne sa podieľať na krúžkovej činnosti vo väzbe na technické a personálne možnosti
školy,
poznať kritériá hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov,
byť oboznámený s termínom a obsahom hlavných písomných prác minimálne 5
pracovných dní vopred a poznať kritériá ich hodnotenia,
písať počas jedného vyučovacieho dňa maximálne jednu písomnú prácu, ktorá trvá viac
ako 25 min,
po napísaní písomných prác byť oboznámený s výsledkom klasifikácie do 14 dní od ich
napísania,
na požiadanie nahliadnuť do svojej opravenej písomnej práce,
na zdôvodnenie klasifikácie ústnej odpovede, písomnej práce, testu alebo laboratórnej
práce,
požiadať príslušného vyučujúceho o konzultáciu k preberanému učivu vo vopred
dohodnutom termíne,
požiadať o komisionálne preskúšanie v prípade pochybnosti o správnosti klasifikácie
do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia,
zapojiť sa do školou organizovaných foriem záujmovej činnosti, rôznych športových
súťaží, ZENITu, SOČ, olympiád a pod.,
na ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci v škole i na akciách organizovaných mimo
školy, včítane uplatňovania zákona o ochrane nefajčiarov a prevencie drogových a iných
závislostí,
voliť zástupcu žiaka školy do rady školy a byť do nej zvolený,
voliť zástupcu žiakov svojej triedy do žiackej školskej rady a byť do nej zvolený,
predkladať prostredníctvom zvolených zástupcov svoje návrhy a pripomienky rade
školy, žiackej školskej rade a vedeniu školy,
na ochranu a pomoc zo strany pedagogických pracovníkov pred šikanovaním.
Žiak so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami má právo na výchovu a
vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám,
a na vytvorenie podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.
Žiak školy je povinný
neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy
a vzdelávania,
eliminovať rôzne spôsoby šikanovania vrátane tzv. kyberšikanovania, ak sa v triede
vyskytnú, predchádzať šikanovaniu a dbať na dodržiavanie ľudských práv,
dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy,
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chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola využíva na výchovu a
vzdelávanie,
chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré im boli
bezplatne zapožičané,
pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať,
konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť
ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy,
rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi,
osvojovať si vedomosti a zručnosti zvoleného odboru,
osvojovať si zásady vlastenectva, humanity a demokracie, správať sa podľa nich, byť
disciplinovaný, slušný, plniť pokyny pedagogických a ďalších poverených
zamestnancov školy, prechovávať k nim úctu a pri stretnutí ich zdraviť,
pri komunikácii so zamestnancami školy používať oslovenie pán (pani) a akademický
titul, prípadne pracovné zaradenie,
pri vstupe pedagogického zamestnanca alebo inej povolanej osoby do triedy, tiež pri jej
odchode z triedy, zdraviť povstaním,
v jedálni školy sa správať disciplinovane, dodržiavať pokyny služby, dbať o hygienu a
kultúru stravovania, po skonzumovaní jedla uvoľniť miesto ďalším stravníkom,
dodržiavať BOZP na všetkých aktivitách, cvičeniach a kurzoch (exkurzie, účelové
cvičenia, Kurz zimných športov, Kurz letných športov, KOŽAZ a pod.). V prípade
porušenia BOZP (napr. nevhodná obuv na turistiku, chýbajúca prilba na lyžovanie a
pod.) je povinný absolvovať tieto aktivity, cvičenia a kurzy v náhradnom termíne,
