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Dodatkom č. 2 sa mení a dopĺňa Školský poriadok zo dňa 6. septembra 2010. 

Školský poriadok Spojenej školy v Martine sa mení a dopĺňa takto: 

IV. PRÁVA  A  POVINNOSTI ŽIAKOV,  

 B. Povinnosti žiakov,  

1. Dochádzka žiakov do školy sa dopĺňa o písm l), ktorý znie nasledovne: 

l)  žiak je povinný pred vstupom do šatne svoj príchod do školy zaevidovať elektronickým 

čítacím systémom, ako aj odchod zo školy pred opustením budovy školy, 

m)  žiak je povinný nosiť preukaz žiaka počas vyučovania, preukázať sa ním na požiadanie 

pedagogickému, nepedagogickému zamestnancovi školy a SBS školy. 

 

IV. PRÁVA  A POVINNOSTI ŽIAKOV sa dopĺňa o písmeno F , ktorý znie: 

 

F  Klasifikácia a hodnotenie 
 

Žiak: 

1. Má právo na omyl a jeho korekciu. 

2. Má právo povedať neviem alebo odmietnuť odpovedať, ale zároveň znáša dôsledky takéhoto 

kroku. 

3. Správa sa aktívne:  sám signalizuje problémy s učivom, osobné problémy, ťažkosti s 

hľadaním materiálu. Pomáha tým učiteľovi objektívne hodnotiť. 

4. Uvedomuje si, že jeho cieľom nie je získanie známky, ale vedomostí, t.j. nečestne získané 

(odpísané, našepkané) vedomosti nemôžu tvoriť profil osobnosti. 

5. Nevyhýba sa hodnoteniu a klasifikácii, t.j. zúčastňuje sa previerok, testov, skúšania, inak má 

učiteľ právo využiť náhradné spôsoby. 

 

Klasifikácia a hodnotenie: 

1. Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami: 

 1   -   výborný, 

 2   -   chválitebný, 

 3   -   dobrý, 

 4   -   dostatočný, 

 5   -   nedostatočný. 

Predmety, ktoré sa neklasifikujú, sú určené v učebných plánoch. 

2. Ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa za 

prvý polrok neklasifikuje;  riaditeľ školy určí na jeho vyskúšanie a  klasifikovanie náhradný 

termín a to spravidla tak, aby sa klasifikácia mohla uskutočniť najneskôr do dvoch mesiacov 

po skončení prvého polroku. 



3. Ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v druhom polroku, žiak je 

skúšaný aj klasifikovaný za toto obdobie spravidla v poslednom týždni augusta a v dňoch 

určených riaditeľom školy. 

4. Skúška konaná v náhradnom termíne je komisionálna. 

5. Ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci 

prvého a druhého polroka, môže do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia 

požiadať riaditeľa školy o vykonanie komisionálnej skúšky. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol 

v klasifikovanom období z tohto vyučovacieho predmetu hodnotený na základe komisionálnej 

skúšky. Riaditeľ školy môže nariadiť komisionálne preskúšanie aj na vlastný podnet. 

6. Žiak, ktorý má na konci druhého polroku prospech nedostatočný najviac z dvoch povinných 

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

predmetov opravnú skúšku. Termín opravných skúšok  určí riaditeľ školy. O termín opravnej 

skúšky musí žiak požiadať písomne. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú 

skúšku, klasifikuje sa z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal vykonať opravnú skúšku, 

stupňom prospechu nedostatočný. 

7. Do vyššieho ročníka postupuje žiak, ktorý prospel. 

8. Ak žiak v školskom roku neprospel a nevykonal úspešne komisionálnu skúšku, riaditeľ školy 

rozhoduje o opakovaní ročníka žiaka na základe posúdenia jeho vzdelávacích výsledkov a 

dôvodov, ktoré uvedie plnoletý žiak vo svojej písomnej žiadosti alebo ktoré uvedie v 

písomnej žiadosti jeho zákonný zástupca. 

9. V prípade, ak žiak denného štúdia vymešká viac ako 30% vyučovacích hodín 

z vyučovacieho predmetu za klasifikačné obdobie je vyučujúci povinný, ak chce žiaka 

klasifikovať, zvoliť jednu z nasledujúcich foriem klasifikácie: 
 

a)  riaditeľský test, 

b)  písomná práca, 

c)  ústna odpoveď, 

d)  súborná práca, 

e)  výkonnostný test, 

f)   súbor prác. 

Voľba jednej z foriem klasifikácie závisí od povahy vymeškania. Vyučujúci je povinný 

vopred si dať schváliť riaditeľom školy spôsob vykonania klasifikácie. 

 

 Celkové hodnotenie: 

1. Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroku vyjadruje výsledky jeho 

klasifikácie v povinných vyučovacích predmetoch, ktoré sa klasifikujú a  klasifikáciu jeho 

správania; nezahŕňa klasifikáciu v  nepovinných vyučovacích predmetoch. 

2. Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroku sa vyjadruje na vysvedčení 

takto: 

a)   prospel s vyznamenaním, 

b)   prospel veľmi dobre, 

c)   prospel, 

d)   neprospel. 

3. Žiak prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá 

stupeň prospechu horší ako chválitebný, priemerný stupeň prospechu z povinných predmetov 

nemá horší ako 1,5  a  jeho správanie je hodnotené ako veľmi dobré. 

4. Žiak prospel veľmi dobre, ak ani v  jednom povinnom vyučovacom predmete nemá stupeň 

prospechu horší ako dobrý, priemerný stupeň prospechu z povinných vyučovacích  predmetov 

nemá horší ako2,0 a jeho správanie je hodnotené ako  veľmi dobré. 



5. Žiak prospel, ak nemá stupeň prospechu „nedostatočný“ alebo „neabsolvoval“ ani v  jednom 

povinnom vyučovacom predmete. 

6. Žiak neprospel, ak má z niektorého povinného vyučovacieho predmetu aj po komisionálnej 

skúške stupeň prospechu „nedostatočný“ alebo „neabsolvoval“. 

 

 

V Martine, 8. 9. 2014 

Prerokované v pedagogickej rade dňa 8. septembra 2014 

 


