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ÚVOD 
 
Súkromná stredná odborná škola Animus Nitra je škola, ktorú si žiak zvolil dobrovoľne,  
a preto je povinný riadiť sa jej pravidlami a školským poriadkom. 
 
Poriadok školy bol vypracovaný na základe Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a 
vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
Žiaci majú práva a slobody zaručené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a zákonných 
normách spoločnosti. Žiaci sú povinní dodržiavať platné zákony spoločnosti i osobitné 
požiadavky školy a správať sa podľa nich v škole, na podujatiach organizovaných školou i na 
verejnosti. 
 
 
 
Článok 1 
PRÁVA ŽIAKOV 
 
Každý žiak  má právo: 
 
1. Na kvalitnú výučbu vo zvolenom študijnom /učebnom/ odbore pri dodržiavaní základných 
pedagogických dokumentov a príslušných právnych noriem, na vzdelanie zamerané na vývoj 
osobnosti, rozvoj talentu, rozumových a fyzických schopností s rešpektovaním individuality 
jednotlivca. 
 
2. Na rovnaké zaobchádzanie vo vzdelaní – nebyť diskriminovaný z dôvodu pohlavia, 
náboženského vyznania alebo viery, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, 
národného alebo sociálneho pôvodu, zdravotného postihnutia, veku, majetku rodu alebo iného 
postavenia. 
 
3. Na ochranu zdravia a bezpečnosti pri vyučovaní (oboznámení a preškolení triednym 
učiteľom so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia). 
 
4. Na oddych a voľný čas, na dodržiavanie základných psychohygienických zásad (počet 
prestávok, ich dĺžka, dĺžka vyučovania v jednom celku a pod.). 
 
5. V duchu humanity a tolerancie vysloviť slušným spôsobom svoj názor a za tento názor 
nesmie byť nijako postihovaný. 



6. Na kladenie otázok vyučujúcemu a žiadať odpoveď k téme, ktorá sa preberá na hodine. 
 
7. Na objektívne skúšanie a hodnotenie, poznať kritériá hodnotenia, klasifikácie vedomostí a 
zručností vo všetkých  predmetoch, ako aj o celkovej klasifikácii. 
 
8. Ak žiak, alebo jeho zákonný zástupca má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci 1. 
a 2. polroka, môže do troch pracovných dní odo dňa odkedy sa dozvedel o jej výsledku 
požiadať o komisionálne preskúšanie. O povolení komisionálnej skúšky rozhoduje riaditeľ. 
 
9. Na bezprostredné oznámenie známky z ústnej odpovede, na zdôvodnenie klasifikácie a 
chýb v písomných prácach a testoch v lehote 14 pracovných dní, pričom má právo do nich 
nahliadnuť. 
 
10. Zapojiť sa do niektorej z foriem záujmovej činnosti, po výbere má povinnosť ich 
navštevovať. 
 
11. Bezplatne využívať priestory školy na mimoškolskú činnosť, za prítomnosti 
pedagogického dozoru. 
 
12. Obrátiť sa na triedneho učiteľa a následne na riaditeľa, ak sa domnieva, že došlo k 
porušeniu jeho práv. 
 
13. Predložiť svoje požiadavky a návrhy na zlepšenie práce vo svojej triede, prípadne v škole 
svojmu triednemu učiteľovi, vedeniu školy, alebo žiackej školskej rade. 
 
14. Voliť a byť volený do triednej samosprávy, taktiež do žiackej školskej rady. 
 
15. Požiadať o opravnú skúšku, ak bol na konci II. polroka  klasifikovaný stupňom 
nedostatočný najviac z dvoch predmetov. Neplnoletý žiak požiada o skúšku prostredníctvom 
zákonného zástupcu. 
 
16. Podľa svojich potrieb využívať pomoc triedneho učiteľa, výchovného poradcu, 
koordinátora prevencie, , školského psychológa. 
 
17. Podľa zákona žiak má právo v škole na ochranu osobných údajov pred ich neoprávneným 
šírením alebo zneužívaním. Získavanie informácií o týraní alebo ohrození žiaka sa 
nepovažuje za neoprávnené zasahovanie do súkromia. 
 
18. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú právo byť hodnotení a 
klasifikovaní so zohľadnením stupňa ich postihnutia (týka sa predmetov, v ktorých sa 
postihnutie prejavuje). Žiakovi nemožno znížiť známku zo správania a ani iného 
vyučovacieho predmetu, pokiaľ sú rušivé a neadekvátne prejavy jeho správania v škole, 
prípadne nedostatočné učebné výsledky, dôsledkom zdravotného postihnutia. 
 
