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Preambula
Katolícka škola má vytvárať ovzdušie preniknuté duchom slobody a lásky podľa
evanjelia. Preto žiaci, ktorí navštevujú túto školu, ich učitelia a rodičia (zákonní
zástupcovia) majú právo na zaobchádzanie s nimi v tomto duchu a súčasne sú povinní sa
sami v tomto duchu správať a prijať a zachovávať nasledujúce body vnútorného
poriadku školy:

I. Organizácia vyučovacieho dňa
1. Budova školy je otvorená ráno od 6.45 hod. a popoludní minimálne do 15.15 hod.,
v niektorých dňoch aj dlhšie.
2. Vyučovanie začína najskôr nultou vyučovacou hodinou o 7.05 hod. a končí najneskôr
ôsmou vyučovacou hodinou o 15.35 hod. Žiaci prichádzajú do školy aspoň 10 min. pred
začatím vyučovania, aby sa stihli včas pripraviť. Každá trieda má vo svojom rozvrhu každý
deň vyznačenú šiestu vyučovaciu hodinu ako 6a alebo 6b, čím je pre ňu zabezpečená 30
minútová prestávka na obed.
3. Časový harmonogram vyučovacieho dňa (zvonenie):
0. hodina:
07:05 – 07:50 hod.
1. hodina:
08:00 – 08:45 hod.
2. hodina:
08:55 – 09:40 hod.
3. hodina:
09:50 – 10:35 hod.
4. hodina:
10:55 – 11:40 hod.
5. hodina:
11:50 – 12:35 hod.
6.a hodina:
12:45 – 13:30 hod.
6.b hodina:
13:05 – 13:50 hod.
7. hodina:
14:00 – 14:45 hod.
8. hodina:
14:50 – 15:35 hod.

II. Práva žiakov
1. Žiaci majú právo na slušné a úctivé zaobchádzanie s nimi zo strany učiteľov a
nepedagogických zamestnancov školy v súlade s dokumentmi Kongregácie pre katolícku
výchovu a s medzinárodne uznávaným dokumentom „Dohovor o právach dieťaťa“ a na
individuálny a láskavý prístup v duchu zásad a rád sv. Angely, zakladateľky rehole sestier
uršulínok, ktoré sú zriaďovateľkami tejto školy.
2. Žiaci majú právo slobodne vyjadrovať svoje názory, ak sú v súlade s duchom katolíckej
školy, ktorú si vybrali na štúdium. Názory, slová alebo činy, ktoré by mohli urážať
náboženské cítenie žiakov a učiteľov, nie je možné v katolíckej škole tolerovať. Absolútne
nezlučiteľná s duchom katolíckej školy je príslušnosť k sektám.
3. Žiaci majú právo domáhať sa svojich práv slušným spôsobom sami, prípadne
prostredníctvom rodičov, triedneho učiteľa alebo vedenia školy.
4. Žiaci majú právo na kvalitné vzdelávanie v súlade so štátnym a školským vzdelávacím
programom, na vysvetlenie učebnej látky a v odôvodnených prípadoch na konzultácie
s učiteľmi. Vyučovanie sa každý deň má začínať a končiť modlitbou alebo krátkou
duchovnou úvahou podľa iniciatívy pedagóga a triedneho kolektívu.
5. Žiaci majú právo v súvislosti s klasifikáciou z vyučovacích predmetov:
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vopred vedieť, čo sa bude hodnotiť a akým spôsobom,
vedieť termín plánovanej písomnej práce, ktorá trvá dlhšie ako 25 minút,
vedieť, z ktorého učiva bude plánovaná písomná práca,
dozvedieť sa výsledok každého hodnotenia so zdôvodnením klasifikácie a analýzou
chýb. Výsledok ústneho skúšania oznámi učiteľ žiakovi ihneď. Výsledky
hodnotenia písomných skúšok, prác aj praktických činností oznámi žiakovi a predloží
k nahliadnutiu najneskôr do 14 dní;
e) nahliadnuť do opravených slohových prác zo slovenského jazyka a literatúry do 15
pracovných dní od ich napísania v prítomnosti vyučujúceho v priestoroch školy,
f) byť objektívne a primerane náročne hodnotený,
g) požiadať písomne riaditeľku školy (ak má 18 rokov) alebo prostredníctvom rodičov o
komisionálnu skúšku, ak majú pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci prvého
alebo druhého polroka do 3 pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia,
Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú právo byť hodnotení a
klasifikovaní podľa osobitných predpisov.
Žiaci majú právo na ochranu zdravia, na ochranu pred drogovou závislosťou, na ochranu
pred fyzickým a psychickým násilím, využívaním a zneužívaním, právo na ochranu
osobných údajov, súkromia, cti a povesti a právo slobodne sa vyjadriť a obhájiť sa v
prípade, že im hrozia sankcie za porušenie vnútorného poriadku školy.
Žiaci majú právo voliť členov študentskej rady a byť volení do študentskej rady.
Žiaci majú právo voliť si svojho zástupcu do rady školy.
a)
b)
c)
d)