všetky písomnosti a potvrdenia vybavovať prostredníctvom študijného oddelenia mimo
vyučovacích hodín.
Pri predkladaní žiadosti o oslobodenie od telesnej výchovy zákonný zástupca žiaka
(plnoletý žiak) k žiadosti priloží Odporučenie na oslobodenie od telesnej výchovy
potvrdené lekárom špecialistom.
Žiak, ktorý sa záväzne prihlási na školskú akciu (výlet, exkurziu a pod) a z vážnych
dôvodov sa jej nemôže zúčastniť, je povinný nájsť za seba náhradníka so súhlasom
vedúceho školskej akcie. V prípade, že žiak za seba nenájde náhradníka, finančné
prostriedky spojené so školskou akciou mu nebudú vrátené.
Výzdoba triedy pred stužkovou slávnosťou je povolená len tri týždne pred a tri týždne
po stužkovej slávnosti. Výzdobu je možné umiestniť len na nástenku a dvere kmeňovej
triedy. Po tomto termíne je nutné výzdobu z dverí odstrániť a uviesť ich do pôvodného
stavu!
Filmovanie pred stužkovou slávnosťou je dovolené len po predchádzajúcom súhlase
vedenia školy v popoludňajších hodinách! Propagácia školy musí byť v súlade s
dobrými mravmi, slušným správaním, bez urážlivých výrokov, bez propagácie
agresívneho správania, dvojzmyselných spojení, bez propagácie alkoholu, drog a iných
omamných látok.
Žiak školy musí mať mobilný telefón alebo iné elektronické zariadenie počas
vyučovania vypnuté, v opačnom prípade mu bude uložené jedno z opatrení vo výchove.
Nabíjanie mobilného telefónu alebo iné používanie elektrickej siete pre osobné účely je
v škole zakázané.
Žiak školy má zakázané nosiť do školy predmety, ktoré nie sú potrebné počas
vyučovania (elektronické zariadenia, šperky, väčšiu sumu peňazí, cenné veci, a pod.).
Škola za ich stratu a vzniknutú škodu nenesie zodpovednosť.
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Zákonný zástupca žiaka má právo
vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu a
vzdelávanie podľa tohto zákona, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu,
záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej
príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy alebo školského zariadenia možno
uplatňovať v súlade s možnosťami výchovnovzdelávacej sústavy,
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 platného zákona,
oboznámiť sa s výchovnovzdelávacím programom školy a školským poriadkom,
byť informovaný o výchovnovzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,
vyjadrovať sa k výchovnovzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov
školskej samosprávy,
byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom
súhlase riaditeľa školy.
Zákonný zástupca žiaka je povinný
vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie
školských povinností, dodržiavať podmienky výchovnovzdelávacieho procesu svojho
dieťaťa určené školským poriadkom,
dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne
výchovnovzdelávacie potreby,
informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho
dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by
mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil,
prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa
dochádzalo do školy pravidelne a včas; dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a
vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom,
oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti, za dôvod
ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo 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 dieťaťa alebo žiaka na súťažiach.
Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce
vyučovacie dni, predloží žiak alebo jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára.

