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Úvodné ustanovenia 

 
Gymnázium Angely Merici si buduje svoju tradíciu vytváraním pokojnej pracovnej atmosféry, vzájomnej 

dôvery a tolerancie medzi učiteľmi a žiakmi. Vysoké percento úspešnosti našich absolventov pri štúdiu na 

vysokých školách chceme naďalej dosahovať kvalitnou prácou a výchovou. Nevyhnutnou podmienkou pre 

dosiahnutie tohto cieľa je dobrá organizácia práce a dodržiavanie dohodnutých zásad a pravidiel tak, ako 

sú sformulované v tomto školskom poriadku. 

 

Oddiel 1. 

Organizácia štúdia 

 

1. Budova školy sa ráno otvára o 7.00 hod. a zatvára o 8.00 hod. Počas vyučovania zostáva budova 

zatvorená. Otvára sa žiakom, ktorí majú telesnú výchovu. 

2. Žiak dochádza do školy a na školské podujatia podľa rozvrhu hodín, najneskôr 10 minút pred ich 

začiatkom, dodržiava rozsah prestávok a zúčastňuje sa na všetkých povinných, voliteľných 

a nepovinných predmetoch, ak sa na ne prihlásil. 

3. Vyučovacie hodiny a prestávky: Žiaci sú rozdelení do dvoch skupín platných pre daný školský rok. 

Prvá vyučovacia hodina začína krátkou modlitbou. 

 

Časový rozvrh 1. skupina    Časový rozvrh 2. skupina 

 

                                            p r e s t á v k a                                         p r e s t á v k a 

 

1.     800   -    845   -   10 minút   1.     800 -    845   -   10 minút 

2.     855   -     940   -   10 minút   2.     855  -     940   -   10 minút 

3.     950  -   1035   -   10 minút   3.     950   -   1035   -   10 minút 

4.   1045   -   1130   -   30 minút   4.   1045  -   1130   -   10 minút 

5.   1200 -   1245   -   10 minút   5.   1140 -   1225   -   30 minút 

6.   1255  -   1340   -   5 minút   6.   1255  -   1340   -   5 minút 

7.   1345  -   1430   -   5 minút   7.   1345  -   1430   -   5 minút 

8.   1445  -   1520     8.   1435 -   1520 
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Oddiel 2. 

Práva žiakov 

 

1.  Žiak má právo: 

✓ na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a  hygienicky vyhovujúcom prostredí, 

✓ na „individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný  stav“ 

Zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), §144 ods. 1 e), 

✓ na „úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému 

a sexuálnemu násiliu“ Zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), §144 ods. 1 k), 

✓ na komunikáciu s nadriadeným v duchu zásad humanity a tolerancie, 

✓ vysloviť konštruktívne a slušne svoj názor, položiť k danému učivu otázku a dostať na ňu 

odpoveď, 

✓ „na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov“ Zákon 

č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), §144 ods. 1 m), 

✓ na zdôvodnenie klasifikácie a analýzu chýb v písomných a grafických prácach, 

✓ vedieť termín plánovanej písomnej práce (ktorá trvá dlhšie ako 25 minút ), 

✓ vedieť, z ktorého učiva (tematického celku) bude plánovaná písomná práca, 

✓ v jednom dni písať najviac jednu písomnú prácu, dlhšiu ako 25 minút, 

✓ poznať známku z písomnej práce najneskôr do 14 dní, s výnimkou slohových prác                   

zo slovenského jazyka a literatúry, kde má právo dozvedieť sa známku najneskôr do 4 

týždňov, 

✓ zapájať sa do žiackej školskej rady a voliť jej členov, predkladať opodstatnené pripomienky, 

podnety a návrhy vedeniu školy cez svojho predsedu, 

✓ v prípade nesúhlasu s hodnotením svojich výchovno–vzdelávacích výsledkov žiadať 

riaditeľku písomne o komisionálne preskúšanie (u neplnoletých žiakov prostredníctvom 

zákonných zástupcov), 

✓ dostať možnosť vyjadriť sa k priestupku a uviesť dôvody na svoju obhajobu. 

2.  Ak sa žiak alebo jeho zákonný zástupca domnieva, že práva žiaka nie sú dostatočne rešpektované,     

alebo sa nedodržuje vnútorný poriadok, prípadne iné pedagogické dokumenty, môže sa                  

so žiadosťou o nápravu obrátiť na riaditeľku školy. 

3. Každý žiak má právo a povinnosť zúčastňovať sa na všetkých vyučovacích hodinách podľa 

určeného rozvrhu. 

4.  Pri účasti na krajských a celoslovenských kolách predmetových olympiád má žiak právo na 1 deň 

študijného voľna a ďalší deň po olympiáde byť ospravedlnený od ústnej, písomnej skúšky 

a domácej úlohy. 

5.  Ak sa žiak zúčastní školskej akcie vo večerných hodinách (napr. divadelného predstavenia a pod.) 

má právo ospravedlniť sa nasledujúci deň len z predmetov toho dňa, v ktorom sa konala školská 

akcia. Nemôže byť ospravedlnený od písania vopred ohlásenej písomnej práce. 
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Oddiel 3. 

Povinnosti žiakov 

 

1. Žiaci sú povinní v škole aj mimo školy sa správať tak, aby neporušili pravidlá kresťanskej 

morálky, kladne reprezentovali školu a šírili jej dobré meno. 