6.
7.

8.
9.

III. Povinnosti žiakov
1. Žiaci sa majú správať slušne a úctivo k svojim pedagógom a k ostatným zamestnancom. Pri
stretnutí ich majú pozdraviť. Pri vstupe pedagogického zamestnanca do triedy a pri jeho
odchode z triedy žiaci zdravia tak, že vstanú.
2. Žiaci sa majú správať slušne a priateľsky k ostatným spolužiakom. Ak spozorujú, že
niektorý žiak túto zásadu porušuje, majú to oznámiť niektorému pedagogickému
zamestnancovi.
3. V škole sú žiaci povinní prezúvať sa každý deň od 15. septembra do 30. apríla (v
prípade daždivého počasia aj v mesiaci máj a jún) a odkladať si svoje osobné veci do
šatňovej skrinky. Prezuvky nesmú mať čiernu gumenú podrážku, lebo zanecháva na
podlahe čierne, ťažko odstrániteľné šmuhy. Topánky, kabát, vetrovku a iné vrchné
ošatenie, úbor na telesnú výchovu a pomôcky na výtvarnú výchovu sú povinní odkladať
do skrinky. Žiaci sú povinní používať vhodnú obuv so svetlou podrážkou aj na ihrisku školy.
V prípade opakovaného neprezúvania a úmyselného poškodenia majetku školy (napr.
znečistenie stien, dverí alebo iné znehodnotenie majetku školy), budú žiakovi určené
práce súvisiace s odstránením škôd.
4. Za uzamykanie pridelenej šatňovej skrinky je zodpovedný každý jej držiteľ.
5. Na vyučovanie žiaci prichádzajú včas. Za tri neskoré príchody na vyučovanie (na
ktorúkoľvek vyučovaciu hodinu), dostanú jednu neospravedlnenú hodinu.
6. Žiaci školy sú povinní zúčastniť sa vo vyučovacom čase na spoločnej slávnostnej svätej
omši na začiatku a na konci školského roka, v prikázané sviatky pripadajúce na pracovné dni
počas školského roka a na sviatok sv. Uršule a sv. Angely. Neprítomnosť na nich sa bude
posudzovať ako neospravedlnená absencia.
7. Duchovné obnovy ako aj iné náboženské podujatia organizované rehoľnými sestrami a
vedením školy v rámci vyučovacieho procesu sú pre žiakov povinné vzhľadom na ich dobro
a duchovný rast.
8. V prípade absencie na účelovom cvičení ochrany života a zdravia sú žiaci povinní cvičenie
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nahradiť v termíne určenom vedením školy.
9. Žiaci sú povinní písať vopred ohlásenú písomnú prácu v danom termíne; ak sa žiak v tomto
termíne nedostaví do školy, učiteľ má právo dať mu napísať písomnú prácu v najbližšom
možnom termíne bez toho, aby žiaka upozornil.
10. Týždenníci určení triednym učiteľom majú na každej hodine plniť nasledujúce povinnosti:
hlásiť neprítomných žiakov, dbať na to, aby na každej hodine bola krieda a iné pomôcky
potrebné na vyučovanie, zotierať tabuľu, po každej prestávke dať do poriadku chodbu pri
triede, starať sa o čistotu triedy a viesť spolužiakov k udržiavaniu poriadku. Ak vyučujúci
nepríde na vyučovaciu hodinu, týždenníci hlásia neprítomnosť učiteľa najneskôr po
10 minútach vedeniu školy alebo tajomníčke. Po skončení vyučovania zatvoria okná a
skontrolujú, či sú dobre uzavreté vodovodné kohútiky a zhasnuté svetlá.
11. Žiaci sú povinní udržiavať počas vyučovania svoje miesto a jeho okolie v poriadku.
Pred odchodom zo školy ho majú očistiť od odpadkov a stoličku vyložiť na lavicu.
Odpadky majú triediť, plastové fľaše a papier nemajú hádzať do odpadkového koša v triede,
ale do vyhradeného kontajnera na chodbe.
12. Triedny kolektív sa stará o vhodnú a aktuálnu výzdobu triedy formou nástenky.
13. Žiaci sú povinní dávať si pozor na svoje veci. Osobné veci, si musí každý žiak strážiť sám
na vlastnú zodpovednosť (napr. mobilný telefón). Preto sa žiakom neodporúča nosiť do
školy drahé predmety, ktoré na vyučovaní nepotrebujú, najmä šperky a väčšie sumy peňazí.
Veci bežnej potreby majú žiaci poistené - zabezpečuje rodičovská rada.
14. Žiaci školy sú povinní rešpektovať podmienky výpožičného poriadku školskej knižnice
a anglickej knižnice.
15. Žiaci sú povinní zabezpečiť si na vyučovaciu hodinu pomôcky podľa pokynov vyučujúceho
(napr. vlastná kalkulačka a iné potrebné pomôcky).

