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Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava 
 

 

VNÚTORNÝ PORIADOK ŠKOLY 
Preambula 

 

Žiaci, 

dobrovoľne ste sa rozhodli študovať na Hotelovej akadémii, Mikovíniho ul. č. 1 v Bratislave, ktorá má vyše 50 

ročnú tradíciu. Vychovala tisícky kvalitných kuchárov, čašníkov a manažérov hotelových služieb. 

Naše úsilie a kvalitná práca pedagógov však predpokladá dodržiavať určité „pravidlá hry“, čiže školský 

poriadok. Najlepšia disciplína je sebadisciplína. Aby ste sa stali úspešným žiakom našej školy, je pre vás dôležité 

oboznámiť sa so školským poriadkom, ktorý garantuje: 

- rovnosť a spravodlivosť pre všetkých žiakov, 

- zabezpečuje zdravú študijnú atmosféru, potrebnú pre dosiahnutie tradične vynikajúcich výsledkov. 

Vnútorný poriadok školy vydáva riaditeľka školy v zmysle § 153 ods. 1 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. 

z  22. 5. 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a je vypracovaný v súlade s ustanoveniami ďalších právnych predpisov ako sú hlavne: 

 zákon NR SR č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, 

 zákon NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 zákon NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, 

 zákon NR SR č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich 

výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských 

zariadeniach vydaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

s účinnosťou od 1. septembra 2018, 

 zákon NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 
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I. Organizácia časového rozvrhu teoretického vyučovania 

 

Vyučovacia hodina Začiatok VH Koniec VH Prestávka 

0. 0655 0740 5 minút 

1. 0745 0830 10 minút 

2. 0840 0925 5 minút 

3. 0930 1015 20 minút 

4. 1035 1120 5 minút 

5. 1125 1210 5 minút 

6. 1215 13°°  

 obedová prestávka 30 minút 

7. 1330 1415 5 minút 

8. 1420 1505 5 minút 

9. 1510 1555 5 minút 

10. 1600 1645  
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II.  Riadenie a organizácia štúdia 

 
1. Budova školy sa každý vyučovací deň otvára ráno o 630 h a zatvára sa 5 minút pred prvou vyučovacou 

hodinou, t.j. o 7:40 hod. 

Vstup do budovy počas prestávok majú žiaci, ktorí začínajú vyučovanie neskôr v súlade s platným 

rozvrhom. 

  

2. Žiakom sa zakazuje bez súhlasu učiteľa od 740  h do konca vyučovania  opustiť budovu školy. 

Budovu školy môže žiak opustiť len s podpísanou priepustkou od triedneho učiteľa alebo člena vedenia 

školy. 

 

3. Žiak je povinný dochádzať do školy a na školské podujatia včas, podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa  

všetkých povinných, voliteľných a nepovinných predmetov, ktoré si zvolil. Žiak je povinný dodržiavať 

rozsah prestávok. 

4. Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválilo vedenie školy. Rozvrh hodín je 

povinný rešpektovať každý žiak a učiteľ. 

 

5. Ak končí vyučovanie po 15,00 h, žiaci opúšťajú budovu školy len v sprievode vyučujúceho učiteľa, 

spravidla zadným vchodom. 

 

6. Vyučovanie, ktoré prebieha vo viachodinových blokoch, sa bude realizovať bez prestávok. V prípade 

potreby určuje čas a dĺžku prestávky príslušný vyučujúci. V čase prestávky sa žiaci riadia pokynmi 

vyučujúceho.  

 

7.  Uvoľnenie z vyučovania: 1 vyučovacia hodina – príslušný vyučujúci 

                                                          1 deň – triedny učiteľ 

                                                          2 a viac dní – riaditeľka školy                                      

  

8. Ak sa neplnoletý žiak nezúčastní vyučovania, je povinný jeho zákonný zástupca (plnoletý žiak) 

oznámiť dôvod neprítomnosti  do 48 hodín triednemu  učiteľovi. Ospravedlnenie neprítomnosti musí 

byť písomné, ak ide o absenciu viac ako 5 dní, musí byť potvrdené lekárom. 

Oneskorený príchod žiakov bývajúcich v Bratislave z dôvodu meškania MHD sa považuje za  

neospravedlnený. 

 

9. 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, riaditeľka školy písomne vyzve 

žiaka, ak je neplnoletý, zákonného zástupcu, aby  v určenej lehote doložil dôvod svojej (žiakovej) 

neprítomnosti. Súčasne upozorní, že v opačnom prípade sa žiak bude posudzovať tak, ako keby štúdium 

zanechal. Ak do 10 dní odo dňa doručenia výzvy žiak do školy nenastúpi alebo nie je doložený dôvod 

jeho neprítomnosti, posudzuje sa tak, ako keby štúdium zanechal prvým dňom po uplynutí lehoty, 

určenej riaditeľkou školy na ospravedlnenie. Týmto dňom prestáva byť žiakom školy. 