Dochádzka žiakov do školy
V škole sa realizuje teoretické a praktické vyučovanie.
Žiak je povinný chodiť na vyučovanie pravidelne a včas, podľa rozvrhu hodín. Povinne
sa zúčastňuje na činnostiach, ktoré organizuje škola v čase riadneho vyučovania, napr.
na výchovných koncertoch, filmových predstaveniach, exkurziách odbornej praxi vo
firmách a ďalších školských aktivitách.
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Žiak je povinný zúčastniť sa v plnom rozsahu na všetkých cvičeniach a kurzoch, ktoré
sú súčasťou ŠkVP (účelové cvičenia, Kurz zimných športov, Kurz letných športov,
KOŽAZ). Neúčasť na kurze KOŽAZ je žiak povinný si nahradiť.
Žiak má možnosť prihlásiť sa na nepovinné predmety a záujmové vzdelávanie, ktoré
ponúka škola. Dochádzka do záujmových útvarov a účasť na vyučovaní nepovinných
predmetov je pre žiakov povinná. Za školský rok musí dosiahnuť predpísaný počet
hodín.
Žiak prichádza do školy vhodne, nevýstredne a čisto oblečený. Na hodiny telesnej
výchovy si podľa pokynov učiteľa nosí čistý cvičebný úbor a obuv, ktoré mu umožňujú
bezpečne cvičiť.
Žiak je povinný nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín a
pokynov učiteľov.
Žiak má prísne zakázané nosiť do školy zápalky, zapaľovače, nože a iné zbrane a ich
napodobeniny, chemikálie, tabakové výrobky, alkohol, výbušniny a iné predmety, ktoré
ohrozujú bezpečnosť a zdravie. Zvlášť je zakázané nosiť, prechovávať a užívať všetky
druhy drog a iných omamných látok v škole i na školských akciách. Porušenie tohto
zákazu (podľa miery a rozsahu) bude škola riešiť nasledovne:
a. predvolaním rodičov do školy,
b. znížením známky zo správania,
c. oznámením na príslušné protidrogové centrum,
d. nahlásením na odbor sociálnych vecí a rodiny,
e. oznámením policajnému zboru
Požiadať o uvoľnenie žiaka pre vopred známu príčinu počas vyučovania môže zákonný
zástupca žiaka na základe písomnej žiadosti (žiadosť o uvoľnenie zapísať do
študentského preukazu). Ak žiak žiada o uvoľnenie z vyučovania z akýchkoľvek
dôvodov, musí predložiť triednemu učiteľovi žiadosť o uvoľnenie, podpísanú
zákonným zástupcom. Bez tejto žiadosti nebude žiakovi podpísaná priepustka a nebude
môcť opustiť budovu školy počas vyučovania. Pri odchode zo školskej budovy je žiak
povinný vo vestibule predložiť informátorovi priepustku podpísanú triednym učiteľom.
V prípade neprítomnosti triedneho učiteľa a jeho zastupujúceho učiteľa podpisuje
priepustku zástupca riaditeľa školy.
Pri uvoľnení žiaka z vyučovania pre športové sústredenie, účasť na športových alebo
iných súťažiach, priloží zákonný zástupca žiaka k žiadosti potvrdenie športového klubu
alebo oddielu o účasti žiaka na sústredení alebo súťaži.
Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, zákonný zástupca
žiaka oznámi triednemu učiteľovi dôvod neprítomnosti najneskôr do 24 hodín (jeden
pracovný deň). V prípade, že tak zákonný zástupca žiaka neučiní, neprítomnosť sa bude
považovať za neospravedlnenú.
Zákonný zástupca žiaka má právo ospravedlniť dieťa bez lekárskeho potvrdenia trikrát
na jeden až tri dni za polrok (vrátane oneskorených príchodov).
Za vzornú dochádzku do školy môže triedny učiteľ udeliť:
a. pochvalu od triedneho učiteľa,
b. podať riaditeľovi školy návrh na pochvalu od riaditeľa školy,
c. alebo navrhnúť iné ocenenie riaditeľom školy.
Za neospravedlnené hodiny je žiakovi navrhnuté niektoré z opatrení vo výchove alebo
znížená známka zo správania. Pri počte 15 a viac neospravedlnených hodín v mesiaci
škola oznámi zanedbávanie povinnej školskej dochádzky obci a odboru sociálnych vecí
a rodiny podľa miesta trvalého pobytu zákonného zástupcu (platí pre žiakov, ktorí
neukončili povinnú školskú dochádzku).
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Neospravedlnená neprítomnosť žiaka na vyučovaní je hrubým porušením školského
poriadku. Je dôvodom na opatrenie vo výchove:
a. za 1 neospravedlnenú hodinu - napomenutie od triedneho učiteľa,
b. za 2 – 3 neospravedlnené hodiny - pokarhanie od triedneho učiteľa so zápisom
do triednej knihy,
c. za 4 – 7 neospravedlnených hodín - pokarhanie od riaditeľa školy so zápisom do
katalógového listu alebo triedneho výkazu,
d. za 8 – 14 neospravedlnených hodín - návrh na zníženú známku zo správania na
druhý stupeň,
e. za 15 – 29 neospravedlnených hodín - návrh na zníženú známku zo správania na
tretí stupeň s prípadným podmienečným vylúčením zo školy,
f. za 30 – viac neospravedlnených hodín - návrh na zníženú známku zo správania
na štvrtý stupeň s prípadným podmienečným vylúčením zo školy. O
podmienečnom vylúčení rozhoduje riaditeľ školy. Neospravedlnená absencia je
posudzovaná pedagogickou radou osobitne u každého žiaka.