IV. Uvoľňovanie a ospravedlňovanie žiakov
1. 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. (podľa §144 ods.9 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní). Dôvod možno oznámiť aj formou odkazu prostredníctvom pani tajomníčky
na telefónnom čísle 02/54430250 v čase 7:30 – 15:00 hod. a na mail triedneho učiteľa,
ktorý je zverejnený na webovej stránke školy www.gsurba.sk, najneskôr do dvoch dní.
2. Neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce
vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu
ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak, jeho
zákonný zástupca potvrdenie od lekára. (podľa §144 ods.10 zákona č. 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní).
3. Ak žiak chce absentovať na vyučovaní pre vopred známu príčinu, zákonný zástupca
žiaka vyžiada povolenie od triedneho učiteľa, ktorý má právo rozhodnúť o uvoľnení alebo
neuvoľnení žiaka podľa závažnosti príčiny. Preto treba o uvoľnenie žiadať vopred, a nie
dodatočne ospravedlňovať neprítomnosť v škole. O uvoľnenie žiaka z vyučovania na viac
ako tri dni má žiadať plnoletý žiak alebo rodičia neplnoletého žiaka písomne riaditeľku
školy.
4. Riaditeľka školy môže počas školského roka povoliť žiakovi absolvovať časť štúdia na
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5.

6.

7.

8.

obdobnej strednej škole v zahraničí, ale nemôže ho uvoľniť z vyučovania za účelom
zárobkovej činnosti. Túto môžu žiaci vykonávať v zahraničí len počas prázdnin.
Žiak, ktorý prišiel do školy, nesmie z nej odísť skôr, než sa skončí vyučovanie bez toho,
aby sa od niekoho vypýtal. Vypýtať sa musí od triedneho učiteľa, ktorý mu potvrdí
priepustku s uvedením hodiny odchodu zo školy. Priepustku odovzdá žiak pri odchode
vrátnikovi. Ak nie je prítomný triedny učiteľ, tak žiaka uvoľňuje zastupujúci triedny
učiteľ alebo vyučujúci, s ktorým má nasledujúcu hodinu, prípadne člen vedenia školy.
Ak tak neurobí, vymeškané hodiny mu nebudú ospravedlnené. Vypýtať sa môže len s
písomnou alebo telefonickou žiadosťou od rodičov.
Ospravedlnenie absencie si žiak dáva zapisovať lekárovi aj rodičom do „Záznamu o
chorobnosti“. V prípade neúspešného vymáhania ospravedlnenia môže triedny učiteľ po
troch pracovných dňoch vykázať vymeškané hodiny ako neospravedlnené a neskôr
prinesenú ospravedlnenku už nemusí prijať.
Ak absencia žiaka kvinty až oktávy osemročného štúdia a 1.- 4. ročníka štvorročnej formy
štúdia v konkrétnom predmete presiahne 25% a žiaka prímy až kvarty osemročného štúdia
v konkrétnom predmete presiahne 30% , môže byť neklasifikovaný. O skutočnosti, či je
možné žiaka vyskúšať a hodnotiť v riadnom termíne, rozhoduje vyučujúci daného
predmetu po prerokovaní s riaditeľkou školy.
Žiak môže aj bez súhlasu rodičov požiadať o stretnutie so školskou psychologičkou v škole
alebo v Okresnej pedagogicko-psychologickej poradni na Brnianskej ul. v Bratislave
v dohodnutom termíne, resp. s iným psychológom v inom zariadení podľa vlastného výberu.
V každom prípade sa do triednej knihy zapíše ako chýbajúci. Svoju neprítomnosť na
vyučovaní ospravedlní u triedneho učiteľa potvrdením o návšteve, ktoré dostane od
psychológa na osobitnom tlačive.