 
 
 
  
 



Článok 2 
POVINNOSTI A SPRÁVANIE A ŽIAKOV 
 
K povinnostiam žiaka patrí: 
 
1. Chodiť na vyučovanie pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín. Povinne sa zúčastňuje na 
činnostiach, ktoré organizuje škola v čase riadneho vyučovania (výchovné koncerty, exkurzie, 
...). Je povinný zúčastňovať sa účelových cvičení a samostatného kurzu na ochranu človeka a 
života, na odbornej praxi a na ďalších vzdelávacích činnostiach, ktoré sú súčasťou učebných 
plánov. 
 
2. Osvojovať si vedomosti a zručnosti a získať návyky poskytované strednou školou, 
pripravovať sa na odbornú činnosť v povolaní. 
 
3. Osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie, rasovej znášanlivosti, tolerancie a 
správať sa podľa nich, predchádzať všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu 
a ostatným prejavom intolerancie, byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických 
pracovníkov školy. 
 
4. Byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických a iných zamestnancov školy, správať sa 
ku každému zamestnancovi s primeranou úctou v súlade s hodnotami školy. 
 
5. Dbať na slušné správanie a na kultúru vyjadrovania sa. Správať sa v škole i mimo nej tak, 
aby robili česť škole i sebe. 
 
6. Chrániť vlastné zdravie a zdravie iných, dbať na čistotu a poriadok, pomáhať pri udržiavaní 
poriadku v škole a v jej okolí. Podieľať sa na ochrane a tvorbe životného prostredia v 
objektoch školy. 
 
7. Šetriť školské zariadenia, chrániť ich pred poškodením, šetriť elektrickú energiu, svetlo, 
vodu a hospodárne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami, v prípade úmyselného 
poškodenia školského majetku alebo z nedbanlivosti musí žiak nahradiť škodu v plnom 
rozsahu. 
 
8. Dodržiavať vyučovací čas, rozvrh prestávok a plniť ďalšie pokyny obsiahnuté v školskom 
poriadku, ako aj pokyny pedagogického dozoru. 
 
9. Predložiť triednemu učiteľovi potvrdenie o neprítomnosti na vyučovaní zaznamenané v 
žiackej knižke (študentskom preukaze). 
 
10. Nosiť na vyučovanie potrebné učebnice a ostatné pomôcky určené pokynmi vyučujúceho. 
 
11. Nosiť so sebou osobné doklady, kartičku poistenca zdravotnej poisťovne a žiacku alebo 
študentskú knižku. 
 
12. Ak nie je z vážnych dôvodov pripravený na hodinu, ospravedlniť sa na začiatku 
vyučovacej hodiny. 
 



13. Udržiavať poriadok počas vyučovania a urobiť poriadok po skončení vyučovania v lavici 
a v triede, vyložiť stoličku na lavicu, utrieť tabuľu, urobiť poriadok na pracovisku, v odbornej 
učebni, v šatni, v sociálnych zariadeniach. 
 
14. Dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a protipožiarne predpisy. 
 
15. V prípade úrazu alebo náhleho ohrozenia žiak ihneď informuje vyučujúceho, alebo dozor 
konajúceho pedagóga. 
 
16. Informovať triedneho učiteľa v prípade ochorenia na infekčnú chorobu, žiak môže 
nastúpiť do školy iba so súhlasom lekára.  
 
17. Oznámiť triednemu učiteľovi akúkoľvek zmenu bydliska a adresu rodičov, či iné závažne 
údaje a skutočnosti týkajúce sa jeho osoby. 
 
18. Dodržiavať povinnosti týždenníkov. 
 
19. Na vybavovanie administratívnych záležitostí využívať žiakom vyhradený úradný čas cez 
prestávky vo vyučovaní. 
 
Žiakom je zakázané: 
 
20. Fajčiť v priestoroch školy a v areáli školy. 
 
21. Prinášať do školy a na činnosti organizované školou alkoholické nápoje alebo iné 
návykové látky, drogy. Je prísne zakázané prichádzať do školy pod ich vplyvom, požívať ich 
v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou. Porušenie tohto zákazu sa pokladá za 
hrubé porušenie školského poriadku a rieši výchovnými opatreniami: pokarhanie riaditeľom, 
znížená známka zo správania, podmienečné vylúčenie, pri opakovanom porušení vylúčenie zo 
školy. 
 
22. Prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce zdravie a veci, 
ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní (elektronické hračky, 
spray, zábavná pyrotechnika, nožíky, zapaľovače a pod.). 
 
23. Vchádzať alebo odchádzať zo školy iným ako hlavným vchodom (cez okná, bočným 
vchodom a pod.). 
 
24. Vodiť si návštevy do budovy školy bez súhlasu zodpovedného pracovníka školy. 
 
25. Vykláňať sa z okien, vyhadzovať smeti, pokrikovať a pod., aby nevzbudzovali verejné 
pohoršenie. 
 
26. Nosiť neprimerané množstvo peňazí, drahé veci zo žltého kovu, drahokamy, súčasti 
odevov a pod., ktoré môžu byť predmetom odcudzenia. V prípade odcudzenia hodnotných 
vecí škola za škodu nezodpovedá. 
 
