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Časť 1 

Základné ustanovenia 

 

 

1.1 Zriadenie školy  

 

     Obchodná akadémia Sereď je zriadená na zabezpečenie výchovy a vzdelávania 

v študijnom odbore 6317 6 obchodná akadémia zriaďovacou listinou s názvom Obchodná 

akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01  Sereď. 

Školský poriadok vychádza zo zákona č. 596/2003 Zb. o štátnej správe a školskej samospráve 

v platnom znení a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). 

 

1. 2 Školské dokumenty 

 

     Pravidlá a chod školy okrem všeobecných právnych noriem a morálnych noriem upravujú 

tieto dokumenty: 

a) Zriaďovacia listina Obchodnej akadémie Sereď 

b) Vnútorný poriadok školy 

c) Školský poriadok školy  

d) Štatút rady školy 

e) Stanovy rodičovského združenia 

f) Pracovný poriadok školy a jeho doplnky 

g) Hlavné úlohy školy na školský rok 

h) Dokumenty BOZP, CO PO 

i) Operatívne materiály školy: 

• Uznesenia a opatrenia zo všetkých zasadnutí pedagogickej rady 

• Rozvrhy hodín, dozorov, zastupovaní 

• Plány akcií a podujatí 

Všetky normy sú prístupné pre všetkých zamestnancov na sekretariáte školy, na webovej 

stránke školy a na obvyklých miestach školy – zborovňa. 
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Časť 2 

Zamestnanci školy 

 

     Základné práva a povinnosti zamestnancov upravuje Pracovný poriadok Obchodnej 

akadémie Sereď a upresnené v pracovných náplniach jednotlivých profesií a funkcií. Ďalšie 

práva a povinnosti zamestnancov sú zakotvené v Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa vždy 

príslušný kalendárny rok. 

 

 

2. 1 Povinnosti pedagogických zamestnancov 

 

1. Povinnosť prítomnosti zamestnancov školy na pracovisku určuje pracovný poriadok 

(rozvrh hodín, zastupovanie, dozory, porady, konzultácie so žiakmi, pohovory 

s rodičmi, školské akcie a pod.) 

2. Pracovná doba je od 7.00 h do 15.00 h. Pedagogickí zamestnanci, ktorí pracujú na 

plný úväzok, ich povinnosťou je byť na pracovisku denne od 7.30 h do 13.30 h. 

Pedagogickí zamestnanci, ktorí pracujú na skrátený úväzok, majú presne určený 

pracovný čas, kedy sú povinní byť na pracovisku. 

3. Každú vopred známu neprítomnosť na pracovisku treba oznámiť riaditeľke školy 

alebo zástupkyni riaditeľky školy  2 dni vopred. Pred nástupom na služobnú cestu si 

pracovník na sekretariáte školy vyzdvihne cestovný príkaz. 

4. Ohlásiť nepredvídanú neprítomnosť v škole podľa možnosti telefonicky alebo 

odkazom do 7.30 h vedeniu školy alebo na sekretariáte. Pri návšteve lekára, 

sprevádzanie člena rodiny k lekárovi a iné, je potrebné doložiť priepustku. Ak 

neprítomnosť nebude oznámená ani do konca pracovnej doby (15.00 h), bude 

evidovaná ako neplatené voľno. 

5. Žiadosť o každé uvoľnenie na 1 deň a viac v súlade s § 136 až § 141 ZP (prekážky 

v práci na strane zamestnanca) je potrebné požiadať riaditeľku školy. Počas jej 

neprítomnosti zástupkyňu riaditeľky školy. 

6. Príchody a odchody školy zaznačovať pravidelne prostredníctvom čipového systému 

na vrátnici. Zároveň pri príchode a odchode povinne prezrieť oznamy na nástenke 

a vypísané zastupovanie v zborovni. 
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7. V súlade s § 148 ZP sú všetci pedagogickí zamestnanci splnomocnení a povinní dbať 

priebežne (pred začiatkom vyučovania, v jeho priebehu, cez prestávky, po skončení 

vyučovania) o bezpečnosť a ochranu zdravia, sledovať správanie žiakov a primeraným 

spôsobom ich upozorňovať na prípadné nedostatky. Vážne priestupky voči školskému 

poriadku žiakov hlásiť ihneď triednemu učiteľovi alebo vedeniu školy. 