 

10. Riaditeľka školy môže uvoľniť žiaka úplne alebo čiastočne z vyučovania povinného predmetu telesnej  

výchovy na základe vyjadrenia príslušného lekára s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných 

pracovných činností podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky o používaní profesijných titulov a ich 

skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania. 

Necvičiaci žiaci sú povinní byť na vyučovacej hodine a plniť pokyny vyučujúceho, vrátane 

vykonávania cvikov nariadené vyučujúcim s ohľadom na zdravotné obmedzenia žiaka. Z prvej 

a z poslednej hodiny oslobodení žiaci môžu byť uvoľnení len po predchádzajúcom súhlase  príslušného 

vyučujúceho. 

 

11. Riaditeľka školy môže poskytnúť úľavy vo vyučovaní žiakom zaradeným do športových oddielov, ak 

sú ich tréningy a súťaže aj v čase vyučovania. 

 

12. Súhlas s prestupom na inú školu udeľuje riaditeľka školy na základe žiadosti žiaka alebo jeho 

zákonného zástupcu. 

 

13. Prerušenie štúdia môže riaditeľka školy povoliť na základe žiadosti žiaka alebo jeho zákonného 

zástupcu. 
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14. Žiak prestáva byť žiakom HA dňom nasledujúcim po dni, keď mu bolo riaditeľkou doručené oznámenie 

o zanechaní štúdia. 

 

15. Na voliteľné a nepovinné predmety sa žiaci prihlasujú dobrovoľne v určenom termíne. 

 

16. Na MS sa žiaci prihlasujú písomne triednemu učiteľovi. Termín sa určí v pláne práce školy v súlade 

s pokynmi MŠ SR. 

 

17. Organizácia vyučovania a práce žiakov na OV a odbornej praxi sa riadi osobitnými predpismi v zmysle 

školského zákona a podpísaných zmlúv s jednotlivými prevádzkami praktického vyučovania. 

 

 

 

III. Práva a povinnosti žiakov 

 
1. Každý žiak na našej škole má právo využívať všetky príležitosti a možnosti na to, aby sa mohol rozvíjať 

fyzicky, mentálne, duchovne a sociálne zdravým spôsobom v podmienkach slobody a dôstojnosti.  

 Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú právo na výchovu a vzdelávanie 

s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie 

nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú. 

 
2. Každý žiak má právo zvyšovať svoju všeobecnú kultúrnu úroveň, rozvíjať svoje schopnosti, vlastný  

úsudok, zmysel pre zodpovednosť. 

 

3. Každému žiakovi je na našej škole garantovaná sloboda myslenia, svedomia a viery, sloboda názoru, 

sloboda prijímať informácie a myšlienky. 

 

4. Každý žiak HA má právo študovať a v rámci študijného procesu využívať školské zariadenia, pomôcky, 

materiály, športoviská, telocvičňu a odborné učebne v súlade s podmienkami prevádzky školy. 

 

5. Žiak má právo zúčastniť sa kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, vzdelávacích prednášok 

a akcií, ktoré organizuje škola. Žiak, ktorý sa dopustil porušenia tohto školského poriadku, sa môže 

zúčastniť spomínaných podujatí len so súhlasom riaditeľky školy. 

 

6. Žiak má právo na prestávku v jej plnom časovom rozsahu. 

 

7. Ak má žiak alebo jeho zákonný zástupca pocit, že jeho práva nie sú naplnené, alebo sa nedodržuje 

školský poriadok, alebo iné pedagogické zásady , môže sa obrátiť na riaditeľku školy, alebo radu školy 

so žiadosťou o nápravu. 

 

8. Žiaci majú právo voliť si svojho zástupcu do študentskej rady a jeho prostredníctvom uplatňovať si 

svoje požiadavky a zúčastňovať sa na organizácii spoločensko-pracovného života školy. 

 

9. Školský bufet môžu viacerí žiaci navštevovať len v čase prestávok a prípadne voľných hodín.  

V priestoroch bufetu dodržiavajú žiaci čistotu a zásady slušného správania. 

 

10. Žiak má právo zúčastňovať sa súťaží  a reprezentovať školu so súhlasom riaditeľa školy. 

 

11. Ak žiak nesúhlasí s uverejnením svojej fotografie na webovej stránke školy, písomne požiada o jej   

odstránenie riaditeľku školy.   