27. Používať a nabíjať mobilné telefóny počas vyučovania. 
 



28. Odcudzovať veci iných (krádeže). Porušenie tohto zákazu sa pokladá za hrubé porušenie 
školského poriadku. 
 
29. Prejavovať psychické a fyzické násilie voči iným osobám, šikanovanie, rasizmus, šírenie 
pornografie, propagácia fašizmu a iných hnutí potláčajúcich základné ľudské práva a slobody. 
Porušenie sa hodnotí ako hrubé porušenie školského poriadku. 
 
         
 
Starostlivosť o zovňajšok 
 
30. Na vyučovanie a mimo vyučovacie aktivity prichádza každý žiak v primeranom slušnom 
oblečení. 
 
Správanie žiakov na vyučovaní a mimo vyučovania 
 
31. Každý žiak na začiatku vyučovacej jednotky zaujme miesto určené zasadacím poriadkom, 
prípadne vyučujúcim.  
 
32. V priebehu vyučovania môže sa vzdialiť z vyučovacej hodiny len so súhlasom 
vyučujúceho. 
 
33. Keď sa žiak z vážnych dôvodov nepripraví na vyučovanie alebo nevypracuje domácu 
úlohu, ospravedlní sa príslušnému vyučujúcemu na začiatku hodiny. Takto zameškané učivo 
si dodatočne osvojí a úlohy splní podľa pokynov vyučujúceho. 
 
34. Počas vyučovania sa správa disciplinovane, sústredene sleduje prácu na hodine a aktívne 
sa do nej zapája, plní prikázané povinnosti, nevyrušuje spolužiakov, nepomáha im 
nedovoleným spôsobom. 
 
35. Žiaci udržujú čistotu na chodbách a v záchodoch v budove školy aj na strediskách 
praktického vyučovania. 
 
36. Žiak využíva prestávku na prípravu na ďalšiu vyučovaciu hodinu, na občerstvenie a 
oddych. Triedu opúšťa len v nutnom prípade a obedňajšiu prestávku využíva na regeneráciu 
síl a konzumáciu obeda v školskej jedálni.  
 
37. V čase vyučovania okrem presunov na vyučovanie je zakázané opustiť priestory školy bez 
súhlasu vyučujúceho. V prípade porušenia zákazu škola nezodpovedá za bezpečnosť žiaka. 
 
38. Po skončení vyučovania sa žiaci bez pedagogického dozoru nesmú zdržiavať v 
priestoroch školy. 
 
39. Povinnosti týždenníkov: Za poriadok v triede cez prestávky a plnenie úloh v súvislosti s 
prípravou triedy na vyučovanie zodpovedajú týždenníci, ktorí sú určení triednym učiteľom. 
Ich mená sú uvedené v triednej knihe a na tabuli v daný týždeň. Ich povinnosti sú: 
 
 
 
 



- dbá o poriadok v triede  
- utiera tabuľu, vetrá učebňu 
- chodí pre fixky a pre pomôcky 
- nahlasuje poškodenie majetku školy 
-  hlási neprítomnosť žiakov na hodine 
- hlási neprítomnosť učiteľa na hodine zástupcom riaditeľa školy (do 10 min. od 

začiatku hodiny) 
 
40. Na pomoc pri zabezpečovaní úloh triedy sa v triede volí triedna samospráva. 
  
41. Správanie žiakov v odborných učebniach, počas výletov a exkurzií, sústredení, kurzov sa 
riadi podľa pokynov pedagógov pre dané odborné učebne a vymenované príležitosti. 
 
 
Oslovovanie a pozdravy 
 
42. Žiaci zdravia vyučujúceho pri vstupe do triedy a odchode z triedy povstaním, sadnú si na 
pokyn vyučujúceho. 
 
43. Pedagogických a iných pracovníkov školy majú v úcte, v škole a na verejnosti ich zdravia 
a oslovujú "pán učiteľ, pani učiteľka. 
 
Starostlivosť o učebnice 
 
44. Žiaci sú zodpovední za poriadok a čistotu svojho pracovného miesta a im vydaných 
pomôcok. 
 
45. Ak zistí žiak poškodenie alebo stratu vecí, je povinný hlásiť to hneď vyučujúcemu a 
triednemu učiteľovi. 
 
46. Ak sa zistí nešetrné zaobchádzanie so školským majetkom alebo zlomyseľné poškodenie, 
znáša žiak materiálnu zodpovednosť. 
  
 
 
Článok 3 
PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKA 
   
 
Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia má právo: 
 
a) žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení 
poskytovali deťom a žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so 
súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto 
zákona, 
 
b) oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia a 
školským poriadkom, 
 
c) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa, 



 
d) na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa, 
 
e) zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa alebo 
školského zariadenia, 
 
f) vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia 
prostredníctvom orgánov školskej samosprávy, 
 
g) byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase 
riaditeľa. 
 
