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1. Všeobecné ustanovenie 
 

Školský poriadok Gymnázia Andreja Vrábla Levice je vypracovaný na základe zákona 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov (školský zákon) a Metodického pokynu MŠ SR  č. 21/2011 na 

hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl. 

Školský poriadok GAV Levice upravuje podrobnosti práv a povinností žiakov, ich 

zákonných zástupcov a plnoletých žiakov v škole, obsahuje vnútorný režim a prevádzku školy, 

podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany žiakov a ich ochrany pred sociálno-patologickými 

javmi, pred prejavmi diskriminácie, násilia, ďalej sú v ňom zakotvené podmienky zaobchádzania 

s majetkom školy zo strany žiakov. 

V zmysle zákona č. 245/2008 riaditeľ školy vydá školský poriadok po prerokovaní s orgánmi 

školskej samosprávy a v pedagogickej rade. 

Školský poriadok Gymnázia Andreja Vrábla Levice je dostupný na verejne prístupnom mieste v 

škole, preukázateľným spôsobom s ním riaditeľ školy oboznámil zamestnancov, žiakov a o jeho 

vydaní a obsahu informuje zákonných zástupcov žiakov. 

 

 

2. Práva žiakov 
 

Každý žiak má právo: 

1) na vzdelanie podľa školského zákona, ktoré má smerovať k rozvoju ľudskej osobnosti   

a k posilneniu úcty k ľudským právam a slobodám, na bezplatné vzdelanie a bezplatné 

zapožičiavanie učebníc, 

2) na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v  

     rozsahu ustanovenom zákonom, 

3) na úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru a národnostnej príslušnosti, 

4) na poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním, 

5) na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,  

6) na ochranu súkromia a zachovanie ľudskej dôstojnosti, 

7) na úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a    

    sexuálnemu násiliu,  

8) na slobodnú voľbu voliteľných predmetov v súlade so svojimi  možnosťami, záujmami    

a záľubami v rozsahu stanovenom vzdelávacím programom,     

9) na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,  
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10)  na individuálne vzdelávanie v prípade mimoriadneho nadania, sociálneho alebo zdravotného  

     znevýhodnenia za podmienok stanovených týmto zákonom č. 245/2008 Z. z. podľa § 24 na        

požiadanie o oslobodenie z vyučovania na základe lekárskeho dokladu, 

11) na náhradu škody, ktorá mu vznikla pri výchove a vzdelávaní alebo v priamej súvislosti   

s nimi v zmysle platnej legislatívy,  

12) na slobodu prejavu v súlade so svojím presvedčením a názorom, ktorý môžu vyjadrovať   

ústne alebo písomne, no nesmú ohrozovať slobodu prejavu iných, 

13) byť informovaný o priebehu a  výsledku vzdelávania,  učebnom pláne, formách  vyučovania,     

      spôsobe ukončovania štúdia, 

14) v jednotlivých vyučovacích predmetoch byť poučený o ich obsahu, požiadavkách a spôsobe 

      klasifikácie, 

15) voliť a byť volený do triednej samosprávy a žiackej školskej rady, pracovať v nej a jej   

prostredníctvom sa obracať na riaditeľa školy, 

16) na zdôvodnenie klasifikácie vyučujúcim, jej objektívnosť a nezaujatosť, 

17) na lekárske vyšetrenie počas vyučovania, pokiaľ ho nemožno uskutočniť v inom čase, 

18) na vhodné pracovné prostredie, t. j. osvetlenie, teplota v miestnosti, vlastný pracovný 

priestor,  

19) na slušné správanie zo strany pedagógov, ktorí sú povinní rešpektovať dôstojnosť žiaka. 

20) Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú právo na výchovu 

a vzdelávanie s využitím špecifickým foriem a metód, ktoré zodpovedajú ich potrebám a na 

vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú. 