III.

Správanie žiakov

A.

Oslovenie a pozdravy

1. Žiaci zdravia všetkých zamestnancov školy pozdravom „Dobrý deň“ (Dobré ráno,
Dovidenia), žiak oslovuje všetkých pracovníkov školy pán – pani ( pani učiteľka, pán učiteľ,
pani upratovačka, pán školník a pod.).
2. V učebni zdravia žiaci vyučujúceho na začiatku a na konci vyučovacej hodiny tak, že
vstanú.
3. Pri vstupe dospelej osoby do učebne žiaci zdravia tak, že vstanú ( v odborných učebniach
žiaci počas hodiny nevstávajú pri pozdrave).
4. Žiaci na hodine telesnej výchovy zamestnancov školy, ako aj iné dospelé osoby vstupujúce
do učebne, nezdravia postavením.
B.
1.

2.

3.
4.

C.

Povinnosti žiakov pri príchode do školy
Na vyučovanie žiak prichádza do školy včas, 10 minút pred vyučovaním. O 8.05 hod.
sa budova školy uzatvára. Žiak je povinný pri vstupe do budovy školy zaregistrovať
príchod priložením vlastnej čipovej karty na čítacie zariadenie. Ak si žiak zabudne
čipovú kartu, je povinný sa zapísať do zošita na vrátnici školy. Ak žiak stratí čipovú
kartu, je povinný zabezpečiť jej náhradu do jedného týždňa.
Na odloženie vrchného odevu a na prezúvanie žiaci využívajú šatníkové skrine
umiestnené na chodbách pred triedami. Prezuvkami môže byť len vhodná hygienická
obuv. Žiakom je zakázané používať ako prezuvky športovú obuv, určenú na hodiny
telesnej výchovy (botasky, tenisky a tiež obuv s čiernou podrážkou, znečisťujúcou
podlahu). Žiaci sú povinní prezúvať sa i počas záujmových krúžkov.
Žiaci udržiavajú v šatníkových skrinkách poriadok.
Neskorý príchod na vyučovanie je žiak povinný ospravedlniť vyučujúcemu v triede
alebo triednemu učiteľovi.
Správanie žiakov na vyučovacích hodinách
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Organizácia vyučovania
0. vyučovacia hodina 07.10 – 07.55 hod.
1. vyučovacia hodina 08.00 – 08.45 hod.
2. vyučovacia hodina 08.55 – 09.40 hod.
3. vyučovacia hodina 09.45 – 10.30 hod.
4. vyučovacia hodina 10.50 – 11.35 hod.
5. vyučovacia hodina 11.40 – 12.25 hod.
6. vyučovacia hodina 12.35 – 13.20 hod.
7. vyučovacia hodina 13.25 – 14.10 hod.
8. vyučovacia hodina 14.15 – 15.00 hod.
9. vyučovacia hodina 15.05 – 15.50 hod.
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

Na každú vyučovaciu hodinu žiak prichádza včas. Učebnice a všetky školské pomôcky
má pripravené na lavici podľa rozvrhu hodín.
Za opakované a bezdôvodné nenosenie školských pomôcok a študentského preukazu na
vyučovanie môže triedny učiteľ žiakovi udeliť napomenutie alebo niektoré iné opatrenie
vo výchove, prípadne dať návrh na zníženú známku zo správania.
Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad, odpovede spolužiakov,
svedomito a aktívne pracuje a zapája sa do vyučovacieho procesu, nenašepkáva,
neodpisuje, nevyrušuje a nepoužíva mobilný telefón. Neotáča sa za spolužiakmi,
nehojdá sa na stoličke.
Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.
Učebňu, laboratórne priestory, prípadne ihrisko môže žiak počas vyučovacej hodiny
opustiť len vtedy, ak je písomne ospravedlnený od svojho zákonného zástupcu, a to len
so súhlasom triedneho učiteľa alebo vyučujúceho.
Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil, alebo nemá so sebou potrebné pomôcky,
ospravedlní sa na začiatku vyučovacej hodiny. Počas hodiny vyučujúci nie je povinný
prijať jeho ospravedlnenie.
Pri vstupe dospelej osoby do učebne sa žiaci pozdravia postojom. Sadnú si len na pokyn
učiteľa. Na hodinách telesnej výchovy, praktického vyučovania, ako aj pri písomných
prácach žiaci nevstávajú.
Na hodinách telesnej výchovy, kurzoch a cvičeniach, pri laboratórnych prácach ako aj
pri všetkých školských akciách, žiaci dôsledne dodržiavajú bezpečnostné pokyny
vyučujúceho alebo pedagogického dozoru.
Ak žiak nemôže zo zdravotných dôvodov cvičiť, predloží vyučujúcemu ospravedlnenie
od lekára v študentskom preukaze. Necvičiacich žiakov môže vyučujúci zaradiť podľa
dôvodu, pre ktorý necvičia, na niektoré pomocné úkony.
Žiak je povinný šetriť učebnice, školské pomôcky, udržiavať v poriadku a čistote svoje
miesto, triedu a všetky školské priestory. Učebnice si na začiatku školského roka obalí,
nepíše do nich, stará sa o ne. Ostatné školské potreby udržiava v dobrom stave. Nepíše
a nekreslí po laviciach a stenách v priestoroch školy. Spôsobené škody uhradí zákonný
zástupca žiaka alebo plnoletý žiak v plnom rozsahu. V prípade nezistenia vinníka škodu
uhradí kolektív triedy.

BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ

11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.

19.

20.
21.
22.

Stredná priemyselná škola
Jozefa Murgaša
Banská Bystrica

Manipulovať s výpočtovou technikou, audiotechnikou, oknami, roletami a svetelnými
vypínačmi môžu žiaci len so súhlasom a v prítomnosti učiteľa.
Každý žiak má chrániť pred poškodením materiál a zariadenie nachádzajúce sa v učebni.
Spôsobené škody je povinný uhradiť podľa rozsahu zavinenia zákonný zástupca žiaka
alebo plnoletý žiak. V prípade nezistenia vinníka škodu uhradí kolektív triedy.
Fotenie a nahrávanie a šírenie fotografií a nahrávok bez súhlasu vyučujúceho sa
považuje za hrubé porušenie školského poriadku. Problém podľa závažnosti bude
riešený v spolupráci s políciou.
Počas prestávok sa žiaci správajú disciplinovane, pri zakupovaní desiaty a nápojov
z bufetu a automatov sa nenáhlia. Je zakázané voľne prenášať nápoje od bufetu a
nápojového automatu mimo dovoleného priestoru (prízemie). Dôvodom zákazu je časté
rozlievanie nápojov po chodbách a schodoch, následkom čoho môže vzniknúť úraz.
Žiaci dodržiavajú hygienické zásady a rešpektujú pokyny dozor konajúcich učiteľov.
Na vyučovanie telesnej výchovy sa presunú počas prestávky. Vo vyhradenom priestore
(šatni) sa prezlečú do športového úboru, odložia si veci do šatní a uzamknú šatne,
správajú sa disciplinovane a nastúpia na hodinu. Kľúče od šatní odovzdajú
vyučujúcemu TEV. Po jej skončení vykonajú podľa potreby osobnú hygienu, čo
najrýchlejšie sa oblečú a v tichosti sa presunú pred učebňu, v ktorej majú ďalšiu
vyučovaciu hodinu.
Žiaci môžu cez prestávky otvárať okná. Je prísne zakázané vykláňať sa a vykrikovať z
okien, vyhadzovať von papier, odpadky alebo iné predmety.
Svojvoľné opúšťanie budovy školy počas vyučovania a prestávok je zakázané. Veľkú
prestávku žiaci využívajú na voľný pohyb, riadia sa pokynmi dozor konajúcich
učiteľov, dbajú na ochranu svojho zdravia i zdravia spolužiakov. Žiaci nesmú bez
súhlasu pedagóga vychádzať z budovy školy pred skončením vyučovania.
Žiak môže opustiť budovu školy len počas obedňajšej prestávky. Trieda má obedňajšiu
prestávku na základe platného rozvrhu v dňoch, keď má rozvrh po ôsmu prípadne
deviatu hodinu.
Žiak sa má cez prestávky slušne správať k pedagogickým a nepedagogickým
zamestnancom ako aj k spolužiakom.
Žiak má zakázané sedieť na parapetoch.
Je prísne zakázané šikanovať spolužiakov, vydierať ich, kradnúť a ubližovať si
navzájom. Cez prestávky je zakázané vybavovať si vzájomné osobné nezhody. Za
prejav šikanovania sa považuje vyžadovanie služieb, peňazí, predmetov, jedla od
šikanovaného, vyhrážanie sa násilím, bitie, verbálne a fyzické ponižovanie alebo
akékoľvek agresívne správanie voči spolužiakom. Žiak o týchto skutočnostiach
informuje triedneho učiteľa, výchovného poradcu, prípadne riaditeľa školy.

Šikanovaním sa 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.
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
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b) v nepriamej forme, najmä prehliadaním, ignorovaním, zámerným vyčleňovaním z
kolektívu alebo nedobrovoľným vystavovaním agresívnym situáciám.
Kyberšikanovaním je priama forma šikanovania, pri ktorej ide o zneužitie informačnokomunikačných technológií (najmä telefónu, tabletu, internetu a sociálnych sietí) na
úmyselné ohrozenie, ublíženie alebo zastrašovanie, pričom sa často vyskytuje v spojení s
inými formami šikanovania.
Šikanovanie môže napĺňať skutkovú podstatu trestného činu alebo priestupku.