 
Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia je povinný: 
 
a) vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie 
školských povinností, 
 
b) dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským 
poriadkom, 
 
c) dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-
vzdelávacie potreby, 
 
d) 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, 
 
e) nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil. 
 
f) Ak sa dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole alebo v školskom 
zariadení, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný oznámiť škole alebo 
školskému zariadeniu 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. 
 
g) Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, 
ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia; vo výnimočných a osobitne 
odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo 
iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu 
ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak, jeho zákonný 
zástupca alebo zástupca zariadenia potvrdenie od lekára. 
 
i) Plnoletý žiak sa môže sám ospravedlniť spôsobom uvedeným v odsekoch 8 až 10. 
 
 
 



Článok 4 
DOCHÁDZKA DO ŠKOLY 
 
 
1. Žiaci sú povinní dochádzať do školy pravidelne a včas. Vchod do budovy školy sa  zamyká 
o 7:55 h. Žiaci, ktorí prídu neskôr, čakajú do 8:45 h, kedy sa škola opätovne otvorí.  
 
2. Príchod do triedy po 15 minútach od začiatku hodiny sa počíta ako neospravedlnená celá 
hodina. 
 
3. Do školy si žiak prináša učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín a pokynov 
vyučujúcich. 
 
4. Pred vyučovacou hodinou si pripraví žiak všetko, čo bude potrebovať na príslušnom 
vyučovacom predmete. 
 
5. Hneď po zazvonení na vyučovaciu hodinu žiak zasadne na svoje miesto podľa zasadacieho 
poriadku a ticho čaká na príchod vyučujúceho. 

 
 Organizácia vyučovacieho času: 

 
 
 

 1. hodina:  8.00 -  8.45 
 2. hodina:  8.55 -  9.40 
  3. hodina:  9.45 - 10.30 
   4. hodina: 10,40 - 11.25 
   5. hodina: 11.35 - 12.20 
   6. hodina: 12.50 - 13.35 
   7. hodina: 13.40 - 14.25 
   8. hodina: 14.30 - 15.15 

 
 
Ospravedlňovanie 
 
6. Ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod je zákonný 
zástupca povinný najneskôr do 2 dní oznámiť triednemu učiteľovi, dôvod neprítomnosti. 
 
7. Každú vymeškanú vyučovaciu hodinu je povinný žiak riadne ospravedlniť triednemu 
učiteľovi najneskôr do 2 dní po návrate na vyučovanie. 
 
8. Riadne ospravedlnenie sa rozumie: 
a) lekárske potvrdenie, musí byť aj v žiackej knižke, podpísané aj rodičom 
b) priepustka potvrdená triednym učiteľom alebo vedením školy 
c) ospravedlnenie zákonného zástupcu žiaka, resp. žiaka v prípade plnoletosti, v prípade 
trvania neprítomnosti najviac 3 dni. 
 
9. Vymeškanie pre vopred známu príčinu: 
a) z jednej hodiny uvoľňuje na priepustku príslušný vyučujúci 



b)na jeden deň uvoľňuje na priepustku triedny učiteľ 
c) na dva alebo viac dní uvoľňuje na žiadosť zákonného zástupcu, v prípade plnoletosti na 
žiadosť žiaka, riaditeľ školy. 
 
V týchto troch prípadoch potvrdená priepustka, resp. odsúhlasená žiadosť sa stáva zároveň 
ospravedlnenkou. 
 
10. Ak sa u žiaka alebo v rodine vyskytne infekčná choroba, ihneď to písomne oznámi 
triednemu učiteľovi a príde iba so súhlasom lekára. 
 
11. Ak žiak vymešká vyučovanie pre nepredvídanú príčinu, prinesie hodnoverné 
ospravedlnenie. Ak neprítomnosť žiaka pre chorobu trvá dlhšie ako 3 vyučovacie dni, 
predloží žiak potvrdenie od lekára. Ak sa neprítomnosť pre chorobu opakuje častejšie, môže 
učiteľ vyžadovať potvrdenie lekára aj za kratšie obdobie. 
 
12. Ak neprítomnosť žiaka nebude najneskôr do 2 dní ospravedlnená žiadnym z hore 
uvedených spôsobov, zameškané hodiny sa vykážu ako neospravedlnené. 
 
13. Správanie žiaka, ktorý vymešká v priebehu klasifikačného obdobia bez náležitého 
ospravedlnenia sa hodnotí podľa metodických pokynov  školy. 
 
14. Ak žiak plní povinnú školskú dochádzku škola oznámi zanedbávanie povinnej školskej 
dochádzky dieťaťa podľa ustanovenia § 3 ods. 14 zákona SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov obci, v ktorej má rodič 
dieťaťa trvalý pobyt. Toto oznámenie škola zašle najneskôr do 3 pracovných dní po skončení 
kalendárneho mesiaca. Kópiu tohto oznámenia zašle škola aj ÚPSVaR, odboru sociálnych 
vecí a rodiny podľa miesta trvalého bydliska rodiča. 
 