 

     

3. Práva zákonných zástupcov žiakov 
 

Zákonný zástupca žiaka má právo: 

1) žiadať, aby sa v škole v rámci výchovy a vzdelávania poskytovali deťom informácie 

a vedomosti  vecne a v súlade so súčasným poznaním sveta a princípmi a cieľmi výchovy,  

2) oboznámiť sa so Školským poriadkom GAV Levice,  

3) požiadať o informácie o priebehu a vzdelávaní dieťaťa v škole,  

4) na písomnú informáciu od školy pri výraznom zhoršení prospechu alebo správania sa dieťaťa, 

    /Tieto informácie škola podáva v školskom roku jedenkrát za štvrťrok./  

5) byť priebežne informovaný o výsledkoch vo vzdelávaní a výchove pomocou internetovej   

žiackej knižky, študentských preukazov a žiackych knižiek, 

6) zúčastniť sa na výchovno-vzdelávacom procese po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy, 

7) u detí so špeciálnymi potrebami na vzdelávanie, ktorého obsah, formy a metódy zodpovedajú       

    ich vzdelávacím potrebám a možnostiam, na vytvorenie nevyhnutných  podmienok, ktoré 

uvedené vzdelávanie potrebuje a na poradenskú pomoc školy, 

8) voliť a byť volený do Rodičovskej rady,  

9) vyjadrovať sa k rozhodnutiam týkajúcich sa podstatných záležitostí  vzdelávania žiakov 

    prostredníctvom orgánov Rodičovskej rady,  

10) požiadať o komisionálne preskúšanie dieťaťa a byť prítomný na komisionálnej skúške žiaka  

    po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,  

11) obrátiť sa s námietkou na príslušného pedagóga, triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, 

pokiaľ je presvedčený, že sú práva jeho dieťaťa zo strany vyučujúceho porušované,  

12) zúčastňovať sa na akciách organizovaných školou. 
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4. Povinnosti žiakov 
 

Každý žiak je povinný:  

1) pravidelne chodiť do školy, systematicky sa vzdelávať, plniť zadané úlohy a pripravovať sa na 

    vyučovanie, 

2) ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy,  

3) neobmedzovať svojím správaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa na výchove   

a vzdelávaní,  

4) rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so záväznými právnymi predpismi  

    a etikou,  

5) konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť osôb 

zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní, 

6) dokladovať návštevu lekára potvrdením v študentskom preukaze, prípadne v žiackej knižke,  

7) dodržiavať školský poriadok, vnútorné predpisy a pokyny školy na ochranu zdravia 

a bezpečnosti, s ktorými bol oboznámený, 

8) šetriť školské zariadenie, chrániť ho pred poškodením, hospodárne zaobchádzať s učebnicami  

    a  učebnými pomôckami, v prípade poškodenia školského zariadenia alebo poškodenia a straty   

    učebnice je povinný žiak alebo jeho zákonný zástupca škodu nahradiť, 

9) v školských budovách,  v školskej jedálni  a počas školských  aktivít dodržiavať  spoločenské  

    normy slušného a kultúrneho správania, plniť pokyny pedagogických pracovníkov 

a zamestnancov školy, 

10) chodiť do školy vhodne, čisto oblečený a upravený, nenosiť do školy cenné veci a väčšie 

sumy peňazí, pretože za ich stratu škola neručí, 

11) po skončení vyučovania pod dozorom vyučujúceho vyložiť stoličky, urobiť poriadok  

v laviciach a v ich okolí, rešpektovať pokyny týždenníkov a vyučujúceho, 

12) v školskej jedálni rešpektovať pokyny  vyučujúcich, po konzumácii obeda  odniesť zo stolov    

    taniere a príbory, k personálu kuchyne sa správať slušne a zdvorilo,  

13) nahlásiť  triednemu  učiteľovi akúkoľvek  zmenu v databáze  administratívnych údajov žiaka  

    (zmena bydliska, mena a podobne),  

14) pravdivo a úplne vyplniť študentský preukaz, ktorý je úradným dokladom, 

15) zúčastňovať sa vyučovania podľa platného rozvrhu aj po uzavretí klasifikácie v prvom alebo  

    v druhom polroku,  

16) podrobiť sa preskúšaniu pred triedou z dôvodu vysokej absencie na návrh triedneho učiteľa,  

    učiteľa daného predmetu alebo riaditeľa školy, 

17) dodržiavať zákaz vstupu do zborovne a na sekretariát školy bez povolenia.  