V. Zaobchádzanie so školským majetkom
1. Ak žiak nevhodným zaobchádzaním poškodí, alebo zničí učebné pomôcky alebo zariadenie
triedy resp. školy (dvere, steny, lavice, stoličky v učebni informatiky), musí škodu uhradiť,
alebo zabezpečiť jej odstránenie. Ak sa vinník nezistí, škodu uhradí kolektív triedy.
2. Je zakázané lepiť nálepky akéhokoľvek druhu na lavice, stoličky, okná, dvere, steny,
podlahu alebo kdekoľvek inde v budove školy a akýmkoľvek spôsobom poškodzovať
vnútorné zariadenie školy.
3. Za stratenú alebo veľmi poškodenú učebnicu musí žiak priniesť náhradnú, prípadne
prekopírovanú a zviazanú.
4. Žiak je zodpovedný za udržiavanie poriadku, nepoškodenie a riadne uzamykanie
pridelenej šatňovej skrinky. Podmienky používania skrinky sa riadia osobitným
dokumentom, s obsahom ktorého budú žiaci a ich rodičia oboznámení a na znak súhlasu
ho podpíšu.
5. Žiak je povinný vrátiť knihy zapožičané zo školskej knižnice alebo anglickej knižnice
podľa podmienok uvedených vo výpožičnom poriadku, najneskôr do 20. júna
príslušného školského roka. V prípade nedodržania termínu je žiak povinný uhradiť
finančnú pokutu podľa pokynov správcu knižnice. Ak finančnú pokutu neuhradí, správca
knižnice má právo obmedziť mu podmienky vypožičiavania kníh v nasledujúcom
školskom roku.