15. Ak sa žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, nezúčastní na vyučovaní v trvaní 
najmenej 5 vyučovacích dní a jeho neúčasť na vyučovaní nie je ospravedlnená, riaditeľ 
písomne vyzve zákonného zástupcu žiaka, resp. žiaka ak je plnoletý, aby v určenej lehote 
doložil dôvod neprítomnosti, súčasne upozorní, že v opačnom prípade sa žiak bude 
posudzovať tak, ako by štúdium zanechal. Ak do 10 dní od doručenia výzvy žiak do školy 
nenastúpi, alebo nie je doložený dôvod jeho neprítomnosti v škole posudzuje sa tak, akoby 
štúdium zanechal prvým dňom po uplynutí lehoty určenej riaditeľom na ospravedlnenie, 
týmto dňom prestáva byť žiakom školy. 
  
 
Článok 5 
KOMISIONÁLNE SKÚŠANIE A INÉ SKÚŠANIE 
 
A. Komisionálne skúšanie: 
 
Žiak môže byť klasifikovaný na základe komisionálnej skúšky v týchto prípadoch: 
a) koná rozdielovú skúšku 
b) koná opravnú skúšku 
c) preskúšanie sa koná na podnet riaditeľa 
d) preskúšanie sa koná na podnet zákonného zástupcu žiaka so súhlasom riaditeľa 
e) ak bol oslobodený od povinnosti dochádzať do školy 
 



Ak má žiak vymeškané viac ako 1/3 vyučovacích hodín v danom polroku a to aj v prípade, že 
ide o ospravedlnené hodiny je povinný vykonať komisionálne skúšky. 
 
Komisionálne skúšky sú spoplatnené na základe rozhodnutia riaditeľa. 
V prípade, ak žiak vymešká viac ako 2/3 vyučovacích hodín v danom polroku nebude 
klasifikovaný, bude musieť ročník opakovať 
 
→ V prípade, že žiak dovŕšil 16 rok života (splnil povinnú 10 ročnú dochádzku) môže byť na 
základe  návrhu pedagogickej porady zo školy vylúčený z dôvodov: 
• Vymeškal viac ako 2/3 vyučovacích hodín v danom polroku 
• Dochádzka dosiahla 15 neospravedlnených hodín 
 
Opakované neospravedlňovanie hodín a bezdôvodná absencia v škole môže byť klasifikovaná 
ako nezáujem o štúdium, nakoľko porušuje zákon NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a 
vzdelaní /školský zákon/ § 144 ods. 4 písmeno e/. 
 
B. Opravné skúšky: 
 
Na opravné a výnimočné opravné skúšky má právo žiak, ktorý dosiahol nedostatočný 
prospech, slabo prospievajúci žiak so súhlasom učiteľa a riaditeľa školy. 
 
Opravné a výnimočné opravné skúšky sa skladajú z písomného testu a ústnej časti. K 
výslednému hodnoteniu sa nezapočítajú výsledky získané v priebežnom hodnotení. 
 
Opravné a výnimočné opravné skúšky sa konajú pred trojčlennou komisiou.  
 
 
Článok 6 
Výchovné opatrenia 
 
A) Všeobecné informácie o klasifikácii: 

• Žiak sa dobrovoľne rozhodol študovať na Súkromnej strednej odbornej škole Animus 
Nitra, zaväzuje sa, že bude riadne dochádzať do školy, riadiť sa zásadami všeľudskej 
morálky, plniť si všetky povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú zo všeobecne platných 
predpisov a vnútorného poriadku. 

• Žiakom možno udeliť pochvalu za dosahovanie výborných výchovno-vyučovacích 
výsledkov, úspešnú reprezentáciu školy, za mimoriadne školské a mimoškolské aktivity. 

• Žiakom možno podľa závažnosti porušenia pravidiel udeliť výchovné opatrenie, znížiť 
známku zo správania a pri veľmi vážnom porušení môže byť žiakovi uložené pokarhanie, 
prípadne môže byť rozhodnutím pedagogickej rady podmienečne pokarhaný za 
mimoriadne závažné porušovanie školskej stratégie správania. 

•  Správanie sa klasifikuje stupňami: 
1 – veľmi dobré 
2 – uspokojivé : V prípade 7 – 12  neospravedlnených hodín alebo na návrh, 
ktoréhokoľvek učiteľa, ak ide o závažný priestupok alebo správanie, za opakované 
porušovanie školského poriadku.  
3 – menej uspokojivé: V prípade 13 - 15 neospravedlnených hodín alebo v prípade, že 
žiakovo správanie bolo klasifikované stupňom „uspokojivý“ a znova nastali podmienky na 



zníženie známky, ale tiež na návrh kohokoľvek ak bol vykonaný násilný čin, úmyselné 
poškodenie majetku väčšieho rozsahu. 
4 – neuspokojivé: V prípade 15 až viac neospravedlnených hodín alebo v prípade, že 
žiakovo správanie bolo klasifikované stupňom „menej uspokojivý“ a znova nastali 
podmienky na zníženie známky, na návrh ktoréhokoľvek člena pedagogickej rady. 