 
12. Všetky požiadavky žiakov, ktoré vyžadujú potvrdenie riaditeľstva školy, si žiaci vybavujú 

prostredníctvom  svojich triednych učiteľov a tajomníčky školy  počas úradných hodín od 745 do 1130 h 

každý vyučovací deň okrem piatku. 

 

13. Do školy je žiak povinný byť primerane, slušne a čisto upravený. Zvolená profesia si vyhradzuje právo  

vyžadovať od žiakov dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov. To predstavuje nosenie 

predpísaného oblečenia na  hodinách Techniky obsluhy, Technológie prípravy pokrmov a  na hodinách 

Odbornej praxe.. 
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 V rámci osobnej úpravy dievčat sa zakazuje: 

- tetovanie a piercing na viditeľnom mieste a tzv. „tunely,“ 

- výrazný make-up, 

-  viacfarebné odtiene vlasov (zelená, oranžová, ap.), 

- extravagantné štýly účesov (napr. dredy, vystrihané pásy), 

- dlhé nalakované nechty a gélové nechty, 

- výrazné šperky. 

 

 V rámci osobnej úpravy chlapcov sa zakazuje: 

- piercing a tetovanie na viditeľnom  mieste 

- náušnice a tzv. „tunely“ 

- viacfarebný odtieň vlasov 

- extravagantné štýly účesov (napr. dredy, vystrihané pásy, „čirka“) 

 

V budove školy žiaci nenosia na  hlave čiapky (šiltovky) a klobúky. 

 

Žiak je povinný správať sa v odborných učebniach podľa pokynov vyučujúcich. Za každé porušenie 

uvedených požiadaviek dostane zápis do TK. S ohľadom na počet zápisov v TK bude následne škola 

postupovať v zmysle školského poriadku znížením známky zo právania až vylúčením zo školy. 

 

14.  Ak je žiak z  predmetu Technológia prípravy pokrmov neklasifikovaný z dôvodu vysokej 

ospravedlnenej absencie nemá nárok na vrátenie zálohovej platby. Nie je to možné technicky 

zabezpečiť, nakoľko žiaci normujú celé menu na ďalší týždeň vopred a dávajú objednávku. Ak hodina 

z organizačných dôvodov odpadne, objednávka sa prenáša na ďalší týždeň, vždy na počet žiakov 

v príslušnej skupine triedy. Nie je možné sledovať, kto bude o týždeň alebo dva na hodine neprítomný. 

Z tohto dôvodu žiak stráca nárok na vrátenie peňazí.  

 

15. Po zazvonení je žiak na svojom mieste, a keď vstúpi riaditeľka, zástupca riaditeľky alebo učiteľ, 

pozdraví povstaním. Žiak počas vyučovania neopúšťa svoje miesto, triedu a budovu školy bez súhlasu 

profesora. 

 

16. Žiak na vyučovaní sedí slušne a sleduje priebeh hodiny, nevyrušuje, neje, nepije, nežuje žuvačku, 

nezaoberá sa inými s hodinou nesúvisiacimi aktivitami a riadi sa pokynmi vyučujúceho. Je zakázané 

používať bez súhlasu vyučujúceho mobilné telefóny, elektroniku a iné technické zariadenia, ktoré 

rozptyľujú pozornosť žiakov na  vyučovaní. Ak žiak poruší školský poriadok v tomto bode, vyučujúci 

má povinnosť mobilný telefón, resp. iné zariadenie dočasne odobrať a odovzdať na riaditeľstve školy 

a následne bude  priestupok riešený  triednym učiteľom v spolupráci s rodičmi.  

 

17. Ak sa žiak nemohol zo závažných dôvodov pripraviť na vyučovanie alebo vypracovať úlohu, 

ospravedlní sa učiteľovi na začiatku hodiny. 

 

18. Žiak udržuje svoje miesto v poriadku a čistote, šetrne zaobchádza so školským majetkom a učebnými 

pomôckami a pri ich poškodení je povinný škodu nahradiť. 

 

19. Po skončení vyučovacej hodiny je žiak povinný upratať svoje pracovné miesto. 

 

20. Žiak je povinný dodržiavať všeobecne platné zákony a predpisy. 

 

21. V odborných učebniach žiak plní pokyny učiteľa v súlade s platným poriadkom. Počas vyučovania 

dodržiava základy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a protipožiarne predpisy. 

Na školských exkurziách, výletoch, lyžiarskych zájazdoch a cvičeniach obrany a ochrany životného 

prostredia sa žiaci riadia vnútorným poriadkom školy a pokynmi učiteľa. Bez ich vedomia sa 

nevzďaľujú od ostatných žiakov alebo z určeného miesta. 

 

22. Žiak je povinný dodržiavať základné pravidlá hygieny a prevencie voči chorobám. Žiak je povinný mať 

zdravotný preukaz. 