8. Pri exkurziách, výletoch, lyžiarskych a účelových kurzoch poverený vedúci predloží 

vopred riaditeľovi školy podrobný plán akcie. 

9. Každý učiteľ vyučuje podľa platných učebných osnov. Pred začiatkom školského roka 

vypracuje časovo-tematický plán a odovzdá ho v stanovenom termíne vedúcemu PK, 

ktorý ho následne odovzdá riaditeľke školy na podpis. 

10. Začínajúci učitelia si musia robiť na každú vyučovaciu hodinu písomnú prípravu. Ak 

sa u vyučujúcich s dlhšou pedagogickou praxou zistia vážne nedostatky vyplývajúce 

z nepripravenosti, môže riaditeľka školy, alebo jej zástupkyňa nariadiť 

vypracovávanie písomných príprav. 

11. Dodržiavať fond pracovného času, dodržiavať začiatok a koniec vyučovacej hodiny. 

12. Učitelia, ktorí majú nadčasové hodiny (nad stanovený základný úväzok, za odborné 

zastupovanie a pod.) vypíšu si počet nadčasových hodín vždy za príslušný týždeň na 

predpísanom tlačive. Zástupkyňa predpísané tlačivo finančne spracováva vždy  po 27 

dni príslušného mesiaca. 

13. Všetky administratívne práce si vyučujúci zabezpečujú sami. 

14. Triednu knihu pravidelne odovzdávať po skončení vyučovacej hodiny do zborovne. 

Učitelia sú povinní zapisovať preberané učivo a neprítomných žiakov do TK. 

15. Triedni učitelia sú povinní uzatvárať TK jeden krát za týždeň. Zároveň sú povinní 

priebežne kontrolovať poriadok v triedach a šatniach svojich tried. 

16. Nepoužívať telefón na vrátnici alebo sekretariáte školy na súkromné účely. 

17. Nevyužívať žiakov vo vyučovacom čase na súkromné účely. 

18. Vyučujúci je povinný oznámiť známku z odpovede (ústna, písomná) hneď po 

vyskúšaní a výslednú známku z predmetu pri polročnej a koncoročnej klasifikácii 

najneskôr poslednú vyučovaciu hodinu pre zapísaním známok do TK a EŽK. 

19. Zápisnice zo zasadnutí PK archivovať u vedúcich PK a zástupkyni riaditeľky školy 

a v jednom exempláre aj riaditeľke školy. 

20. Prehľad o oslobodení žiaka od TVS na základe lekárskeho odporučenia po zápise 

vyučujúcim  uložiť na sekretariát a u zástupkyni riaditeľky školy. Zároveň každé 
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oslobodenie od TVS musí mať žiak uložené v osobnom spise, za ktoré je zodpovedný 

príslušný triedny učiteľ. 

21. Triedni učitelia oboznámia žiakov (spravidla na triednických hodinách a neprítomných 

individuálne) o všetkých zmenách vo vnútornom a školskom poriadku školy a to do 7 

pracovných dní od nadobudnutia platnosti a o všetkých operatívnych pokynoch 

vydaných vedením školy v stanovenom termíne. 

22. Triedni učitelia na prvom stretnutí s rodičmi vysvetlia vnútorný poriadok školy 

a školský poriadok školy. 

23. Požiadavky rodičov na uvoľnenie žiaka na lekársku prehliadku, vyšetrenie alebo 

uvoľnenie z iných dôvodov vyžadovať prostredníctvom študentských preukazov, 

v ojedinelých prípadoch aj telefonicky. 

24. Je zakázané používať mobilný telefón počas vyučovacieho hodín. Musí byť uložený 

v školskej taške. 

 

2. 2 Povinnosti pedagogického dozoru 

  

1. Pedagogický dozor konajú pedagogickí pracovníci na základe poverenia vedením 

školy podľa vypracovaného plánu dozorov. 

2. Učitelia poverení dozorom sa v priestoroch s väčšou frekvenciou im pridelených sa 

pohybujú a sledujú dodržiavanie vnútorného poriadku školy, bezpečnostných 

predpisov a robia okamžite opatrenia vedúce k odstráneniu nedostatkov. 