•  Zníženiu známky zo správania predchádza pohovor u riaditeľa školy za prítomnosti 
triedneho učiteľa a zákonného zástupcu žiaka. 

•  Taktiež sa vyžaduje schválenie polovicou členov pedagogickej rady. 
 

B) Pochvaly: 

I. Pochvala triednym učiteľom: 

- za výborný prospech a vzorovú dochádzku / do 20 vymeškaných hodín/. 

- za vzornú reprezentáciu školy / úspešné umiestnenie v súťaži do úrovne okresného kola/. 

 

II. Pochvala riaditeľom školy: 

- za výborný prospech a vzornú dochádzku /absolútne vyznamenanie – priemer do 1, 50; do 
20 ospravedlnených vymeškaných hodín v rámci ročníka/. 

- za vzornú reprezentáciu školy /úspešné umiestnenie v regionálnych a vyšších súťažných 
kolách/. 

 

•  Pochvaly sa evidujú v osobnom liste žiaka a v triednom katalógu. 
C) Pokarhania: 
 

I. Napomenutie triednym učiteľom: 

- za jednorazové a drobné porušovanie školského poriadku. 

 

II. Pokarhanie triednym učiteľom: 

- ako súčasť zápisu ak je forma pohovoru neúčinná, 
- ak už bol o priestupku alebo správaní v minulosti vytvorený zápis alebo 3 krát ústne 

napomenutie 
- ak má žiak 2 neospravedlnené hodiny. 

 
III. Pokarhanie riaditeľom školy: 

- priestupok je závažný a pohovor u riaditeľa školy je neúčinný, 
- ak už bolo za takýto priestupok udelené pokarhanie triednym učiteľom, 
- ak má žiak neospravedlnených 3 - 6 hodín a už mu bolo za neospravedlnené hodiny 

v danom školskom roku udelené pokarhanie triednym učiteľom. 
 

IV. Podmienečné pokarhanie: 



- udeľuje riaditeľ  po prerokovaní na pedagogickej rade , v prípade, že je splnená jedna 
z nasledovných podmienok: a) ak po znížení známky zo správania nedošlo k zlepšeniu 

správania alebo sa priestupok opakoval, 
b) ak má žiak viac ako 15 neospravedlnených hodín. 
 

-  Pokarhania sa evidujú v osobnom liste žiaka a v triednom katalógu. 
 
 
          
 
 Všeobecné ustanovenia pri udeľovaní výchovných opatrení 
 
1. Všetky výchovné opatrenia sa môžu ukladať do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o 
previnení žiaka dozvedel príslušný pedagogický pracovník školy, najneskôr však do jedného 
roka odo dňa, keď sa žiak previnenia dopustil. 
 
2. Výchovné opatrenia sa udeľujú po konzultácii so žiakom, resp. jeho zákonným zástupcom 
a prejednaní všetkých okolností, aby nedochádzalo k nedorozumeniam. 
 
3. Všetky výchovné opatrenia treba konzultovať aj so školským psychológom, ktorý vedie 
evidenciu problémových žiakov. 
 
4. Triedny učiteľ po prerokovaní so školským psychologóm a zákonným zástupcom ho 
predloží riaditeľovi. 
 
5. Ťažké priestupky ako šikanovanie, krádež, dealerstvo či prechovávanie drog oznamovať 
zákonným zástupcom žiakov a riešiť v spolupráci so školským psychológom a CPPP. 
Podozrenie na dealerstvo drog sa hlási polícii. 
 
6. Pri podmienečnom vylúčení a vylúčení žiaka sa predvolávajú zákonní zástupcovia. 
 
7. Výchovné opatrenia zapíše triedny učiteľ do katalógových listov a predložia riaditeľovi 
školy, ktorý ich písomne oznámi zákonným zástupcom.  
 
 
Článok  7 
Zmeny v štúdiu 
 
 
Prestup na inú strednú školu 
 
1. Prestup na inú strenú školu, na ten istý alebo iný študijný /učebný/ odbor povoľuje riaditeľ 
strednej školy, na ktorú sa žiak hlási 
 
2. Zmenu študijného /učebného/ odboru povoľuje riaditeľ strednej školy spravidla na začiatku 
školského roka. Podmienkou na povolenie zmeny je zdravotná spôsobilosť na vykonávanie 
povolania, na ktoré sa má pripravovať v novozvolenom odbore. Obsah, rozsah a termín 
skúšky určí riaditeľ. 
 
3. Zmeny odboru a prestup na inú strednú školu sa povoľujú na žiadosť žiaka po vyjadrení 



zákonného zástupcu. 
 