 

23. Žiak musí nahlásiť svoje bydlisko ako i každú zmenu bydliska, zvoleného ošetrujúceho lekára, ako i iné 

zmeny základných osobných údajov. 
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24. Žiak sa k svojim spolužiakom správa tolerantne, nevyjadruje sa hrubo, chráni svoje zdravie aj zdravie 

svojich spolužiakov. Rešpektuje  učiteľov a spolužiakov bez ohľadu na ich rasovú príslušnosť, 

príslušnosť k etnickej skupine alebo ich náboženské vyznanie. 

 

25. Väčšiu sumu peňazí a cenné predmety nosí žiak do školy len na vlastnú zodpovednosť. 

 

26. Triedny učiteľ určí na každý týždeň dvoch žiakov do funkcie týždenníka s nasledujúcimi povinnosťami:  

  - zabezpečiť zapísanie vyučovacej hodiny, 

  - starať sa o čistotu tabule, 

 - nahlásiť zástupcom riaditeľky neprítomnosť vyučujúceho na hodine do 10 minút od začiatku hodiny, 

 - upozorniť vyučujúceho na zistené nedostatky, poškodenie alebo stratu školského majetku alebo     

         majetku spolužiakov, 

  - polievať kvety v triede. 

 

27. V školskej jedálni sú žiaci povinní dodržiavať poriadok platný pre školskú jedáleň. V školskej jedálni sa 

zdržujú len žiaci, ktorí sú riadnymi stravníkmi. 

 

28. Na pôde školy je neprípustné akékoľvek slovné zastrašovanie, fyzické alebo psychické napadnutie, 

pokusy ublížiť alebo iné činnosti, ktoré môžu spôsobiť psychickú alebo fyzickú ujmu na zdraví. 

 

Nasledujúce body školského poriadku je nevyhnutné dôsledne dodržiavať!!! 

 

29. Žiak je povinný chrániť majetok školy. Je prísne zakázané znečisťovať školské lavice, stoličky,              

steny, sadať si na parapety okien a poškodzovať zariadenia učební, šatní a ostatných priestorov školy. 

 

30. Žiakom je prísne zakázané fajčiť v škole, v areáli školy a na školských akciách. 

 

31. Na pôde školy a na školských podujatiach je prísne zakázané prechovávať zbrane a predmety              

ohrozujúce zdravie. 

 

32. Je prísne zakázané priniesť, kúpiť alebo predávať, prechovávať alebo požívať alkohol, drogy a iné 

omamné látky. Zákaz sa týka  pobytu v priestoroch školy  a  na všetkých školských podujatiach. 

 

33. V škole je prísne zakázané prevádzkovať mobilné telefóny, wolkmeny a diskmeny, MP3 prehrávače              

a veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní. 

Žiakovi nie je dovolené manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy. 

               V priestoroch školy je prísne zakázané nabíjanie mobilných telefónov, počítačov (notebook, tablet,  

               Ipad...) a používanie varných kanvíc. 

 

IV. Práva a povinnosti zákonných zástupcov 

 
Povinnosťou zákonných zástupcov je: 

               – dohliadať na to, aby ich dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, 

      - ospravedlniť neprítomnosť žiaka na vyučovaní bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch          

          predložiť lekárske potvrdenie o chorobe, 

              -  vytvoriť učiteľom podmienky na individuálne vyučovanie žiaka, ktorý je oslobodený od  povinnosti  

                 dochádzať do školy, 

              -  rodič by mal zabezpečiť dieťaťu druh a množstvo školských pomôcok nevyhnutných pre riadny  

                 priebeh vzdelávacieho procesu, 

              -  zúčastňovať na schôdzach rodičovského združenia, 

              -  predkladať návrhy na zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu. 

   
               Zákonní zástupcovia majú právo: 

              - na vzdelávanie svojho dieťaťa bez diskriminácie, 

              - na toleranciu názorového, etnického, kultúrneho, rasového, sociálneho vedomia, zázemia a prejavu, 

              - na slobodný prístup k informáciám o škole a o ich deťoch v škole v zmysle platnej legislatívy, 

              - byť volený do Rady školy, 

              - iniciovať zmeny v činnosti školy, 

              - na integrovanie svojho dieťaťa v prípade návrhu odborného pracovníka CPPPaP, 

              - dostať k nahliadnutiu písomné práce svojho dieťaťa, 
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              - zúčastniť sa vyučovania po dohode s riaditeľom školy alebo s vyučujúcim, 

              - požiadať o komisionálne preskúšanie svojho dieťaťa, ak má pochybnosti o správnosti klasifikácie v 

                jednotlivých predmetoch na konci 1.  2. polroka do troch dní odo dňa, keď bolo žiakovi vydané    

                vysvedčenie, 

              - dať preskúmať súdom vydané rozhodnutie, 

              - na riešenie podnetov, sťažností, 

              - na vydanie potvrdenia o návšteve školy, odpisu vysvedčenia a pod., 

              -  predkladať návrhy na zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 

V. Pravidlá hodnotenia a klasifikácia 

 
1. 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 správania v škole, prípadne nedostatočné učebné výsledky, dôsledkom 

zdravotného postihnutia. 