VI. Žiakom sa zakazuje:
1. akákoľvek forma (napr. oblečenie, verbálne a neverbálne prejavy) propagácie politických
strán, iných náboženstiev, siekt, anarchizmu, rasizmu, fašizmu, komunizmu a ďalších
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xenofóbnych prejavov,
2. nosiť výstredné oblečenie, účes, piercing, tetovanie, dlhé a krikľavé nechty, reťaze,
vybíjané náramky, tenisky, tašky, bundy, neprirodzené farebné odtiene vlasov,
3. prinášať do tried horúce nápoje zakúpené v bufete školy alebo mimo školy (čaj v
plastových pohároch) konzumovať ich v triede,
4. jesť počas vyučovacích hodín,
5. prinášať jedlo a pitie do katechetickej miestnosti a kaplnky,
6. počas veľkej prestávky po tretej vyučovacej hodine opúšťať budovu školy a počas všetkých
prestávok chodiť na dvor pri gymnáziu; na školský dvor pri ZŠ sv. Uršule môžu ísť žiaci
len v prípade, že niekto z pedagogického zboru je ochotný vykonávať tam pri nich dozor,
7. počas prestávok hrať v budove školy loptové hry okrem hackies,
8. vykláňať sa z okien, sadať si do okien, na okenné parapety, vykrikovať z okien a
vyhadzovať von odpadky alebo iné predmety; ak sú okná nastavené tak, že sa môžu otvoriť
len na vyklápanie, nesmú sa otvárať násilím dokorán, lebo dôjde k ich vážnemu poškodeniu
a tým aj veľkej škode, ktorú bude musieť vinník uhradiť,
9. sadať si na radiátory,
10. pri skúšaní podvádzať opisovaním, našepkávaním alebo iným nečestným spôsobom,
11. fajčiť v budove školy a v okolí školy, na školskom dvore a na podujatiach organizovaných
a spoluorganizovaných školou,
12. prinášať do školy a na podujatia organizované a spoluorganizované školou alkoholické
nápoje, drogy a iné zdraviu škodlivé látky a konzumovať ich a to bez ohľadu na vek; podľa
novely zákona č.219/1996 Z.z. podpísanej prezidentom v máji 2009 osoby maloleté do 15
rokov a mladistvé do 18 rokov nesmú požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky
a sú povinné sa podrobiť orientačnej dychovej skúške alebo orientačnému vyšetreniu
testovacím prístrojom na zistenie omamných alebo psychotropných látok; zdržiavať
osobám maloletým do 15 rokov bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21. hodine na
verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje; uvedená novela
dopĺňa aj zákon č. 596/2003 Z.z. ustanovením, podľa ktorého riaditeľ a ostatní vedúci
pedagogickí zamestnanci sú povinní oznámiť obci požitie alkoholického nápoja alebo inej
návykovej látky osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov,
13. prinášať do školy a na podujatia organizované a spoluorganizované školou veci ohrozujúce
život a zdravie (napr. nože, zábavná pyrotechnika),
14. používať predmety, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť žiakov počas vyučovacích
hodín: mobily, notebooky, diktafóny, fotoaparáty, tablety, čítačky, hracie konzoly a iné
elektronické zariadenia s výnimkou neprogramovateľných kalkulačiek. V prípade použitia
týchto elektronických zariadení bude obratom kontaktovaný zákonný zástupca a po
dohode s vyučujúcim mu bude odovzdané zariadenie, ktoré bolo žiakovi zadržané;
15. dobíjanie akýchkoľvek elektronických zariadení kdekoľvek v budove školy,
16. mať zapnutý mobilný telefón,
17. v škole a na školských podujatiach bez súhlasu kompetentného učiteľa kohokoľvek
filmovať, fotografovať a zhotovovať zvukové záznamy,
18. poškodzovať dobré meno školy zverejňovaním nevhodných materiálov (napr. materiálov
namierených proti škole, obsahujúcich vulgarizmy, ohováranie a pod.) v akejkoľvek
forme,
19. vstupovať do zborovne,
20. pozývať do školy a na akcie organizované školou cudzie osoby bez vedomia a súhlasu
vedenia školy,
21. zverejňovať v škole rôzne oznamy bez vedomia a súhlasu vedenia školy; po schválení
vedením školy však môžu vhodné a esteticky upravené oznamy umiestniť na nástenkách na
to určených.
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VII. Dress Code školy
1. Žiaci prichádzajú do školy, na sv. omše a na podujatia organizované školou čistí a slušne
upravení a vhodne oblečení v súlade s pravidlami spoločenskej etikety.
2. Na slávnostné príležitosti (otvorenie a záver školského roka, sviatky sv. Uršule a sv.
Angely, prikázané sviatky, návšteva divadla, koncertu, maturitné skúšky – ústna a písomná
časť, a pod.) žiaci nosia slávnostné oblečenie (slušné nohavice, blúzka, košeľa, oblek
sukňa, šaty). Oblečenie musí spĺňať podmienky uvedené v bode 4.
3. Oblečenie žiakov musí vyhovovať hygienickým, estetickým, pracovným, kultúrnym a
morálnym požiadavkám, pretože odev má chrániť intimitu tela. Primeraným a čistým
oblečením a vhodnou úpravou svojho zovňajšku majú pestovať v sebe i u druhých mravný
cit.
4. Tričká, tielka, šaty majú mať primeraný výstrih, majú byť nepriesvitné a majú zahaľovať
chrbát, dekolt, brucho, kríže, bedrové kosti. Dĺžka šortiek, sukieň a šiat by mala byť v
súlade s pravidlami spoločenskej etikety max 10 cm nad kolená (tj. dĺžka oblečenia by
mala presahovať dĺžku najdlhšieho prsta ruky).
5. U chlapcov sa požaduje nenosiť počas vyučovania čiapky akéhokoľvek druhu.
6. Dievčatám sa z bezpečnostných dôvodov zakazujú nosiť dlhé a špicaté nechty
7. Pri nedodržaní Dressodu školy budú žiaci upozornení zo strany vyučujúceho alebo
triedneho učiteľa a vyzvaní, aby sa prezliekli do vhodného oblečenia (vlastného,
požičaného alebo prideleného školou). Pri opakovanom porušení pravidiel obliekania budú
kontaktovaní zákonní zástupcovia žiaka a žiakovi bude udelené výchovné opatrenie v
súlade s platnou legislatívou.