3. Učiteľ, ktorý je poverený dozorom, vykonáva dozor od 7.00 h – 7.45 h a cez príslušné 

prestávky. Kontroluje príchod žiakov, prezúvanie, správanie žiakov na chodbách, 

triedach, dbá, aby žiaci neopúšťali budovu, upozorní na vetranie triedy, zotretie tabule. 

Zistené závady rieši okamžite, alebo s triednym učiteľom podľa vnútorného poriadku 

školy a školského poriadku školy. 

4. V prípade, že vyučujúci, ktorý má mať dozor je neprítomný, zabezpečí za seba 

náhradu. Pokiaľ to nie je možné, oznámi túto skutočnosť zástupkyni riaditeľky školy. 

5. Dozory sa vykonávajú v týchto priestoroch:  

• Prízemie hlavnej budovy 

• Prvé poschodie hlavnej budovy 

• Prvé poschodie v novej budove 

• Školská jedáleň 
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Časť 3 

Žiaci 

 

3.1 Práva žiakov 

 

Každý žiak má právo: 

a) na kvalitnú výučbu vo zvolenom študijnom odbore a zameraní, 

b) vysloviť svoj názor a klásť otázky k preberanej téme, 

c) na zdôvodnenie klasifikácie a na analýzu chýb v odpovediach, písomných 

a grafických prácach, 

d) požiadať o komisionálne preskúšanie prostredníctvom zákonného zástupcu alebo po 

dosiahnutí plnoletosti, 

e) sťažovať sa u riaditeľky školy na porušovanie práv prostredníctvom triedneho učiteľa 

f) klásť požiadavky na riaditeľstvo školy osobne, prostredníctvom žiackej rady školy, 

g) vybrať si voliteľné a nepovinné predmety z ponúkanej škály a v rámci možností školy, 

h) podľa vlastného záujmu zapojiť sa do aktivít organizovaných školou, 

i) na komunikáciu s nadriadenými v duchu zásad humanity a demokracie, 

j) na slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania. 

 

3. 2 Všeobecné povinnosti žiakov 

 

1. Osvojovať si vedomosti a zručnosti a získavať návyky poskytované školou, 

pripravovať sa na tvorivú činnosť. 

2. Na vyučovanie dochádzať pravidelne a včas, podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa na 

vyučovaní všetkých povinne, voliteľných a nepovinných predmetov, ktorí si zvolil. 

3. Využívať plne študijný čas a pomôcky poskytované ku štúdiu. 

4. Osvojovať si zásady humanity, demokracie, tolerancie zásady vlastenectva, 

spoločenského správania a správať sa podľa nich. Byť disciplinovaný, plniť pokyny 

pedagogických pracovníkov a iných pracovníkov školy. 

5. Správať sa aj mimo školy tak, aby robili česť škole aj sebe. 

6. Svojim správaním, vystupovaním na verejnosti žiak nesmie poškodiť dobré meno 

školy. 
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7. Chrániť vlastné zdravie i zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok v škole a jej okolí. 

Dodržiavať predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

a zásady bezpečného správania sa. 

8. Šetriť školské zariadenie, chrániť ho pred poškodením, hospodárne zaobchádzať 

s učebnicami a učebnými pomôckami. 

9. Hospodáriť s prostriedkami zverenými im školou a strážiť a ochraňovať majetok školy 

pred poškodením, zničením, zneužitím a stratou. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 

všetky zariadenia pri škole. 

10. Používať ochranné pracovné prostriedky a pracovné pomôcky pri práci a štúdiu. 

Zároveň sú povinní riadne sa o ne starať a s nimi hospodáriť. 

11. Povinnosťou žiakov je všímať si bezpečnostné tabule, plagáty a bezpečnostné 

symboly v budove školy, školského internátu a verejných budovách mesta a riadiť sa 

ich návodmi a pokynmi. Úmyselní znehodnotenie bezpečnostných symbolov sa bude 

hodnotiť ako závažný priestupok so zníženou známkou zo správania na stupeň 

uspokojivý. 

12. Žiakom sa zakazuje z bezpečnostných dôvodov utekať po chodbách a schodoch. 

13. Žiakom školy sa zakazuje z bezpečnostných dôvodov sedieť na parapetných doskách 

okien a vykláňať sa z nich. 