 

2. Učiteľ zabezpečí, aby sa o prospechu a správaní žiaka mohol priebežne informovať rodič, resp. zákonný  

zástupca. Každý žiak má právo dozvedieť sa včas výsledky písomnej či ústnej odpovede a nahliadnuť 

do svojej písomnej práce. 

  

3. Ak si žiak opakovane zabudne úbor na TV, učiteľ TV urobí záznam do triednej knihy, riešenie záznamu 

výchovným opatrením v zmysle školského poriadku. 

 

4. O každej priebežnej klasifikácii žiaka sa vedie evidencia v klasifikačnom hárku. Zákonný zástupca 

žiaka má právo kedykoľvek nahliadnuť do klasifikačného hárku žiaka a po dohovore s vyučujúcim i do 

predpísaných písomných prác. 

 

5. Žiak sa klasifikuje na základe komisionálnej skúšky: 

- ak je skúšaný v náhradnom termíne alebo koná rozdielovú skúšku, 

- na podnet riaditeľky školy, 

- v prípade uvoľnenia žiaka z pravidelnej dochádzky alebo pri vysokej absencii. 

 

6. Žiak, ktorý sa bez závažného dôvodu nezúčastní komisionálnej skúšky, bude klasifikovaný známkou 

nedostatočný. 

               Žiakovi, ktorý do 3 dní predloží ospravedlnenie o neúčasti na komisionálnej skúške, určí riaditeľ školy    

               náhradný termín. 

 

7. Žiak, ktorý na konci druhého polroku mal najviac z dvoch  predmetov prospech nedostatočný, môže 

robiť opravné skúšky na základe podanej žiadosti, so súhlasom riaditeľky školy. 

 

8. Žiak, ktorý bez závažných príčin nepríde na opravnú skúšku,  sa klasifikuje stupňom nedostatočný. 

 

9. Ak žiak v školskom roku neprospel, môže mu na jeho žiadosť alebo na žiadosť zákonného zástupcu 

riaditeľka školy povoliť opakovanie ročníka. 

 

10. Za vzorné správanie, plnenie si povinností, za statočný čin alebo dobrú reprezentáciu školy môže byť 

žiakovi  udelená pochvala alebo iné ocenenie. Pochvalu a iné ocenenie udeľuje žiakom triedny učiteľ 

alebo riaditeľka školy. Pochvala sa  zapíše do katalógu triedy. 

 

11. Podľa závažnosti previnenia voči školskému poriadku môžu žiakom uložiť niektoré z týchto opatrení: 

-pokarhanie triedneho učiteľa, 

-pokarhanie riaditeľkou školy, 

-zníženie známky zo správania, 

-podmienečné vylúčenie zo školy a súčasne klasifikácia správania stupňom menej uspokojivé, 

-nepodmienečné vylúčenie zo školy a súčasne klasifikácia správania stupňom neuspokojivé, za     

  šikanovanie, fyzické ohrozenie žiakov a pracovníkov školy. 
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Ak má žiak v danom polroku neospravedlnené hodiny, spravidla mu bude udelené výchovné opatrenie, 

a to nasledovne: 

   

- pokarhanie triednym učiteľom za 1 až 6  hodín neospravedlnenej absencie 

- pokarhanie riaditeľom školy za 7 až 10 hodín neospravedlnenej absencie 

- 2°    za 11 až 20 hodín neospravedlnenej absencie 

- 3°    za 21 až 30 hodín neospravedlnenej absencie 

- 4°    za 31 až 40 hodín neospravedlnenej absencie 

- podmienečné vylúčenie  za viac ako 40 hodín neospravedlnenej absencie 

 

Žiak môže byť podmienečne vylúčený aj za závažné porušenie školského poriadku. 

Žiak môže byť vylúčený zo štúdia za vysokú neospravedlnenú absenciu, alebo za závažné porušenie 

školského poriadku. 