 

 

5. Povinnosti zákonných zástupcov  žiakov 
 

Zákonný zástupca žiaka je povinný: 

1) zabezpečiť, aby žiak chodil do školy pravidelne a včas,  

2) vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských 

povinností, 

3) dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho vzdelávacie potreby,  

4) nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne spôsobil, 

5) priebežne sa  zaujímať o  výsledky  klasifikácie a  správania sa, pravidelne sa  zúčastňovať na  

    triednych schôdzach rodičovského združenia,  

6) informovať triedneho učiteľa o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa alebo o iných 

skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh vzdelávania, 
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7) oznámiť triednemu učiteľovi dôvody  neprítomnosti žiaka na vyučovaní bez zbytočného 

odkladu, pričom: 

     a) za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti 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 žiaka na súťažiach, 

     b) neprítomnosť maloletého  žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, 

ospravedlňuje jeho zákonný zástupca; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch 

škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci 

odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako 

tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak alebo jeho zákonný potvrdenie od 

lekára, 

8) požiadať riaditeľa školy o uvoľnenie žiaka z vyučovania, ak predpokladaná žiakova 

neprítomnosť na vyučovaní potrvá aspoň štyri dni, 

9) rešpektovať, že podľa školského zákona sa plnoletý žiak ospravedlňuje sám spôsobom  

uvedeným v odseku 7 a 8. 

 

  

6. Zákazy pre žiakov 
 

Žiak školy má zakázané : 

1) fajčiť a užívať alkoholické nápoje v priestoroch školy a počas aktivít organizovaných školou, 

2) prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje a iné zdraviu 

škodlivé návykové látky, distribuovať ich, užívať ich v škole alebo počas činností     

organizovaných školou,  

3) prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie,  

4) nabíjať mobilné telefóny v budove školy, používať mobilné telefóny na hodinách, /V čase     

vyučovania musí mať žiak mobilný telefón vypnutý./ 

5) manipulovať v priestoroch školy s elektrickými spotrebičmi,  

6) umožniť vstup do priestorov školy cudzím osobám,  

7) vyrušovať na vyučovaní a zaoberať sa činnosťami, ktoré s ním nesúvisia, našepkávať a     

odpisovať pri overovaní vedomostí na hodine,  

8) falšovať ospravedlnenia a iné úradné dokumenty, 

9) zverejňovať akékoľvek informácie o pedagogickom zamestnancovi gymnázia,  

10) zhotovovať audiovizuálne záznamy v škole bez súhlasu zúčastnených, 

11) absolvovať cvičné jazdy v autoškole v čase vyučovania. 

 

 

7. Pravidlá hodnotenia a klasifikácie 
 

1) Učitelia jednotlivých predmetov na začiatku školského roka oznámia žiakom podmienky     

klasifikácie a hodnotenia schválené príslušnou predmetovou komisiou, ktoré sú v súlade     

s metodickým pokynom MŠ SR č. 21/2011. 

2) Priebežná klasifikácia žiaka sa zapisuje do internetovej žiackej knižky dvakrát za mesiac        

(k 15. a 30. dňu v mesiaci).  Žiakom prvých štyroch ročníkov osemročného gymnázia ju     

vyučujúci priebežne zapisuje aj do žiackej knižky žiaka. Žiaci vyšších ročníkov osemročnej     

formy a žiaci  štvorročnej formy štúdia si známky zapisujú do študentských preukazov sami. 

3) Ak žiak nesplní podmienky klasifikácie a hodnotenia v prvom prípadne druhom polroku     

školského roka, určí riaditeľ školy termín náhradného preskúšania formou komisionálnej     

skúšky. 
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4) Ak má plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka pochybnosti o správnosti     

klasifikácie na konci polroka, môže do troch dní odo dňa vydania vysvedčenia požiadať     

riaditeľa školy o komisionálne preskúšanie. 

5) Žiak, ktorý má na konci druhého polroka školského roka prospech nedostatočný najviac     

z dvoch vyučovacích predmetov, môže na základe rozhodnutia riaditeľa školy vykonať     

z týchto predmetov opravnú skúšku. 

6) Ak žiak neprospel a nezložil opravnú skúšku z predmetu, prípadne ak neprospel z viac ako     

dvoch predmetov a plní povinnú školskú dochádzku, opakuje ročník štúdia. 