 

3. 3 Dochádzka a ospravedlňovanie absencie 

 

1. Žiak pri príchode do školy a odchode zo školy povinne zaznamenáva svoju 

prítomnosť a neprítomnosť prostredníctvom čipového systému v priestoroch šatní 

alebo na vrátnici. 

2. Žiak prichádza do školy pravidelne a zúčastňuje sa všetkých povinných, voliteľných 

a nepovinných predmetov, ktoré si zvolil. 

3. Všetky právomoci v súvislosti s dochádzkou žiakov okrem všetkých právomocí 

riaditeľky školy  (ospravedlňovanie absencie, uvoľňovanie z vyučovania ....) má 

triedny učiteľ, v jeho neprítomnosti zastupujúci triedny učiteľ alebo vedenie školy. 

4. Ak sa žiak nemôže zúčastniť vyučovania z dôvodu vopred známych skutočností, 

požiada jeho zákonný zástupca o uvoľnenie z vyučovania (aj v prípade lekárskeho 

vyšetrenia s vopred známym termínom) písomne prostredníctvom študentského 

preukazu alebo telefonicky. 
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5. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, jeho zákonný 

zástupca je povinný v prvý deň najneskôr do 10.00 h oznámiť triednemu učiteľovi 

osobne alebo telefonicky dôvod neprítomnosti (môže nechať aj odkaz na vrátnici 

alebo sekretariáte školy). Pri návrate na vyučovanie je žiak povinný najneskôr do 1 

dňa predložiť písomné ospravedlnenie podpísané zákonným zástupcom, ak 

neprítomnosť pre chorobu trvá dlhšie ako 2 dni, predloží žiak potvrdenie od 

ošetrujúceho lekára a zároveň podpísané zákonným zástupcom. 

6. Žiak, ktorý ide na lekárske vyšetrenie, ošetrenie alebo je uvoľnený z iných dôvodov 

počas vyučovania, musí predložiť triednemu učiteľovi písomnú požiadavku od 

rodičov, na ktorý deň a o ktorej hodine žiadajú uvoľniť svoju dcéru/syna na lekárske 

vyšetrenie, ošetrenie, alebo z iných dôvodov bez sprievodu dospelou osobou. Za 

prípadný úraz škola nezodpovedá. 

7. Triedny učiteľ ospravedlní žiaka na vyučovaní len na základe uvedených potvrdení. 

Ak sa neprítomnosť žiaka pre chorobu opakuje častejšie, môže triedny učiteľ žiadať 

potvrdenie lekára za každú neprítomnosť aj skôr ako za 2 dni. 

8. Ak ochorie žiak, alebo jeho rodinný príslušník prenosnou infekčnou chorobou, oznámi 

to jeho zákonný zástupca neodkladne triednemu učiteľovi. 

9. Ak žiak vymešká z jednotlivých predmetov viac ako 50 % z celkového počtu hodín 

daného predmetu zvlášť za prvý a druhý polrok a nemôže byť vyučujúcim z daného 

predmetu klasifikovaný, žiak bude klasifikovaný na základe výsledku komisionálnej 

skúšky v náhradnom termíne na návrh príslušného učiteľa a riaditeľky školy. 

10. Neskorý príchod na vyučovaciu hodinu je závážnym porušením vnútorného poriadku 

školy. Je dôvodom na výchovné opatrenie v súlade s vyhláškou o SŠ č. 282/2009 

v znení neskorších predpisov: 

• Za 1 – 2 neskoré príchody: ústne napomenutie triednym učiteľom 

• Za 3 – 4 neskoré príchody: písomné pokarhanie triednym učiteľom so zápisom 

do katalógu 

• Za 5 – 7 neskorých príchodov: písomné pokarhanie riaditeľkou školy so 

zápisom do katalógu 

• Za 8 - 14 neskorých príchodov: znížená známka zo správania na stupeň 

uspokojivé 

• 15 – 29  neskorých príchodov: znížená známka zo správania na stupeň menej 

uspokojivé 
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• 30 a viac neskorých príchodov: znížená známka zo správania na stupeň 

neuspokojivé s prípadne podmienečným vylúčením zo školy 

• Sústavné neskoré príchody rieši a rozhoduje o výchovnom opatrení riaditeľka 

školy v spolupráci s pedagogickou radou a výchovnou poradkyňou. 

Neskoré príchody budú posudzované individuálne s ohľadom na príchod 

autobusových a vlakových spojov. 