 

Za závažné porušenie sa považuje: 

  - krádež na pracovisku a v priestoroch školy a na akciách organizovaných školou, 

- nahrávanie, natáčanie a odpočúvanie jednotlivých osôb a kolektívov o priebehu vyučovacích hodín, 

  - šikanovanie medzi žiakmi v celom objekte školy a na pracovisku (fyzické ohrozovanie a psychické   

                 týranie spolužiakov a pracovníkov školy), 

  - hranie hazardných hier, prechovávanie, požívanie, kupovanie alebo predávanie alkoholu, drog a iných 

omamných látok v školskom areáli, v budove školy a na školských podujatiach, 

- sexuálne prejavy na verejnosti (v priestoroch školy) 

              - znevažovanie osobnej dôstojnosti pedagógov a pracovníkov školy, 

  - prechovávanie a používanie zbraní a predmetov  ohrozujúcich zdravie žiakov a pracovníkov školy. 

 

Za záškoláctvo sa považuje, keď žiak v priebehu školského roka bez ospravedlnenia vymešká viac 

ako 15 hodín. Záškoláctvo sa bude riešiť v spolupráci s výchovným poradcom. 

 

V nadstavbovom štúdiu  sa správanie nehodnotí a žiaci nemusia uviesť dôvod neprítomnosti  

              v I. polroku školského roka                           10    neospravedlnených hodín,  

              v II. polroku školského roka                          10    neospravedlnených hodín.  

 

V prípade, že tento počet prekročia bude ich neprítomnosť považovaná za nezáujem o štúdium a bude sa 

pokračovať v zmysle platnej legislatívy. 

Žiadosti môže podávať žiak osobne, ak dovŕšil 18. rok veku Za mladších žiakov podáva žiadosti ich 

zákonný zástupca. 

 

VI. Riešenie situácie pri porušení  Vnútorného poriadku školy konzumáciou alkoholu,  

            návykových látok a fajčením 

 
A. Alkohol 

V zmysle platnej legislatívy a Vnútorného poriadku školy je žiakom zakázané prinášať do školy alebo 

na činnosti organizované školou alkoholické nápoje a iné zdraviu škodlivé látky, používať ich v škole alebo 

pri činnostiach organizovaných školou. 

 

1. Postup pri porušení tohto ustanovenia školského poriadku: 

 

 Žiaka, ktorý je podozrivý, že je pod vplyvnom alkoholu, užíva alkohol v škole alebo školskom zariadení 

vyzve pedagogický zamestnanec k dychovej skúške prístrojom, ktorým sa určí objemové percento 

alkoholu v dychu. 

 

 Pri skúške je prítomný vyučujúci, ktorý stav zistil, člen vedenia školy a zástupca RŠ. 

 

 Po skúške sa vyhotoví zápisnica, ktorú každý z prítomných podpíše, zápisnica sa zašle zákonnému 

zástupcovi žiaka. 

 

 Pri pozitívnom výsledku je žiak vyzvaný k okamžitému opusteniu školy v sprievode privolaného rodiča 

(zákonného zástupcu) a vyučovacie hodiny, ktoré mal v daný deň ešte absolvovať, bude mať vykázané 

ako neospravedlnené. 
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 Nasleduje prerokovanie porušenia na pedagogickej rade a uloženie výchovného opatrenia podľa § 58, 

ods.2, zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). 

 

 Výsledok sa oznámi zákonnému zástupcovi žiaka. 

 

2. Postup, ak sa žiak odmietne podrobiť dychovej skúške: 

 

O tejto udalosti sa za prítomnosti vyučujúceho, ktorý stav zistil, člena vedenia školy a zástupcu RŠ spíše 

zápisnica, kde sa uvedú klinické príznaky, ktoré osoba vykazuje a ktoré vedú k podozreniu, že žiak pil 

alkoholický nápoj. V prípade odmietnutia dychovej skúšky považujeme jej výsledok za pozitívny a postupujeme 

ako v bode 1. Pri zistení, že žiak školy pil alkoholické nápoje bude: 

 

 postihnutý zníženou známkou zo správania na stupeň 2 /uspokojivé/ 

 

 o správaní žiaka budú informovaní jeho rodičia. 

 

Pri opakovanom porušení Vnútorného poriadku školy v tomto zmysle žiak bude: 

 

 postihnutý zníženou známkou zo správania na stupeň 3 /menej uspokojivé/ a podmienečne vylúčený zo 

školy 

 Ak predchádzajúce opatrenia nebudú účinné a žiak bude naďalej porušovať Vnútorný poriadok školy, 

škola siahne po najkrajnejšom opatrení: - zníženie známky zo správania na stupeň 4 /neuspokojivé/ 

a žiak bude zo štúdia vylúčený. 

 

 

B. Užívanie nelegálnych návykových látok 

 

Zákaz užívať drogy a iné omamné látky je zakotvený vo Vnútornom poriadku školy, s ktorým sú oboznámení  

všetci žiaci školy. 