          
Prerušenie štúdia 
 
1. Riaditeľ môže prerušiť štúdium žiakovi, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku na jeho 
žiadosť, alebo žiadosť jeho zákonného zástupcu, a to na 2 roky. Po uplynutí času prerušenia 
štúdia pokračuje žiak v tom ročníku, v ktorom bolo štúdium prerušené. 
 
2. Ak bolo štúdium prerušené po úspešnom ukončení ročníka, nastúpi žiak po uplynutí času 
prerušenia štúdia do nasledujúceho ročníka. Ak čas prerušenia štúdia uplynul v priebehu 
školského roka, riaditeľ umožní žiakovi dodatočne vykonať skúšky za príslušné obdobie. 
 
3. Riaditeľ je povinný prerušiť štúdium žiačke pre ťarchavosť a materstvo ak praktické 
vyučovanie obsahuje činnosti zakázané ťarchavým ženám – matkám do konca deviateho 
mesiaca. 
 
4. Ak pominú dôvody prerušenia štúdia, môže sa na žiadosť žiaka prerušenie štúdia ukončiť aj 
pred uplynutím určeného času prerušenia. 
 
5. K prerušeniu štúdia alebo k ukončeniu prerušenia štúdia pred uplynutím určeného času sa 
za neplnoletého žiaka vyjadruje jeho zákonný zástupca. 
 
 
Článok 8 
Hodnotenie a klasifikácia 
 
A. Všeobecné informácie o klasifikácii: 

• Predmety sú hodnotené a klasifikované samostatne.  
• Na vysvedčení je žiak riadne klasifikovaný stupňami tradičného známkovania 

a hodnotenia, ktorý má prioritne motivačný charakter. 
• Známky možno získať osnovami predpísanými didaktickými testami po každom 

tematickom celku, pri ústnom a písomnom skúšaní, pri opravných a komisionálnych 
skúškach. 

• Súčasťou klasifikácie sú prezentované projekty po dohode s vyučujúcim. 
• Pri priebežnom hodnotení, učiteľ zohľadňuje vekové a individuálne osobitosti žiaka 

a prihliada na jeho momentálnu psychickú a fyzickú disponovanosť.  
• Žiak, ktorý na konci klasifikačného obdobia mal najviac z dvoch predmetov prospech 

nedostatočný, môže so súhlasom riaditeľa školy vykonať opravné skúšky.  
• Žiak, ktorý sa bez vážnych a doložených dôvodov nezúčastní na opravnej skúške, je 

klasifikovaný stupňom prospechu nedostatočný. 
• Ak žiak v školskom roku dosiahol celkový prospech „neprospel“, môže mu na jeho žiadosť 

alebo na žiadosť zákonného zástupcu, riaditeľ povoliť opakovanie príslušného ročníka. 
 

B. Hodnotenie prospechu: 

• Prospech v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje na konci 
klasifikačného obdobia na základe známok týmito stupňami: 



1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný, 5 – nedostatočný. 
• Povinné predmety, ktoré sa neklasifikujú, sú určené v učebnom pláne. Hodnotia sa 

stupňami: 
• Absolvoval  
• Neabsolvoval – žiak je hodnotený stupňom neabsolvoval, v prípade že nesplnil 

základné podmienky určené vyučujúcim, ktoré sú uvedené v tematickom pláne 
príslušného predmetu. 

• Nepovinné predmety a záujmové útvary sa hodnotia slovne:  
• Pracoval 
• Nepracoval 

 
C. Opravné skúšky: 

• Na opravné a výnimočné opravné skúšky má právo žiak, ktorý dosiahol nedostatočný 
prospech, slabo prospievajúci žiak so súhlasom učiteľa a riaditeľa školy 

• Opravné a výnimočné opravné skúšky sa skladajú z písomného testu a ústnej časti. 
K výslednému hodnoteniu sa nezapočítajú výsledky získané v priebežnom hodnotení. 

• Opravné a výnimočné opravné skúšky sa konajú pred trojčlennou komisiou. 
 
 
1. Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami: 
 
1 – výborný 
2 - chválitebný 
3 - dobrý 
4 - dostatočný 
5 – nedostatočný 
 
Predmety, ktoré sa neklasifikujú sú určené v učebných plánoch. 
 
2. Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami: 
 
   1 - veľmi dobré 
   2 - uspokojivé 
   3 - menej uspokojivé 
   4 – neuspokojivé 
 
 
3. Riaditeľ zabezpečuje, aby sa o prospechu a správaní neplnoletého žiaka mohol priebežne 
informovať jeho zákonný zástupca. 
 
4. Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa 
za prvý polrok neklasifikuje, riaditeľ určí na jeho vyskúšanie a klasifikovanie náhradný 
termín, a to spravidla tak, aby klasifikácia mohla byť ukončená najneskôr do dvoch mesiacov 
po skončení prvého polroka. 
 
5. Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v druhom polroku, žiak 
je skúšaný aj klasifikovaný za toto obdobie v náhradnom termíne a v dňoch určených 
riaditeľom. 