Odchod žiakov zo školy

D.

Pred odchodom z učebne žiak zanecháva svoje miesto upratané (stoličku vyloží na
lavicu)!
Keď žiaci v priebehu dopoludňajšieho vyučovania menia učebňu, sú povinní v pôvodnej
učebni i na svojom mieste zanechať po sebe poriadok a organizovane podľa pokynov
učiteľa sa presunúť do inej učebne. V úplnom poriadku je potrebné zanechať učebne i
po skončení dopoludňajšieho vyučovania. Potom sa žiaci odoberú k šatníkovým
skrinkám, kde sa prezujú, prezlečú a opustia budovu školy. Po skončení vyučovania idú
žiaci domov. Pri vchode do budovy školy si označia odchod priložením čipovej karty
na čítačku. Zdržiavať sa bez dozoru v budove školy je zakázané!
Po skončení vyučovania si nesmie žiak ponechať prezuvky, pomôcky, ani žiadne iné
svoje osobné veci v učebniach.
Zo školskej akcie organizovanej mimo školskej budovy, ktorá sa končí neskôr ako
povinné vyučovanie (napr. exkurzie), môžu žiaci odísť domov len so súhlasom
pedagogického dozoru. Miesto rozchodu musí byť určené tak, aby zabezpečovalo
neohrozený návrat žiakov domov.

1.
2.

3.
4.

IV.

Opatrenie vo výchove

A.

Pochvaly a iné ocenenia

Pochvaly sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný
čin, za dlhodobú úspešnú prácu pre kolektív. Pochvaly sa udeľujú ústne alebo písomne.
Škola udeľuje:
B.
1.

pochvalu od vyučujúceho zápisom do triednej knihy,
pochvalu od triedneho učiteľa pred kolektívom triedy,
pochvalu od riaditeľa školy pred kolektívom školy,
diplomom, prípadne odmenou navrhnutou radou rodičovského združenia.
Výchovné opatrenia
Ak sa žiak previní proti školskému poriadku, možno mu uložiť napomenutie alebo
pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľa školy, podmienečné
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vylúčenie zo školy alebo vylúčenie zo školy.
Záznamy o správaní - priestupky (zápis do triednej knihy):
- prvý zápis do triednej knihy - napomenutie triednym učiteľom,
- druhý zápis do triednej knihy – pokarhanie triednym učiteľom, so zápisom
do triednej knihy (Pochvaly a pokarhania triedneho učiteľa),
- tretí zápis do triednej knihy – pokarhanie riaditeľom školy so zápisom do
katalógového listu žiaka,
- štvrtý zápis do triednej knihy - návrh na zníženú známku zo správania na
druhý stupeň (uspokojivé),
- piaty zápis do triednej knihy - návrh na zníženú známku zo správania na tretí
stupeň (menej uspokojivé), s prípadným podmienečným vylúčením zo školy,
- šiesty zápis do triednej knihy - návrh na zníženú známku zo správania na
štvrtý stupeň (neuspokojivé), s prípadným podmienečným vylúčením zo školy.
Ak uvedené opatrenia vo výchove nebudú účinné, priestupky budú riešené
individuálne po prerokovaní s výchovnou a kariérnou poradkyňou a pedagogickou
radou.
Ochranné opatrenia
Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných
žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a
vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a
vzdelávania vzdelávať sa, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je
okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania umiestnením žiaka do samostatnej
miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy bezodkladne
privolá zákonného zástupcu, zdravotnú pomoc a policajný zbor. Ochranné opatrenie
slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví
riaditeľ školy písomný záznam.
Žiakovi je možné uložiť opatrenie vo výchove:
- do 2 mesiacov (odo dňa zistenia previnenia žiaka pedagogickým zamestnancom
školy),
- do 1 roka (odo dňa, keď sa žiak previnenia dopustil).
Za jedno previnenie sa ukladá len jedno opatrenie vo výchove. Opatrenie vo výchove
sa ukladá po prerokovaní výchovného problému s výchovným a kariérnym poradcom
a na pedagogickej rade školy.
Ak žiak splnil povinnú školskú dochádzku a závažne a opakovane porušuje školský
poriadok a svojím správaním porušuje základné ľudské práva a spoločenské mravné
normy, možno ho:
a. podmienečne vylúčiť zo štúdia,
b. úplne vylúčiť zo štúdia.
Ak sa žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, nezúčastňuje na vyučovaní v trvaní
najmenej 5 vyučovacích dní a jeho neprítomnosť nie je ospravedlnená, riaditeľ školy
písomne vyzve jeho zákonného zástupcu, aby zdôvodnil neprítomnosť, v opačnom
prípade sa žiak bude posudzovať tak, že štúdium zanechal. Ak do 10 dní od doručenia
výzvy žiak do školy nenastúpi a nezdôvodní svoju neprítomnosť, posudzuje sa tak,
akoby štúdium zanechal prvým dňom po uplynutí lehoty určenej riaditeľom školy na
ospravedlnenie. Týmto dňom prestáva byť žiakom školy.
Pred uložením opatrenia vo výchove bude závažnosť priestupku žiaka objektívne
prešetrená a posúdená. V prípade potreby bude prizvaný zákonný zástupca žiaka.
Ak riaditeľ školy uloží opatrenie vo výchove (podmienečné vylúčenie zo školy), určí
žiakovi skúšobnú lehotu (najdlhšie na jeden rok) na zlepšenie jeho správania. Ak sa
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podmienečne vylúčený žiak v skúšobnej lehote osvedčí, riaditeľ školy upustí od
rozhodnutia jeho vylúčenia zo školy. Ak sa žiak v skúšobnej lehote dopustí ďalšieho
priestupku, bude vylúčený zo školy.
Opatrenia vo výchove sa zaznamenávajú do katalógového listu a do elektronickej
triednej knihy. Opatrenie vo výchove udelené neplnoletému žiakovi oznamuje riaditeľ
školy písomne zákonnému zástupcovi žiaka.
Opatrenia pri podozrení na požitie alkoholu, drog a iných omamných
látok