 

Postup pri porušení zákazu: 

 

1. K žiakovi, ktorý je dôvodne podozrivý, že je pod vplyvom drog, užíva drogy v škole alebo školskom 

zariadení, na akcii organizovanej školou, bude privolaný rodič (príp. zákonný zástupca) a spolu budú 

vyzvaní pedagogickým zamestnancom k návšteve lekára, alebo zdravotníckeho zariadenia, kde sa 

uskutoční odber a vyšetrenie biologického materiálu na zistenie návykových látok (podľa zákona č. 

219/1996 Z. z. § 5), 

 

 o situácii, ktorá viedla k návšteve lekára, sa spíše zápisnica, 

 v prípade pozitívneho výsledku nasleduje prerokovanie priestupku na pedagogickej rade a uloženie 

výchovného opatrenia v zmysle školského zákona a vyhlášky MŠ SR č.314/2008 o stredných školách, 

 rozhodnutie pedagogickej rady o výchovnom opatrení sa zašle rodičovi žiaka, v prípade, že sa žiak 

odmietne podrobiť vyšetreniu, bude jeho výsledok považovaný za pozitívny. 

 

2. Pri zistení, že žiak školy užíva nelegálne drogy či už v budove školy, alebo mimo nej, bude v súlade 

s Vnútorným poriadkom školy: 

 

 postihnutý zníženou známkou zo správania na stupeň 2 /uspokojivé/, 

 o priestupku budú informovaní rodičia, 

 o priestupku bude informovaná polícia, 

 o priestupku bude informované Centrum protidrogovej prevencie v Bratislave. 

 

3. Pri  opakovanom užívaní drog, ak budú neúčinné opatrenia uvedené v bode 2, bude žiakovi: 

 

 znížená známka zo správania na stupeň 3 /menej uspokojivé/ a žiak bude podmienečne vylúčený zo 

štúdia, 

 zároveň budú informované inštitúcie uvedené v predchádzajúcom bode. 
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4. Ak predchádzajúce opatrenia nebudú účinné a žiak bude naďalej porušovať vnútorný poriadok školy, 

nasleduje: 

 

 zníženie známky zo správania na stupeň 4 /neuspokojivé/ a žiak bude zo školy vylúčený, 

 zároveň budú informované inštitúcie uvedené v bode 2. 

 

5. Pri šírení drog – distribúcia, predaj. 

Pri zistení, že žiak školy distribuuje drogy, bude: 

 

 Okamžite bezpodmienečne vylúčený zo štúdia a zároveň budú o priestupku informované inštitúcie 

uvedené v bode 2, ktorým v zmysle oznamovacej povinnosti školy je nutné tieto skutočnosti oznámiť. 

 

Sprostredkovanie, predaj a používanie omamných látok v priestoroch školy a na akciách školy je prísne 

zakázané a považuje sa za protizákonnú činnosť. Na jej zamedzenie škola využije spoluprácu s políciou 

Slovenskej republiky. 

 

C. Fajčenie 

V zmysle platnej legislatívy a vnútorného poriadku školy je žiakom zakázané prinášať do školy alebo na činnosti 

organizované školou tabakové výrobky a iné zdraviu škodlivé látky, používať ich v škole alebo pri činnostiach 

organizovaných školou. Žiakom je zakázané fajčiť (aj elektronické cigarety) v priestoroch školy a mimo školy 

pri činnostiach organizovaných školou. 

 

Postup pri porušení zákazu: 

 Pri prvom priestupku žiak odpracuje 2 hodiny upratovania verejných priestorov školy (vo voľnom 

čase). V prípade odmietnutia ich vykonania bude postihnutý zníženou známkou zo správania na stupeň 

2 /uspokojivé/ a o správaní žiaka budú informovaní jeho rodičia. 

 

 Každý ďalší priestupok sa prerokuje na pedagogickej rade a uloží sa výchovné opatrenie v zmysle 

zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vnútorného 

poriadku školy. Pri štvrtom porušení zákazu fajčenia môže byť žiak vylúčený zo štúdia. 

 

 Škola môže uplatniť postup aj podľa zákona o ochrane nefajčiarov, to znamená, že vzhľadom na to, že 

sa jedná o priestupok § 11, odsek (1) písmeno c) zákona č.377/2004 Z. z., upovedomí o tom inšpekciu 

práce (§ 11, odsek 4, zákon č. 377/2004 Z. z.), ktorá priestupok prerokuje a môže udeliť pokutu do 

výšky 164 euro (§ 11, odsek 2, zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov). 