7) U žiaka, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, rozhodne riaditeľ školy o opakovaní ročníka  

    na základe jeho vzdelávacích výsledkov a dôvodov, ktoré uvedie plnoletý žiak vo svojej     

písomnej žiadosti, alebo ktoré uvedie v písomnej žiadosti jeho zákonný zástupca. 

 

 

8. Výchovné opatrenia a hodnotenie správania 
 

Výchovnými opatreniami sú pochvaly, iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny 

žiakov. Pochvaly sa udeľujú spravidla na zhromaždení triedy alebo školy. Závažnosť 

priestupkov posudzuje po ich dôkladnom prešetrení triedny učiteľ a navrhované opatrenia 

konzultuje s vyučujúcimi, výchovnou poradkyňou a vedením školy. O udelených opatreniach 

informuje triedny učiteľ preukázateľným spôsobom zákonného zástupcu žiaka. 

 

1) Pochvala triednym učiteľom môže byť udelená napríklad za: 

a) výrazné zlepšenie prospechu, 

b) výbornú dochádzku do školy, 

c) reprezentáciu školy, 

d) činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností. 

      2)  Pochvala riaditeľom školy môže byť udelená napríklad za: 

a)  výborný prospech a príkladný prístup k štúdiu, 

b)  úspešnú reprezentáciu školy, 

c) činnosť v prospech školy nad rámec svojich povinností, 

d) nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné 

uznanie inou osobou alebo inštitúciou. 

      3)  Napomenutie triednym učiteľom môže uložené napríklad za: 

a) zápis v triednej knihe po konzultácii s vyučujúcim, 

b) iné menej závažné priestupky proti školskému poriadku, 

c) opakované oneskorené príchody na vyučovanie, 

d) 1 – 2 neospravedlnené hodiny.  

      4)  Pokarhanie triednym učiteľom môže byť uložené napríklad za: 

a)  opakovaný zápis v triednej knihe, 

b)  závažnejší priestupok proti školskému poriadku, 

c)  3 – 4 neospravedlnené hodiny. 

      5)   Pokarhanie riaditeľom školy môže byť uložené napríklad za: 

a)  závažný priestupok proti školskému poriadku, 

b)  5 – 7 neospravedlnených hodín. 

      6) Podmienečné vylúčenie zo štúdia sa týka žiakov, ktorí splnili povinnú školskú             

dochádzku. Ukladá sa za závažné priestupky proti školskému poriadku, všeobecne             

platným predpisom a nariadeniam. Riaditeľ školy určí podmienečne vylúčenému žiakovi             

skúšobnú lehotu, a to najdlhšie na jeden rok. Ak sa žiak v skúšobnej lehote osvedčí,             

upustí sa od vylúčenia. Ak sa žiak dopustí ďalšieho závažného previnenia, riaditeľ žiaka             

vylúči zo štúdia. 
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      7) Vylúčenie zo štúdia sa ukladá žiakovi za všeobecne neakceptovateľné porušenie 

školského poriadku. 

      8)   Zníženou známkou zo správania 2. stupňa je hodnotený žiak napríklad za: 

                             a)  8 – 14 neospravedlnených hodín, 

                             b)  iné previnenia proti školskému poriadku. 

      9)   Zníženou známkou zo správania 3. stupňa je hodnotený žiak napríklad za: 

                             a)  15 – 21 neospravedlnených hodín, 

                             b)  závažnejšie porušenia školského poriadku. 

    10)   Zníženou známkou zo správania 4. stupňa je hodnotený žiak napríklad za: 

                             a)  22 a viac neospravedlnených hodín, 

                             b)  zvlášť závažné alebo opakujúce sa porušenia školského poriadku. 

 

 

9. Prevádzka a vnútorný režim školy 
 

 1)  Vyučovacie hodiny sú upravené takto: 

  Hodina                                         Od  –  Do   

     0.         7.10  –  7.55    

     1.        8.00  –  8.45   

     2.         8.50  –  9.35   

     3.          9.45  – 10.30             

     4.                   10.50  – 11.35              

5.1                                             11.40  – 12.25 

5.2                                             12.10  – 12.55 

6.1                                             12.30  – 13.15   

6.2                                             13.00  – 13.45 

   7.                                             13.50 – 14.35 

 

2) Pri vstupe do budovy sa žiaci zaznamenajú v dochádzkovom systéme priložením čipu 

k snímačom, očistia si obuv a pred vstupom do triedy sa prezujú do zdravotne vyhovujúcich 

prezuviek. 