VIII. Používanie stojiska na bicykle
1. Žiaci môžu používať na odkladanie bicyklov vymedzený priestor na školskom dvore.
2. Za bicykel je plnej miere zodpovedný jeho majiteľ. Žiaci na ňom môžu prísť do školy len
na vlastnú zodpovednosť.
3. Prechod s bicyklom k stojisku bicyklov je možný len cez hlavný vchod školy.
4. Škola ani zriaďovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné poškodenie bicykla na školskom
dvore. Na poškodenie bicykla sa nevzťahuje ani poistné plnenie.

IX. Opatrenia vo výchove
1. Žiakovi je možné po zhodnotení správania uložiť tieto opatrenia vo výchove:
a) pochvalu triednym učiteľom alebo pochvalu riaditeľom školy za vzorné správanie,
mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, dlhodobú svedomitú prácu, výrazné prosociálne
správanie a záslužný alebo statočný čin,
b) napomenutie triednym učiteľom, pokarhanie triednym učiteľom alebo pokarhanie
riaditeľom školy za menej závažné, závažnejšie alebo opakované previnenia voči
školskému poriadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam, mravným normám
spoločnosti a za narúšanie činnosti kolektívu,
c) podmienečné vylúčenie zo štúdia alebo vylúčenie zo štúdia, ak žiak splnil povinnú
školskú dochádzku, za závažné alebo opakované previnenia voči školskému poriadku,
zásadám spolunažívania, ľudským právam alebo mravným normám spoločnosti.
2. O uložení opatrení vo výchove podľa §5 ods.(4) pís. j) a § 30 ods. (2) zákona č. 596/2003 Z.z.
v znení neskorších predpisov rozhoduje riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade.
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X. Klasifikácia správania
1. Správanie sa klasifikuje štyrmi stupňami:
a) stupeň 1 - veľmi dobré – ak žiak dodržiava ustanovenia školského poriadku, morálne
zásady a pravidlá spolunažívania v kolektíve a vo vzťahu k učiteľom; ojedinele sa
môže dopustiť menej závažných previnení,
b) stupeň 2 - uspokojivé - ak jeho správanie je v súlade s ustanoveniami školského
poriadku, morálnymi zásadami a pravidlami spolunažívania vzhľadom k spolužiakom a
učiteľom; dopustí sa závažnejšieho priestupku alebo sa opakovane dopúšťa menej
závažných priestupkov voči ustanoveniam školského poriadku,
c) stupeň 3 - menej uspokojivé - 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 zamestnancov,
d) stupeň 4 - neuspokojivé - ak je jeho správanie v rozpore s ustanoveniami školského
poriadku, s právnymi a etickými normami spoločnosti, výrazne porušuje ľudské práva
spolužiakov, pedagogických zamestnancov alebo ďalších osôb, dopustí sa závažných
previnení, ktorými vážne ohrozuje výchovu ostatných žiakov, zámerne narúša činnosť
žiackeho kolektívu.
2. Pri klasifikácii správania sa v jednotlivých prípadoch prihliada na zdravotný stav žiaka.
Klasifikáciu správania podľa Metodického usmernenia č.21/2011 navrhuje triedny učiteľ
a schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade.

XI. Sankcie za neospravedlnené hodiny získané neskorými
príchodmi
1. Za neskorý príchod na vyučovanie sa považuje neospravedlnená neprítomnosť do 15 min.
2. Za neospravedlnené hodiny nadobudnuté neskorými príchodmi na vyučovanie budú žiakovi
udelené výchovné opatrenia:
a) 1 - 2 neosp. hodiny. napomenutie triednym učiteľom,
b) 3 - 4 neosp. hodiny pokarhanie triednym učiteľom,
c) 5 - 6 neosp. hodín
pokarhanie riaditeľom školy bez zníženia známky zo správania,
d) 7 a viac neosp. hodín pokarhanie riaditeľom školy a zníženie známky zo správania
na druhý stupeň.