 

 

D. Kyberšikanovanie 

 

V zmysle platnej legislatívy a vnútorného poriadku školy je žiakom zakázané nahrávanie, natáčanie 

a odpočúvanie jednotlivých osôb a kolektívov o priebehu vyučovacích hodín, pričom následné zverejnenie 

záznamu na internete sa považuje za kyberšikanovanie. 

 

Kyberšikanovaním (tiež elektronické šikanovanie, kyberšikanovanie, e-šikana, online šikanovanie) rozumieme 

zámerné urážanie, vyhrážky, odhaľovanie intímnych informácií či obťažovanie iných za pomoci moderných 

komunikačných prostriedkov, trvajúce spravidla dlhší čas. Je prísne zakázané a považuje sa za zásah do 

súkromia iných osôb. Na jej zamedzenie škola využije spoluprácu s políciou Slovenskej republiky. 

 

 

 

E. Hranie hazardných hier 

 

Hranie hazardných hier v priestoroch školy a na akciách školy je prísne zakázané a považuje sa za protizákonnú 

činnosť. Na jej zamedzenie škola využije spoluprácu s políciou Slovenskej republiky. 
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F. Sexuálne prejavy na verejnosti 

 

Sexuálne prejavy na verejnosti (v priestoroch školy a na akciách školy) sa považujú za nevhodné a budú riešené 

za účasti rodičov, psychológa a iných odborných pracovníkov. 

 

VII.   Organizácia ďalších výchovno-vzdelávacích  činností 

 

1. Školské výlety a exkurzie 

 

1.1. Na základe vyhlášky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách súčasťou vzdelávania žiakov v stredných školách 

sú aj exkurzie a školské výlety, ktoré sú uvedené v učebnom pláne školského vzdelávacieho programu. Školské 

výlety sa môžu organizovať raz v školskom roku a trvajú najviac 2 vyučovacie dni. 

 

1.2. Žiaci, ktorí sa zúčastnia na výletoch a exkurziách, sa budú správať podľa Vnútorného poriadku školy pre 

žiakov a podľa pokynov vedúceho výletu a exkurzie. 

 

1.3. Žiak, ktorý porušil Vnútorný školský poriadok, sa môže školského výletu alebo exkurzie zúčastniť až po 

vyjadrení triedneho učiteľa, prípadne riaditeľa školy. 

 

2. Účelové cvičenia 

 

2.1. Účelové cvičenia sú osobitnou formou povinného vyučovania, ktorou sa overujú, sceľujú, rozširujú 

a upevňujú vedomosti z učiva na ochranu života a zdravia. Účelové cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku dva 

razy ročne v rozsahu 6 vyučovacích hodín v teréne (v každom polroku školského roku raz). Účasť žiakov na 

cvičeniach je povinná. Žiaci s oslabeným zdravotným stavom plnia úlohy primerané svojmu zdravotnému stavu. 

 

3. Kurz na ochranu života a zdravia 

 

3.1. Kurz na ochranu života a zdravia sa organizuje pre žiakov 3. ročníka v trvaní 3 dní (po 7 hodín). Kurz sa 

uskutočňuje v teréne, mimo priestoru školy. Účasť žiakov je na cvičeniach povinná. Žiaci s oslabeným 

zdravotným stavom plnia úlohy primerané svojmu zdravotnému stavu. 

 

4. Telovýchovno-výcvikové kurzy 

 

4.1. Telovýchovno-výcvikový kurz sa organizuje v 1.a 2. ročníku – v rozsahu 5 dní po 7 hodín. Môže sa 

organizovať ako: 

a) lyžiarsky výcvik, 

b) turistický výcvik, 

c) plavecký výcvik. 

d) iné formy. 

Všetky telovýchovné aktivity sa vykonávajú v súlade s platným ŠkVP 

 

VIII. Záver 

 

 Tento vnútorný poriadok školy bol vypracovaný v súlade s platnou legislatívou (Zákon 245/2008 Z.z. 

školský zákon) a v súlade s Deklaráciou práv dieťaťa. 

 

 Vnútorný poriadok školy je záväzný pre všetkých žiakov školy a jeho porušenie a dôsledky posúdi učiteľ  

s vedením školy, prípadne na pedagogickej rade. 

 

 Tento Vnútorný poriadok školy nadobúda účinnosť dňom 23. 09. 2019 a nahrádza doterajší Vnútorný 

poriadok školy. S obsahom školského poriadku sa zoznámia  žiaci na najbližšej triednickej hodine. 

 

 Vnútorný  poriadok školy je zverejnený na www.hamikoviniho.edupage.org 

  

V Bratislave, dňa  23. septembra  2019 

 

                                                                                                                                            Ing. Katarína  B i e l a        

                                                                                                                                                riaditeľka školy 

http://www.hamikoviniho.edupage.org/