11. Ak žiak navštevuje autoškolu, povoľuje sa len jedna dvojhodinová jazda počas 

vyučovania v rámci výcviku po dohode s triednym učiteľom. Zároveň predloží 

ospravedlnenie o absolvovaní jazdy podpísané inštruktorom autoškoly. Žiakovi sa 

ospravedlní aj 1 vyučovací deň počas konania záverečných skúšok. Žiak triednemu 

učiteľovi donesie potvrdenie od inštruktora autoškoly o konaní záverečných skúšok. 

12. Žiak môže byť uvoľnený na letnú rodinnú dovolenku až od 20. júna príslušného 

školského roka len na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu prostredníctvom 

triedneho učiteľa, ktorý sa k žiadosti vyjadrí kladne alebo záporne. Osobitne sa bude 

posudzovať žiadosť o uvoľnenie z dôvodu účasti žiaka na jazykových pobytoch 

v zahraničí. 

 

3. 4 Správanie žiakov v škole a mimo nej 

 

1. Žiak chodí do školy vhodne a čisto oblečený a upravený. 

2. Po príchode do školy je žiak povinný sa prezuť. Ako prezuvky sa používa obuv 

zdravotne a bezpečne nezávadná, ktorá neznečisťuje podlahu školy. Obuv určená na 

telesnú výchovu sa nepoužíva. Vrchný odev si odkladajú v šatniach, ktorú pri odchode 

sú povinní uzamykať. 

3. Pri preberaní učebníc si zapíše meno do vytlačenej rubriky v učebnici. Pri strate 

učebnice zaobstará novú alebo zaplatí jej aktuálnu hodnotu. Nechávať učebnice 

v škole (lavica, skriňa, šatňa) nie je dovolené. 

4. Žiak nenosí do školy a nesmie odkladať v šatni cenné veci, väčšiu sumu peňazí, 

mobily, predmety, ktoré nesúvisia s vyučovaním. Za ich stratu škola v súlade 

s poistnou zmluvou neručí. 

5. Vstup do odborných učební, telocvične, športovej haly, posilňovne ako aj učební, 

ktoré sa využívajú pri delených hodinách, majú žiaci len pod vedením vyučujúceho. 
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Na hodiny TVS si nosia úbor. Cenné predmety (hodinky, prstene, mobily a pod.) si 

uložia v kabinete TVS príslušného vyučujúceho.  

6. V budove školy žiak dbá na bezpečný pohyb na chodbách, udržiava čistotu, poriadok, 

šetrí školské zariadenie a pomôcky. Ak zariadenie alebo pomôcky poškodí z vlastnej 

nedbanlivosti či nedôslednosti, škodu v plnom rozsahu nahradí (stoličky, lavice, okná, 

PC ...). 

7. Po zazvonení na vyučovaciu hodinu žiak sedí v triede s pripravenými pomôckami. 

Meškanie nie je povolené. 

8. Ak žiak nie je pripravený na vyučovanie, pred vyučovacou hodinou sa ospravedlní 

príslušnému učiteľovi, ktorý citlivo zváži, či je dôvod závažný, aby ospravedlnenie 

rešpektoval. 

9. V priebehu vyučovacej hodiny žiak pracuje sústredene. Rešpektuje pokyny 

vyučujúceho, neruší nevhodným správaním priebeh hodiny. Zároveň nesmie svojim 

nevhodným správaním brániť vo vzdelávaní ostatným žiakom. 

10. V čase mimo prestávok určených zvonením sa žiaci pohybujú po chodbách ticho tak, 

aby nerušili vyučovanie v iných triedach (týka sa žiakov, ktorí práve v tom čase majú 

voľnú hodinu, prípadne posunutý začiatok alebo koniec vyučovacej hodiny). 

11. Cez prestávky žiak trávi čas oddychu podľa vlastného uváženia a potreby – v triede, 

prechádzaním sa po chodbe, v átriu školy. Cez dve veľké prestávky sa podľa rozpisu 

žiaci zdržujú aj v školskej jedálni. 

12. Týždenníci počas prestávok priebežne vetrajú triedu, poutierajú tabulu. 

13. Žiaci len v mimoriadnych prípadoch prijímajú v škole súkromné návštevy, pričom sa 

návšteva nahlási na vrátnici alebo u zástupkyni školy. 

