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SÚKROMNÁ  SPOJENÁ  ŠKOLA, Starozagorská 8, Košice  
Súkromná základná škola (ďalej „SZŠ“) 

 

Dodatok č. 3                                       

 
Dodatok č. 3 ku Školskému poriadku Súkromnej spojenej školy, Starozagorská 8 
v Košiciach upravuje časti vyznačené v tabuľke s účinnosťou od 1. septembra 2017. 

 

 

 

ŠKOLSKÝ  PORIADOK 

pre organizačnú zložku 

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Starozagorská 8, Košice 

 

 

Úprava 

Číslo a názov článku Zmeny 

Článok XI 
Pochvaly, ocenenia a výchovné opatrenia 

Zmena Čl. XI ods. 4 
Doplnenie Čl. XI ods. 5.2 

 

Dodatok č. 3 ku Školskému poriadku Súkromnej spojenej školy (Organizačnej zložky: 
Súkromná základná škola), Starozagorská 8 v Košiciach bol prerokovaný v pedagogickej 
rade a schválený Mgr. Evou Bednárikovou, riaditeľkou školy, dňa 30. 08. 2017. 

 Mgr. Eva Bednáriková 
                                                                                                             riaditeľka školy 



SÚKROMNÁ  SPOJENÁ  ŠKOLA, Starozagorská 8, Košice  
Súkromná základná škola (ďalej „SZŠ“) 

 

Dodatok č. 3                                       

 
Doterajšie znenie Školského poriadku zo dňa 01. 09. 2013 sa mení nasledovným spôsobom: 
 
1. Článok XI pod názvom Pochvaly, ocenenia a výchovné opatrenia, odsek 4 Opatrenia na 

posilnenie disciplíny sa mení: 

 

„4. Opatrenia na posilnenie disciplíny 

 

 Napomenutie od triedneho učiteľa 

 Pokarhanie od triedneho učiteľa 

 Pokarhanie od riaditeľa školy 

 Rozhovor so zákonným zástupcom žiaka, triednym učiteľom a vedením školy 

 Znížená známka zo správania na druhý stupeň 

 Znížená známka zo správania na tretí stupeň 

 Znížená známka zo správania na štvrtý stupeň“ 

 

 
2. Článok XI pod názvom Pochvaly, ocenenia a výchovné opatrenia, odsek 5.2 Pokarhanie 

od triedneho učiteľa sa dopĺňa: 

 

„ 1-2 vymeškané neospravedlnené hodiny v priebehu hodnotiaceho/klasifikačného obdobia 

(polrok). Za neospravedlnené vyučovacie hodiny sa považuje aj opakovaný neskorý príchod 

žiaka na prvú vyučovaciu hodinu. Neskorý príchod na prvú vyučovaciu hodinu je 

ospravedlnený triednou učiteľkou len v prípade zdravotných problémov, vážnych rodinných 

udalostí a mimoriadnej dopravnej situácie. V týchto prípadoch zákonný zástupca žiaka 

ospravedlní žiaka, osobne, triednej učiteľke.“ 

 

 

 

 

 

 

So znením Dodatku č. 3 budú zákonní zástupcovia žiakov oboznámení na Informačných 

dňoch pre rodičov v 1. štvrťroku školského roka 2017/2018 a zverejnená na webovej 

stránke školy. 