XII. Práva rodičov
1. Rodičia žiakov majú právo informovať sa o prospechu, dochádzke a správaní sa
ich dieťaťa v rámci stretnutí Rodičovského spoločenstva. Informácie o klasifikácii získavajú
prostredníctvom internetovej žiackej knižky alebo priamou konzultáciou s vyučujúcimi
jednotlivých predmetov po dohode s pedagógom.
2. Rodičia žiakov majú právo nahliadnuť do písomných prác svojho dieťaťa
v prítomnosti vyučujúceho v rámci konzultácie v budove školy.
3. Rodičia majú právo na vyriešenie svojich podnetov a sťažností. Majú možnosť operatívne
konzultovať svoj problém s triednym učiteľom, v prípade potreby s vedením školy a
zriaďovateľom školy.
4. Rodičia majú právo dozvedieť sa aj pozitívne informácie o svojom dieťati, v tom prípade by
mal triedny učiteľ oznámiť aj pochvaly a vyzdvihnúť výrazné úspechy.
5. Rodičia majú právo na informácie o škole, ktoré sú dostupné na internetovej stránke školy
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www.gsurba.sk..
6. Rodičia majú právo spolupracovať s učiteľom pri náprave prospechu.
7. Rodičia môžu navštíviť učiteľa v škole aj mimo schôdzok rodičovského spoločenstva, ale
výlučne po dohode s učiteľom v čase mimo jeho vyučovania.
8. Rodičia majú právo voliť si svojich zástupcov do rady školy a právo byť voleným členom
rady školy.

XIII. Povinnosti rodičov
1. Rodičia žiakov uršulínskej školy majú pomáhať vytvárať podmienky pre ich priaznivý

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

vývin v duchu kresťanských zásad. V spolupráci so školou majú dbať o zdravý a
harmonický rozvoj osobnosti žiaka ako jednotlivca i ako súčasti triedneho spoločenstva v
evanjeliovom duchu.
Rodičia majú povinnosť oboznámiť sa s vnútorným poriadkom školy. Obzvlášť
dôležité je, aby sa oboznámili s podmienkami uvoľňovania žiakov z vyučovania a s
podmienkami ospravedlňovania ich neprítomnosti na vyučovaní z rôznych dôvodov,
ktoré sú uvedené v bode IV. tohto vnútorného poriadku školy.
Rodičia sú zodpovední za výchovu svojich detí, a preto sa majú zúčastňovať schôdzok
rodičovského spoločenstva a spolupracovať s učiteľmi.
Povinnosťou rodičov je zabezpečiť dieťaťu veci a predmety potrebné v škole (prezuvky,
úbor na telesnú výchovu, kalkulačky a iné pomôcky na jednotlivé predmety) podľa potreby
a požiadaviek vyučujúcich.
Rodičia majú dbať na výzor a obliekanie žiaka, aby to nebolo v rozpore s morálkou a
dobrým menom školy.
Rodičia majú priebežne kontrolovať plnenie školských povinností svojich detí.
Povinnosťou rodičov je uhradiť škodu na školskom majetku, ktorú evidentne spôsobilo
ich dieťa.
Povinnosťou rodičov je bezodkladne informovať triedneho učiteľa o zmene bydliska,
korešpondenčnej adresy, mailovej adresy, telefónneho čísla alebo iných dôležitých
skutočnostiach.