14. Súkromnú poštu si žiaci nedávajú doručovať do školy. 

15. Na vybavovanie administratívnych záležitostí využíva žiak úradné hodiny na 

sekretariáte školy. Konzultačný čas výchovného poradcu je uvedený na dverách jeho 

miestnosti. 

16. Počas vyučovania žiak rešpektuje a plní pokyny ktoréhokoľvek vyučujúceho, správa 

sa slušne a zdvorilo. S prípadnými problémami sa obracia na svojho triedneho učiteľa. 

17. Po skončení vyučovania si žiak vyloží stoličku a vyčistí svoje miesto. Poriadok 

udržiava aj v šatni. Po poslednej hodine v rozvrhu triedy žiak povinne opustí školskú 

budovu. Zdržiavať sa v nej môžu len žiaci so súhlasom pedagogických pracovníkov – 

krúžky, školská knižnica, konzultácie a pod. 
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18. Budova školy sa pre žiakov otvára o 6.45 h. Vyučovanie sa začína o 7.45 h. Žiak je 

povinný byť v triede najneskôr 10 minút pred prvou vyučovacou hodinou. Neskorý 

príchod je dôvodom na výchovné opatrenie. 

19. Do jedálne školy v čase obeda môžu vstupovať len žiaci, ktorí majú predplatené 

obedy. Správajú sa zdvorilo a slušne voči personálu kuchyne, dbajú na kultúru 

stolovania, udržiavajú klud a poriadok v jedálni, použité príbory, taniere a poháre 

odnesú zo stolov. 

20. Ak žiak opustí budovu školy počas vyučovania bez súhlasu triedneho učiteľa alebo 

vyučujúceho, škola nenesie zodpovednosť za prípadný úraz, ktorý by vznikol mimo 

školy. 

 

3. 5 Žiakom je zakázané 

 

1. Fajčiť v priestoroch školy, školských zariadení, jedálne, dvorov a v blízkom okolí 

školy a na podujatiach organizovaných školou. 

2. Nosiť do školy, prechovávať a užívať alkoholické nápoje a iné zdraviu škodlivé látky, 

návykové a omamné prostriedky, nelegálne drogy v priestoroch školy, v školských 

zariadeniach, v jedálni, na dvore, v blízkom okolí školy a na podujatiach 

organizovaných školou. 

3. Prinášať do školy alebo školských zariadení veci ohrozujúce život a zdravie, a veci, 

ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní alebo akciách 

organizovaných školou. 

4. Používať mobilný telefón počas vyučovania a nabíjať batériu mobilného telefónu 

v priestoroch školy. Zároveň nemôžu v triedach používať rychlovarné kanvice. 

5. Akýmkoľvek spôsobom propagovať rasizmus, fašizmus, antisemitizmus a rôzne 

formy internetového šikanovania (napr. na facebooku alebo prostredníctvom iných 

sociálnych sietí) a šikanovania prostredníctvom mobilného telefónu. 

 

3. 6 Povinnosti týždenníkov 

 

1. Týždenníci sú triedni funkcionári, ktorých menuje triedny učiteľ zapísaním do 

príslušnej kolónky v triednej knihe. 

2. V priebehu celého vyučovania sú zodpovední za poriadok v triede a vetranie triedy. 
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3. Dbajú o to, aby počas celého vyučovania bola v triede k dispozícii fixka a handrička 

na zotieranie tabule. 

4. Po každej vyučovacej hodine zotrú tabuľu. 

5. Hlásia vyučujúcemu na začiatku hodiny neprítomných žiakov. 

6. Pokiaľ vyučujúci z nepredvídaných dôvodov do 10 minút nenastúpi na vyučovaciu 

hodinu, hlásia zástupkyni riaditeľky školy popr. riaditeľke školy jeho neprítomnosť. 

7. V prípade presťahovania sa triedy do inej učebne ako je stanovené rozvrhom hodín, 

oznámia to ihneď príslušnému vyučujúcemu. 

8. Sledujú úroveň osvetlenia učebne, príslušne ju regulujú, dbajú na šetrenie elektrickou 

energiou a taktiež vodou. 

