Interný predpis č. 1/2008
Gymnázia Ľ. Štúra vo Zvolene
( príloha Vnútorného poriadku školy)

Metodika pre udeľovanie výchovných opatrení,
hodnotenia a klasifikácie správania žiakov
Výchovné opatrenia sú pochvaly a iné ocenenia ako aj opatrenia na posilnenie disciplíny
žiakov v zmysle §58 školského zákona č. 245/2008 Z.z. a čl. 16 Metodického usmernenia
MŠ SR č.15/2006-R zo 7. júna 2006. Záväzným predpisom v tejto oblasti je Vnútorný
poriadok školy (VPŠ). Výchovné opatrenia a klasifikáciu správania navrhuje triedny(a)
učiteľ(ka), vyjadruje sa k nim pedagogická rada a schvaľuje ich riaditeľka školy.

1. Výchovné opatrenia
1.1 Pochvala triednym(ou) učiteľom(kou) môže byť udelená najmä:
•
•
•
•
•

za výborný prospech (priemer 1,0 alebo priemer do 1,5),
za vzornú dochádzku,
za úspešnú reprezentáciu školy (účasť vo vyšších kolách súťaží),
za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností,
za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie
inou osobou alebo inštitúciou.

1.2 Pochvala riaditeľkou školy môže byť udelená najmä:
•
•
•
•

za úspešnú reprezentáciu školy (dobré umiestnenie vo vyšších kolách súťaží),
za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie
inou osobou alebo inštitúciou,
za vynikajúci prospech počas celého štúdia (priemer 1,0),
za mimoriadnu činnosť a aktivitu v prospech školy.

1.3 Napomenutie triednym(ou) učiteľom(kou) môže byť udelené najmä:
•
•

za 2 zápisy v triednej knihe alebo ústne sťažnosti pedagógov a ostatných
pracovníkov(čok) školy, týkajúce sa správania žiaka, prednesené na pedagogickej
rade,
za neplnenie si povinností tyždenníka,

•

za menej závažné porušenie ustanovení VPŠ.

1.4 Pokarhanie triednym(ou) učiteľom(kou) môže byť udelené najmä:
•
•
•
•

za opakované oneskorené príchody na vyučovanie,
za neospravedlnené hodiny do počtu 5,
za závažnejšie alebo opakujúce sa menej závažné porušenia ustanovení VPŠ,
za 3 -5 zápisov v triednej knihe alebo na základe ústnych sťažností pedagógov a
ostatných pracovníkov(čok) školy prednesených na pedagogickej rade.

1.5 Pokarhanie riaditeľkou školy môže byť udelené:
•
•
•

za neospravedlnené hodiny v počte od 5 do 31,
za viac ako 5 zápisov v triednej knihe alebo na základe ústnych sťažností pedagógov
a ostatných pracovníkov(čok) školy prednesených na pedagogickej rade,
za závažné porušenie1) ustanovení VPŠ.

1.6 Podmienečné vylúčenie môže byť udelené:
•
•
•

za neospravedlnených 6 – 10 dní alebo viac neospravedlnených jednotlivých hodín
ako 32,
za prinášanie vecí ohrozujúcich zdravie a život žiakov a učiteľov(ky) do školy alebo
na školské podujatia,
za závažné porušenie1) ustanovení VPŠ.

1.7 Vylúčenie môže byť udelené:
•
•

za nesplnenie podmienky uloženej pri podmienečnom vylúčení,
za zvlášť závažné alebo opakujúce sa závažné porušenia1) ustanovení VPŠ.

Pokiaľ žiak(čka) uskutočnil čin, pre ktorý je dôvod vylúčiť ho(ju) a neukončil(a) ešte
povinnú školskú dochádzku, bude po skončení povinnej školskej dochádzky vylúčený(á)
zo školy.