XIV. Práva učiteľov
1. Učitelia majú právo:
a) na to, aby sa k nim žiaci správali úctivo a rešpektovali ich pokyny,
b) presadiť žiaka podľa vlastného uváženia na svojej vyučovacej hodine,
c) požiadať triedneho učiteľa, aby navrhol žiakovi, ktorý porušuje školský poriadok,
uloženie opatrenia vo výchove, prípadne zníženie známky zo správania,
d) nezverejniť výslednú známku na vysvedčení,
e) na súkromie, preto sa žiakom ani rodičom neposkytujú informácie o ich adrese,
domácom telefónnom čísle alebo čísle ich mobilného telefónu, ak im ho oni sami
neposkytnú,
f) voliť svojich zástupcov do rady školy a byť volenými členmi rady školy.
2. Triedny učiteľ má právo:
a) rozhodnúť o ospravedlnení alebo neospravedlnení absencie žiaka,
b) rozhodnúť o uvoľnení žiaka z vyučovania na najviac dni,
c) vypracovať zasadací poriadok a požadovať jeho dodržiavanie,
d) rozhodnúť o konaní sa alebo nekonaní koncoročného školského výletu.
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XV. Povinnosti učiteľov
Učitelia sú povinní:
1. vnášať kresťanský štýl do výchovného prostredia školy,
2. viesť vyučovanie na úrovni súčasných vedeckých poznatkov, zároveň majú
oboznamovať žiakov s učením Katolíckej cirkvi v danej oblasti,
3. vštepovať aj kresťanské hodnoty podľa príkladu sv. Angely Merici,
4. dbať o svoj rast - duchovný, odborný, pedagogický a osobnostný,
5. pri vzdelávaní byť na žiaka primerane nároční, povzbudzovať ho. Slabý
výchovnovzdelávací výkon žiaka alebo neospravedlnená absencia učiteľom nemôže
prekážať, aby žiaka prijímali ako objekt a zároveň subjekt výchovného pôsobenia, na
ktorom im záleží a v styku s ním sú povinní vyvarovať sa akýchkoľvek prejavov agresivity,
dominancie a vlastných ambícií. Cieľom vyučovacieho procesu má byť, aby žiak rozumel
preberanému učivu a chápal hodnotu vzdelávania;
6. neporušovať právo žiaka na vzdelávanie posielaním žiaka von z triedy počas
vyučovacej hodiny alebo jeho vylučovaním z určitých činností.
7. dodržiavať dĺžku vyučovacích hodín (svojvoľne nesmú predlžovať ani skracovať
vyučovacie hodiny a prestávky v záujme rešpektovania zásad psychohygieny žiakov),
8. spolupracovať s ostatnými učiteľmi a koordinovať termíny písomných prác tak, aby žiak
v jednom dni písal najviac jednu písomnú prácu v trvaní viac ako 25 minút,
9. poskytovať žiakom pomoc a ochranu aj počas prestávok vykonávaním
pedagogického dozoru na chodbách a v školskej jedálni, najmä pred šikanovaním (t.j.
opakované vyžadovanie služieb, peňazí, predmetov, jedla od šikanovaného žiaka,
vyhrážanie sa násilím, bitie, verbálne a fyzické ponižovanie, urážky rodičov žiaka a pod.).
10. uplatňovať individuálny a láskavý prístup voči študentom podľa charizmy sv.
Angely Merici. Vzájomné vzťahy žiakov a učiteľov majú byť charakterizované dôverou,
spoluprácou a vzájomným rešpektom aj v súlade s Chartou práv dieťaťa;
11. poskytovať žiakom priebežne včasnú spätnú väzbu o ich dosiahnutých študijných
výsledkoch,
12. viesť žiakov k zodpovednému prístupu k povinnostiam, k rešpektu voči autoritám, starším
ľuďom a potrebám blížnych a učiť ich predchádzať zlu,
13. pravidelne informovať rodičov o prospechu, správaní a opatreniach vo výchove
uplatnených voči ich dieťaťu,
14. raz týždenne majú zapísať známky do internetovej žiackej knižky.

XVI. Záver
Vnútorný poriadok školy bol vypracovaný v súlade s platnou legislatívou, prerokovaný
pedagogickou radou dňa 31.8.2017 a stáva sa záväzným s platnosťou od 1.9.2017.
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VYHLÁSENIE
Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol/a oboznámený/á s Vnútorným poriadkom školy.
Zároveň beriem na vedomie všetky jeho ustanovenia a zaväzujem sa ich dodržiavať počas
celého obdobia, v ktorom budem žiakom Gymnázia sv. Uršule v Bratislave.
V Bratislave 05.09.2017

trieda:
triedny učiteľ:

Meno a priezvisko žiaka

Podpis žiaka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
11

Podpis rodiča

Pokračovanie tabulky zo str. 11:
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
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