3) Žiaci prichádzajú do školy najmenej desať minút pred začatím vyučovania a riadia sa 

rozvrhom hodín. Počas vyučovacej hodiny sústredene pracujú, nerušia spolužiakov 

a vyučovací proces nevhodným správaním sa. 

4) V prípade príchodu do školy na druhú, prípadne ďalšiu vyučovaciu hodinu sa žiaci zdržujú na 

chodbách tak, aby nerušili vyučovanie v blízkych učebniach. 

5) Žiak môže opustiť učebňu alebo určené pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho. 

6) Počas prestávok, v priebehu vyučovania a počas voľných hodín sa žiaci zdržujú v areáli školy. 

Budovu školy môžu opustiť len s dovolením triedneho učiteľa, prípadne vyučujúceho, 

s ktorým má žiak nasledujúcu hodinu. Na vrátnici sa preukáže priepustkou podpísanou 

triednym učiteľom alebo vyučujúcim. 

7) Po skončení vyučovania žiak opustí budovu školy. 

8) Povinnosti týždenníkov: 

- po desiatich minútach neprítomnosti učiteľa na hodine nahlásiť tento stav zástupkyniam 

riaditeľa školy, 

- na začiatku každej hodiny hlásiť neprítomnosť žiakov vyučujúcemu, 

- starať sa o čistotu a poriadok v triede, podľa potreby zotierať tabuľu, 

- po skončení vyučovania v učebni, kde bola posledná hodina, zotrieť tabuľu a zabezpečiť 

vyloženie  stoličiek, poriadku v laviciach a ich okolí. 
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10. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
 

1) Žiaci sú povinní dodržiavať školský poriadok, predpisy a pokyny školy na ochranu zdravia a  

    bezpečnosti, s ktorými boli oboznámení.  

2) Zákonní zástupcovia žiaka alebo plnoletý žiak sú povinní informovať triedneho učiteľa o     

zmene zdravotnej spôsobilosti a zdravotných problémoch, alebo o závažných skutočnostiach,     

ktoré by mohli mať vplyv na jeho vzdelávanie.  

3) Žiaci sú povinní ohlásiť každý úraz príslušnému vyučujúcemu a vedeniu školy.  

4) Z bezpečnostných dôvodov sa žiaci nesmú vykláňať sa z okien, vyhadzovať predmety z okna  

    a sadať na okenné parapety, výhrevné telesá a múrik pred vchodom do budovy.  

5) V  predmete telesná a športová výchova môže riaditeľ školy oslobodiť žiaka z vyučovania na  

    základe písomného odporučenia odborného lekára. Žiak nie je z predmetu klasifikovaný.  

6) Škola zabezpečuje podmienky pre skoré poskytnutie prvej pomoci. Rovnako zaistí, aby sa so  

    zásadami poskytovania prvej pomoci oboznámili žiaci a všetci zamestnanci školy. Podľa     

závažnosti úrazu a s ohľadom na vek zraneného žiaka zaistí škola jeho dozor do     

zdravotníckeho zariadenia alebo ošetrenie odborným lekárom. O udalosti a poskytnutých     

opatreniach informuje zákonného zástupcu žiaka.  

7) Škola zaistí, aby boli žiaci poučení o možnom ohrození zdravia a bezpečnosti pri všetkých     

činnostiach, ktoré sú súčasťou vzdelávania. Dokladom o prevedenom poučení je záznam     

o poučení s podpismi žiakov.  

8) Riaditeľ školy zabezpečí rozvrh dozorov nad žiakmi.  Dozor v škole vykonávajú pedagogickí  

    pracovníci pred vyučovaním a počas prestávok  

9) Pedagogickí pracovníci vykonávajú podľa pokynov riaditeľa školy dozor aj mimo školy, napr.  

    na kurzoch ochrany života a zdravia, na exkurziách a výletoch, pri účasti na súťažiach a iných  

    akciách organizovaných školou. Pri aktivitách konaných mimo školy ich účastníci v     

ubytovacích priestoroch dodržujú všetky predpisy slúžiace na bezpečnosť a ochranu zdravia a     

predpisy o požiarnej ochrane platné v týchto objektoch.  