C.

1. Žiaci na vyučovaní a na školských akciách a podujatiach nesmú byť pod vplyvom
alkoholu, drog a iných návykových látok.
2. Ak u žiaka bude podozrenie, že je pod vplyvom alkoholu, drog a iných návykových
látok, škola zabezpečí ochranné opatrenia týmto spôsobom:
V prípade oprávneného podozrenia z užitia alkoholu, resp. nelegálnej drogy u žiaka,
zodpovedný pedagogický zamestnanec kontaktuje príslušný útvar policajného zboru
a v prípade ohrozenia života žiaka aj zdravotníkov, ktorí disponujú prostriedkami na
zisťovanie alkoholu a požitia inej návykovej látky. V prípade, ak sa požitie alkoholu
alebo nelegálnej drogy potvrdí, vyučujúci alebo iný učiteľ informuje rodičov (alebo
zákonného zástupcu) žiaka a podľa závažnosti riaditeľ školy udelí výchovné
opatrenie: pokarhanie riaditeľom školy, podmienečné vylúčenie alebo pri
opakovanom porušení zákazu vylúči žiaka zo školy.
3. Na základe pozitívneho výsledku riaditeľ školy vyhotoví písomný záznam (zápisnicu),
ktorý podpíše zákonný zástupca.

V.
1.

2.