1)

fajčenie, prechovávanie a používanie alkoholických nápojov, drog a iných návykových látok v areáli
školy a na školských podujatiach aj mimo areálu školy, krádež, úmyselné ublíženie na zdraví, šikanovanie,
vydieranie, vandalizmus a výtržníctvo, prejavy neznášanlivosti a diskriminácie (rasovej, rodovej, sexuálnej,
vekovej, náboženskej, ai), podvádzanie, mimoriadne vulgárne správanie, úmyselné poškodzovanie
školského majetku , majetku žiakov a zamestnancov školy, hazardné hry v škole, používanie mobilov na
vyučovaní
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2. Hodnotenie a klasifikácia správania
2.1 Stupeň 1 (veľmi dobré) – žiak(čka) dodržiava ustanovenia VPŠ a riadi sa ním.
Dodržiava morálne zásady a pravidlá spolunažívania v kolektíve a vo vzťahu k
učiteľom(kám). Ojedinele sa dopustí menej závažných previnení.

2.2 Stupeň 2 (uspokojivé) – správanie žiaka(čky) je v súlade s ustanoveniami VPŠ,
morálnymi zásadami a pravidlami spolunažívania vzhľadom k spolužiakom(čkam) a
učiteľom(kám), ale dopustil(a) sa závažného priestupku alebo sa opakovane dopustil(a)
menej závažných priestupkov voči VPŠ. Žiak(čka) má neospravedlnené 3 celé dni alebo
do 15 jednotlivých neospravedlnených hodín, má viac ako 5 zápisov v triednej knihe
alebo ústnych sťažností pedagógov a ostatných pracovníkov(čok) školy prednesených na
pedagogickej rade.

2.3 Stupeň 3 ( menej uspokojivé) – žiak(čka) sa dopustil(a) závažného priestupku voči
VPŠ alebo sa aj po udelení druhého stupňa klasifikácie správania dopúšťa závažnejších
priestupkov voči morálnym zásadám a pravidlám spolunažívania, porušuje ľudské práva
spolužiakov(čok)
alebo
pedagogických
zamestnancov(kýň).
Žiak(čka)
má
neospravedlnených 4 - 5 celých dní alebo 16 – 31 neospravedlnených jednotlivých hodín.

2.4 Stupeň 4 ( neuspokojivé) – správanie žiaka(čky) je v rozpore s právnymi a etickými
normami spoločnosti, výrazne porušuje ľudské práva spolužiakov, pedagogických
zamestnancov(kýň) alebo ďalších osôb. Dopúšťa sa závažných previnení, ktorými vážne
ohrozuje výchovu ostatných žiakov(čok). Zámerne narúša činnosť žiackeho kolektívu.
Žiak(čka) má neospravedlnených viac ako 6 celých dní alebo neospravedlnených viac
ako 31 jednotlivých hodín.
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3. Postup pri porušení ustanovení VPŠ

3.1 V prípade prvého menej závažného porušenia:
- pohovor s triednym(ou) učiteľom(kou)
- pohovor u výchovnej poradkyne
- zaslanie oznamu rodičom
3.2 V prípade opätovného menej závažného porušenia:
- osobné rokovanie s rodičmi
- pohovor u riaditeľky školy
- návrh na známku zo správania zníženú na druhý stupeň (uspokojivé)
- návrh na pokarhanie triednym(ou) učiteľom(kou)
3.3 V prípade závažného porušenia :
- osobné rokovanie s rodičmi
- pohovor u riaditeľky školy
- návrh na známku zo správania zníženú na tretí stupeň (menej uspokojivé)
- návrh na pokarhanie riaditeľkou školy, alebo podmienečné vylúčenie
3.4 V prípade mimoriadne závažného porušenia VŠP:
- osobné rokovanie s rodičmi
- návrh na známku zo správania zníženú na štvrtý stupeň (neuspokojivé)
- návrh na vylúčenie
Pokarhanie riaditeľkou školy, podmienečné vylúčenie, vylúčenie a zníženie známky zo
správania je nutné pred klasifikačnou poradou prekonzultovať s riaditeľkou školy.
V každej fáze problému je možné žiadať o psychologické vyšetrenie v Krajskej
pedagogicko-psychologickej poradni (KPPP).

Vo Zvolene, 2. septembra 2008

riaditeľka školy

Spracovala: RNDr. Beata Janoušková
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