 
6. Ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci 
prvého a druhého polroka, môže do troch dní odo dňa, odkedy sa dozvedel o jej výsledku, 
požiadať riaditeľa o komisionálne skúšanie, ak je vyučujúcim riaditeľ školy, o preskúšanie 
žiaka možno požiadať orgán štátnej správy, ktorý strednú školu odborne riadi. Preskúšať 
žiaka nemožno, ak bol v klasifikačnom období z tohto vyučovacieho predmetu už 
komisionálne skúšaný. Riaditeľ môže nariadiť komisionálne preskúšanie žiaka na vlastný 
podnet. 
 
7. Žiak, ktorý v priebehu klasifikačného obdobia vymeškal z vyučovania povinného predmetu 
viac ako 30 % z dotácie vyučovacích hodín môže vyučujúci po dohode s riaditeľom nariadiť 
komisionálnu skúšku. Neklasifikovaný žiak je skúšaný skúšobnou komisiou v náhradnom 
termíne. 
      
 
   
Postup do vyššieho ročníka a opakovanie ročníka 
1. Do vyššieho ročníka postupuje žiak, ktorý prospel. 
2. Ak žiak v niektorom školskom roku neprospel a nevykonal úspešne opravnú skúšku, 
riaditeľ školy môže na jeho žiadosť povoliť opakovať ročník, k žiadosti neplnoletého žiaka sa 
vyjadruje zákonný zástupca. 
 
• Neospravedlnené hodiny sú tiež dôvodom pre zníženie známky zo správania, nakoľko porušuje 

zákon NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ § 144 ods. 4 písmeno e/.  
 

- 1            neospravedlnená hodina   = napomenutie triednym učiteľom 

- 2            neospravedlnené hodiny  = pokarhanie triednym učiteľom  

- 3 – 6     neospravedlnených hodín  = pokarhanie riaditeľom 

- 7 – 12   neospravedlnených hodín  = znížená známka na 2. stupeň  

- 13 - 14 neospravedlnených hodín   = znížená známka na 3. stupeň  

- 15 a viac neospravedlnených hodín = znížená známka na 4. stupeň 

• V prípade dokázaného odcudzenia majetku a veci inej osoby bude žiak stíhaný zníženou známkou 
zo správania  

• Žiak koná priamo a čestne, pri pokusoch o podvod je stíhaný zníženou známkou zo správania, 
prípadne podľa stupňa závažnosti môže byť vylúčený i zo štúdia aj bez toho, aby mal už predtým 
kárne opatrenie.  

• Zámerné odmietnutie nosenia učebných pomôcok, priame odmietnutie príchodu na hodinu, 
ignorovanie pokynov učiteľa je považované za hrubé porušenie školského poriadku a je stíhané 
znížením známky zo správania. 

 

 

 



Článok 9 
Povinnosti týždenníkov: 

• V triede a školských priestoroch je každý žiak povinný zachovávať poriadok a čistotu.  
• Na riadenie vnútorného života triedy si žiaci volia triedny výbor, ktorý spolupracuje s triednym 

učiteľom a študentskou radou.  
• Na pokyn triedneho učiteľa dvaja žiaci /z každej skupiny po jednom/ vykonávajú funkciu 

týždenníka. Ich povinnosťou je:  
- na začiatku každej hodiny hlásia mená neprítomných žiakov, 

- pred každou hodinou pripravia tabuľu, kriedu, prípadne ďalšie pomôcky a vyvetrajú  

- v prípade, že vyučujúci nepríde na hodinu do 10 minút, prídu ohlásiť neprítomnosť vyučujúceho 
vedeniu školy, 

- dbajú na poriadok, každé poškodenie zariadenia hlásia triednemu učiteľovi, 

- na konci vyučovania kontrolujú vykladanie stoličiek, zhasnutie svetiel, zavrú okná, zotrú tabuľu a 
pod. 

 

Článok 10 
Záverečné ustanovenia: 

• Žiak je povinný osvojiť si školský poriadok a dodržiavať ho. Ak žiak poruší školský 
poriadok, pedagogická rada podľa závažnosti previnenia rozhodne o opatreniach  
(od napomenutia, cez zníženú známku zo správania, až k podmienečnému vylúčeniu alebo 
vylúčeniu zo štúdia). 

• Školský poriadok bol schválený na pedagogickej rade 20.8.2014 
• Vnútorný poriadok podpíše každý žiak na začiatku školského roka na znak toho, že si jeho 

náležitosti prečítal, jeho obsahu porozumel a jeho ustanovenia sú mu zrozumiteľné. 
•  Vnútorný poriadok školy je zahrnutý aj v Zmluve o štúdiu, ktorú podpisuje zákonný 

zástupca žiaka poprípade plnoletý žiak.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nitra, 2. septembra. 2014                                                 PaedDr. Zlatica Nagyová 

         riaditeľ 