10) Bezpečnosť žiakov na hodinách telesnej výchovy zabezpečuje pedagogický pracovník počas  

    celého vyučovania. Prihliada na fyzickú vyspelosť žiakov, na ich vek a predchádzajúce     

skúsenosti. Počas lyžiarskych výcvikov, turistických či branných kurzov sa žiaci riadia     

pokynmi vyučujúcich a dodržiavajú interné pravidlá vypracované pre tieto kurzy.  

11) Na hodiny TŠV a pri presúvaní sa do iných objektov žiaci odchádzajú na začiatku prestávky     

spoločne pod vedením učiteľa. 

12) V škole sú neprípustné prejavy šikanovania, rasizmu, xenofóbie, intolerancie, vandalizmu a  

    brutality.  

13) Elektrické zariadenia akéhokoľvek druhu – počítač, CD, DVD prehrávač, dataprojektor, 

interaktívna tabuľa – žiaci používajú výlučne za prítomnosti zodpovedného vyučujúceho. 

14) V odborných učebniach INF, PRO, FYZ, CHE, BIO sa žiaci pri používaní  techniky a pri 

práci riadia pokynmi vyučujúceho, ktorý vedie hodinu.  
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11.  Dodatok v školskom roku 2016/2017 
 

1) Žiak je povinný pri každom vstupe do budovy školy alebo jej opustení zaznamenať túto 

skutočnosť v dochádzkovom systéme školy priložením čipu k snímačom. Výnimkou je 

skupinové opustenie budovy v sprievode vyučujúceho. 

2) Pred odchodom z budovy školy je žiak povinný oznámiť svoj úmysel pracovníkovi 

vrátnice a preukázať sa priepustkou alebo študentským preukazom podpísaným triednym 

učiteľom alebo vyučujúcim. 

3) Ak žiak nepríde na prvý termín vopred ohlásenej písomnej previerky z väčšieho 

tematického celku, podľa rozhodnutia vyučujúceho ju absolvuje v náhradnom termíne, 

ktorý určí vyučujúci mimo vyučovacích hodín žiaka.  

4) Ak žiak z dôvodu vysokej absencie nezíska dostatočný počet známok do obdobia tesne 

pred uzavretím klasifikácie, nebude mu umožnené získať ich formou opakovaných 

ústnych alebo písomných preskúšaní. Na návrh vyučujúceho mu riaditeľ školy nariadi 

vykonanie komisionálnej skúšky. 

5) Opakované neskoré príchody žiaka na hodinu budú posudzované ako zámerné narušenia 

vyučovania a budú riešené výchovnými opatreniami. 

6) Žiak má zakázané prísť do školy alebo na podujatie organizované školou pod vplyvom 

alkoholu alebo iných návykových látok. 

7)  Žiak je povinný mať mobilný telefón počas vyučovacej hodiny uložený vo svojej taške. 

V opačnom prípade má vyučujúci právo telefón mu odobrať a uložiť ho do budúceho dňa 

na sekretariáte školy. Vyučujúci má tiež právo požiadať žiakov o uloženie mobilných 

telefónov počas písomnej previerky na ním určené miesto.  

 

 

 

12. Záverečné ustanovenie 

 

1) Uvedeným Školským poriadkom Gymnázia Andreja Vrábla Levice sa ruší predchádzajúce      

znenie Školského poriadku GAV Levice zo dňa 8. septembra 2015. 

2) Školský poriadok je záväzný pre všetky zúčastnené osoby vo výchovno-vzdelávacom      

procese.  

2) Triedny učiteľ zabezpečí oboznámenie žiakov a zákonných zástupcov žiakov s uvedeným     

školským poriadkom. Jeho dodržiavanie je záväzné, v prípade porušenia budú vyvodené     

dôsledky a  výchovné opatrenia podľa školských predpisov.  

3) Uvedený školský poriadok nadobúda účinnosť 12. septembra 2016.  

4) Školský poriadok môže byť aktualizovaný a doplňovaný po prerokovaní v pedagogickej rade. 

 

 

 

V Leviciach dňa 30. 8. 2016 

 

   Mgr. Vladimír Tóth 

         riaditeľ školy 


