
 

Príloha č.1 ku Školskému poriadku GIH 2019/2020 – opatrenia vo výchove 

Výchovné opatrenia - pochvaly  

Pochvala od triedneho učiteľa 

 za výborný prospech – prospel s vyznamenaním, 

 za vzorné správanie, vzorné plnenie si povinnosti, 

 za úspešnú reprezentáciu školy, 

 za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy v triede, 

 za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností, ktorá pozitívne ovplyvňuje 
sociálnu klímu v triede, 

 za nezištnú pomoc, záslužný alebo statočný čin, verejné uznanie inou osobou, alebo 
inštitúciou 

Pochvala od riaditeľa školy 

 za výborný prospech – priemer 1.0, 

 za dlhodobú svedomitú prácu, 

 za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy v škole, 

 za výrazné prosociálne správanie, ktoré pozitívne ovplyvňuje sociálnu klímu v triede 
a v škole, 

 za úspešnú reprezentáciu školy, umiestnenie na 1. – 3. mieste v okresných a vyšších kolách 
predmetových olympiád a mimoškolských súťaží, 

 za nezištnú pomoc, záslužný alebo statočný čin, verejné uznanie inou osobou alebo 
inštitúciou 

 

Pozn.: Klasifikáciu správania navrhuje triedny učiteľ a je výsledkom uložených výchovných opatrení v danom klasifikačnom období. 

  



Previnenia  
voči školskému poriadku 

Výchovné opatrenia – na 
posilnenia disciplíny 

 
Klasifikácia 

Menej závažné 

Napomenutie od triedneho 
učiteľa 

 za 1 – 3 neospravedlnené hodiny 

 ústna sťažnosť kolegov adresovaná triednemu 
učiteľovi, 

 nevhodná úprava zovňajšku, 

 neprezúvanie sa v priestoroch školy, 
1 

veľmi dobré 

Pokarhanie od triedneho učiteľa 

 za 4 – 5 hodín neospravedlnenej absencie, 

 po dvoch napomenutiach triednym učiteľom 
v jednom klasifikačnom období (polrok), 

 používanie mobilného telefónu počas vyučovania, 

Závažnejšie  
alebo opakované menej 

závažné 
Pokarhanie od riaditeľky školy 

 za 6 – 19 neospravedlnených hodín 

 po dvoch pokarhaniach od triedneho učiteľa 
v jednom klasifikačnom období (polrok), 

 za podvádzanie, 

 za fajčenie, používanie alkoholických nápojov 
a iných druhov toxikománie v školských 
priestoroch a na školských akciách, 

 za opakujúce sa neslušné správanie, 

 za úmyselné poškodzovanie školského zariadenia 

1 alebo 2 
veľmi dobré alebo 

uspokojivé 

Závažné  
alebo opakované 

závažnejšie 

Podmienečné vylúčenie 
(u žiakov s ukončenou povinnou 

školskou dochádzkou) 

 za 20  – 30 hodín neospravedlnenej absencie 

 za prinášanie do školy, alebo na činnosti  
organizované školou veci ohrozujúce život 
a zdravie žiakov a učiteľov, 

 za znemožňovanie vyučovacieho procesu 
a prevádzky školy, 

 za krádež, 

 za úmyselné ublíženie na zdraví, 

 za šikanovanie a vydieranie, 

 za vandalizmus, 

 za prejavy rasovej neznášanlivosti, 

 za zvlášť hrubé, alebo opakujúce sa neslušné 
správanie voči zamestnnacom školy 

3 
menej uspokojivé 

Vylúčenie  
(u žiakov s ukončenou povinnou 

školskou dochádzkou) 

 za viac ako 30 hodín neospravedlnenej absencie 
(podľa zváženia pedagogickou radou), 

 za nesplnenie podmienky uloženej pri 
podmienečnom vylúčení zo školy 

4 
neuspokojivé 

 