9. Po skončení vyučovania sú zodpovední za stav učebne (povykladané stoličky, čistota 

v laviciach a pod nimi, uzavretá voda, vypnuté osvetlenie). Z triedy odchádzajú 

poslední. 

10. Závady na zariadení učebne hlásia ihneď triednemu učiteľovi prípadne príslušnému 

vyučujúcemu. 

11. Sledujú na tabuli oznamov vedenia školy zastupované hodiny, informujú o tom triedu. 

12. Povinnosti týždenníkov v prípade ich neprítomnosti na hodine preberajú žiaci, ktorí 

nasledujú v poradí zaužívanom v danej triede. 

 

 

3. 7 Individuálne štúdium 

 

1. Podľa zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) § 24 môže žiak alebo jeho zákonný zástupca požiadať riaditeľstvo 

školy o individuálne štúdium podaním písomnej žiadosti. V prípade dosahovania 

slabých študijných výsledkov môže riaditeľka školy individuálne štúdium zrušiť. 

2. Žiak, ktorý má povolené individuálne štúdium, navštevuje pravidelne vyučovanie po 

dohode s príslušným vyučujúcim jednotlivých predmetov. Ich vedomosti sa overujú 

komisionálnou skúškou v stanovenom termíne. V jednom dni môže vykonať žiak 

maximálne 1 skúšku a po nich nasledovať aspoň jeden deň voľna. V prípade dohody 

so žiakom, je povolené vykonať komisionálnu skúšku aj v nasledujúce dni. 

3. Termín konania komisionálnej skúšky určuje riaditeľka školy, prípadne zástupkyňa 

riaditeľky školy po dohode s príslušným vyučujúcim daného predmetu. 
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4. Posledný termín konania skúšok za prvý polrok je 30. marec príslušného školského 

roku a posledný termín komisionálnej skúšky za druhý polrok je 30. september 

príslušného školského roku, ak riaditeľka školy neurčí iný termín. Komisionálne 

skúšky upravuje aj interná smernica o komisionálnych skúškach Obchodnej akadémie 

Sereď. 

 

Časť 4 

Záverečné ustanovenia 

 

4. 1 Porušenie vnútorného poriadku 

 

1. Za porušenie vnútorného poriadku sa považuje okrem porušenia tu stanovených 

pravidiel aj: 

• Vykonanie priestupku/vyžaduje sa právoplatné rozhodnutie/, požitie alkoholu, 

• Spáchanie trestného činu /vyžaduje sa právoplatné rozhodnutie/, 

• Spôsobenie škody úmyselne alebo z nedbanlivosti, 

• Spôsobenie vecnej škody žiakom, škole, školskému zariadeniu, zamestnancom alebo 

návšteve v škole,  

• Spôsobenie škody na zdraví žiakom, pedagogickým zamestnancom, výchovným 

pracovníkom, spolužiakom alebo návštevám školy, 

• Úmyselné konanie proti dobrým mravom. 

 

2. Porušenie vnútorného poriadku zamestnancami sa rieši v zmysle zákonníka práce, 

zákona o verejnej službe pohovorom, disciplinárnymi a kárnymi opatreniami, 

krátením pohyblivej zložky platu, pracovnoprávnymi opatreniami a výpoveďou. 

 

3. Pri porušení alebo nedodržaní niektorého bodu vnútorného poriadku pre žiakov je 

dôvodom pre výchovné opatrenia v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov. 
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4. 2 Platnosť a účinnosť vnútorného poriadku  

 

1. Zmeny vnútorného poriadku vykonáva riaditeľka školy. 

2. Zmeny môžu iniciovať aj zamestnanci a žiaci a samosprávne orgány školy. 

3. Zmeny sa môžu vykonať kedykoľvek v priebehu školského roka a nadobúdajú 

platnosť dátumom vydania. 

4. Účinnosť pre zamestnancov školy nadobúdajú zmeny týždeň po zverejnení na stránke 

školy. 

5. Účinnosť pre žiakov v deň, keď sa o zmene dozvedeli. O tom sa buď vyhotoví 

záznam, ktorý žiak podpíše (vždy na začiatku roka alebo pri prvom príchode žiaka na 

školu, alebo zápisom do triednej knihy v časti triednická hodina. 

 

 

V Seredi dňa 26. 08. 2013  

 

 

         Ing. Iveta Belányiová 
          riaditeľka OA Sereď 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