Hodnotenie a klasifikácia správania
Klasifikáciu správania navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s príslušnými
vyučujúcimi, výchovným poradcom a schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní v
pedagogickej rade školy.
Pri hodnotení a klasifikácii správania žiakov sa postupuje podľa školského poriadku.
Dodržiavanie stanovených pravidiel správania, ľudských práv a práv dieťaťa,
dodržiavanie mravných zásad správania v škole a na verejnosti sa posudzuje aj počas
aktivít súvisiacich so štúdiom na škole. Pri klasifikácii správania sa v jednotlivých
prípadoch prihliada na zdravotný stav žiaka.
Správanie žiaka sa klasifikuje podľa nasledujúcich kritérií:
Stupňom 1 - veľmi dobré sa žiak klasifikuje, ak dodržiava ustanovenia školského
poriadku a riadi sa ním. Dodržiava morálne zásady a pravidlá spolunažívania v
kolektíve a vo vzťahu k učiteľom. Ojedinele sa môže dopustiť menej závažných
previnení.
Stupňom 2 - uspokojivé sa žiak klasifikuje, ak jeho správanie je v súlade s
ustanoveniami školského poriadku, morálnymi zásadami a pravidlami spolunažívania
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v kolektíve a vo vzťahu k učiteľom. Žiak sa dopustí závažnejšieho priestupku alebo sa
opakovane dopúšťa menej závažných priestupkov voči ustanoveniam školského
poriadku.
Stupňom 3 - menej uspokojivé sa žiak klasifikuje, ak sa dopustí závažného
priestupku voči školskému poriadku alebo sa aj po udelení druhého stupňa klasifikácie
správania dopúšťa závažnejších priestupkov voči morálnym zásadám a pravidlám
spolunažívania, porušuje ľudské práva spolužiakov alebo pedagogických i
nepedagogických zamestnancov.
Stupňom 4 - neuspokojivé sa žiak klasifikuje, ak jeho správanie je v rozpore s
právnymi a etickými normami spoločnosti, výrazne porušuje ľudské práva
spolužiakov, pedagogických i nepedagogických zamestnancov alebo ďalších osôb.
Dopustí sa závažných previnení, ktorými vážne ohrozuje výchovu ostatných žiakov.
Zámerne narúša činnosť žiackeho kolektívu.
Klasifikácia správania žiaka sa zaznamenáva do katalógového listu žiaka.

VI. Starostlivosť o ochranu zdravia žiakov, bezpečnosť pri vyučovaní a
školských akciách
1.
2.

3.

4.
5.

Žiak je povinný počas vyučovania, kurzov, cvičení, prestávok, ale i na podujatiach
organizovaných školou chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov.
Žiakom sú zakázané všetky činnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé, napr. fajčenie
tabakových a elektronických cigariet, pitie alkoholických nápojov, šírenie a používanie
legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí, ale aj mimo školy a pri akciách
organizovaných školou.
Všetci žiaci sú preukázateľným spôsobom oboznámení triednym učiteľom so zásadami
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na začiatku školského roka. Ostatní vyučujúci v
triede ich oboznámia s bezpečnostnými predpismi na prvej vyučovacej hodine v
školskom roku. V prípadoch zvýšenej možnosti ohrozenia bezpečnosti a zdravia žiaka
pri niektorých činnostiach sú žiaci oboznámení s pokynmi na predchádzanie úrazov.
Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci a rešpektovať usmernenia na predchádzanie úrazov.
V prípade úrazu alebo náhleho ohrozenia žiak ihneď informuje vyučujúceho a učiteľa
konajúceho dozor alebo najbližšiu dospelú osobu.
Pri menšom úraze alebo nevoľnosti poskytne vyučujúci žiakovi prvú pomoc. Pri
podozrení na vážnejší úraz alebo ochorenie zabezpečí vyučujúci alebo jeho
nadriadený lekársku pomoc. O úraze alebo ochorení informuje rodičov žiaka. Žiak ide
na ošetrenie buď s pedagogickým dozorom, plnoletou osobou, alebo so zákonným
zástupcom žiaka. Každý úraz zapíše vyučujúci, ktorý ho zistil, do zošita úrazov a do
štyroch dní vyplní záznam o úraze.

BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ

Stredná priemyselná škola
Jozefa Murgaša
Banská Bystrica

VII. Záverečné ustanovenia
1.
2.

3.

Školský poriadok platí pre žiakov počas celého školského roka a vzťahuje sa aj
na mimoškolské akcie, exkurzie, výlety, návštevy kultúrnych podujatí a podobne.
Žiak školy nesie zodpovednosť za svoje výchovnovzdelávacie výsledky a dodržiavanie
školského poriadku, včítane dôsledkov za jeho porušenie podľa vyššie uvedených
ustanovení.
Školský poriadok bol schválený riaditeľom školy po prerokovaní v pedagogickej
rade dňa 31.8.2021 a nadobúda účinnosť dňa 2.9. 2021.

VIII. Doplnok školského poriadku
Doplnok školského poriadku tvorí Školský semafor v školskom roku 2021/2022 manuál pre
všetky druhy škôl, ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných
školách pre školský rok 2021/2022. Cieľom manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR je udržať
bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia
COVID-19 (ďalej len „COVID-19“). Stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a
školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní v
školskom prostredí.

V Banskej Bystrici dňa 31.8. 2021
Ing. Kamil Kordík
riaditeľ školy
Školský semafor
https://www.minedu.sk/data/att/20596.pdf