2. Žiak prichádza na vyučovanie najneskôr 10 minút pred začiatkom vyučovania a svoj príchod 

zaznamená do elektronického systému prostredníctvom čipu alebo ISIC karty pri vrátnici. Hlavný 

vchod sa uzatvára o 8.00 hod. Príchod žiaka na každú vyučovaciu hodinu po zvonení sa hodnotí 

ako neskorý. Neskoré príchody na vyučovanie sa evidujú a v danom klasifikačnom období sa 

zohľadnia  pri celkovom hodnotení správania. 

3. Žiak prichádza na vyučovanie upravený a čisto oblečený, nie vyzývavo a výstredne, bez piercingu 

a tetovania (dievčatá nenosia napr. veľmi krátke sukne a veľmi krátke nohavice, krátke tielka, 

hlboké výstrihy, chlapci nenosia  náušnice). 

4. Počas vyučovania, ktorého rozsah je určený rozvrhom hodín, nesmie žiak svojvoľne opustiť 

budovu školy ani priestory slúžiace na konanie školskej akcie, ktorá je náhradou vyučovania.        

Ak v odôvodnených prípadoch opúšťa školu, je povinný preukázať sa na vrátnici priepustkou 

podpísanou triednym učiteľom alebo  zastupujúcim triednym učiteľom, resp. vyučujúcim danej 

vyučovacej hodiny, z ktorej chce byť uvoľnený. V prípade neprítomnosti triedneho učiteľa a jeho 

zastupujúceho podpisuje priepustku zástupkyňa riaditeľky. Svoj odchod zo školy zaznamená 

v elektronickom systéme. 

5. Na voliteľné a nepovinné predmety sa žiaci prihlasujú dobrovoľne v určenom termíne. Nepovinný 

predmet, ktorý si žiak vybral, musí navštevovať najmenej jedno klasifikačné obdobie.  Zmenu 

voliteľného predmetu povoľuje riaditeľka školy do 15. septembra, resp. do 15. februára 

v príslušnom školskom roku. 

6. Všetky požiadavky, ktoré vyžadujú potvrdenie  riaditeľky školy si žiak vybavuje prostredníctvom 

svojho triedneho učiteľa, resp. zastupujúceho triedneho učiteľa, výnimočne u sekretárky školy. 

7. Na bežné služby v triede určuje triedny učiteľ dvoch týždenníkov. Medzi ich základné povinnosti 

patrí najmä: 

✓ nahlásiť neoprávnenú manipuláciu s technikou v učebni, 

✓ pripraviť triedu na vyučovanie (vyvetrať, zotrieť tabuľu, pomôcky a pod.), 

✓ na konci vyučovania zatvoriť okná a zhasnúť svetlo, 

✓ dohliadnuť, aby boli zdvihnuté všetky stoličky a vyzbierané odpadky, 

✓ oznámiť vedeniu školy, ak vyučujúci nepríde do 10 minút po začiatku hodiny, 

✓ informovať vyučujúceho o chýbajúcich žiakoch. 

8. „Žiak je povinný neobmedzovať svojim konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy 

a vzdelávania.“ Zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), §144 ods. 4 a) 

9. „Je povinný ctiť si ľudskú dôstojnosť  svojich spolužiakov a zamestnancov školy.“ Zákon 

č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), §144 ods. 4 g). Žiaci sa správajú zdvorilo,  

nevyjadrujú sa vulgárne, nevyrušujú na hodine, na vyučovaní rozprávajú až po vyzvaní 

učiteľom, zdravia učiteľov i pracovníkov školy a rešpektujú ich pokyny, „ktoré sú v súlade          
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so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.“ 

Zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), §144 ods. 4 h)  V škole a na podujatiach 

organizovaných školou dodržiavajú zásady spoločenského správania.  

10. Žiak chráni svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov (nebehá po chodbách, nehádže žiadne 

predmety a pod.). 

11. Žiak dodržiava základné pravidlá hygieny, chodí v škole prezutý v obuvi, ktorá  neznečisťuje 

podlahu (biele podrážky) a je  hygienicky a zdravotne vyhovujúca (napr. papuče, sandále). 

12.  Udržuje čistotu a poriadok. Stará sa o skultúrnenie prostredia, výzdobu tried tak, aby bola 

v súlade s poslaním školy, apolitická, aby nepropagovala nezdravé životné štýly, nenarúšala 

morálku, medziľudské vzťahy a neurážala. 

13. Šetrne zaobchádza so školským majetkom. Lepí plagáty len na vyhradené miesta (nástenky, 

lišty). Lepenie plagátov mimo triedy je možné  len so súhlasom vedenia školy a v triede len so 

súhlasom triedneho učiteľa. Nepoškodzuje učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré mu 

boli bezplatne zapožičané. Vzniknutú škodu je povinný nahradiť v súlade s vnútornými 

predpismi školy. 

14. V odborných učebniach a telocvičniach sa žiak zdržiava iba v prítomnosti vyučujúceho. 

V odborných učebniach je žiak povinný dodržiavať bezpečnostné predpisy a špeciálny poriadok 

platný v týchto učebniach, ktorý je súčasťou prevádzkového poriadku školy. 

15. Po skončení vyučovania žiaci zanechajú učebne a triedy v poriadku, vyprázdnia lavice, vyložia 

stoličky, vypnú svetlá, zatvoria okná a opustia budovu školy. Žiak zostáva v priestoroch školy 

len v odôvodnených prípadoch a pod dozorom vyučujúceho. 

16. V školskej jedálni sú žiaci povinní rešpektovať stravovací harmonogram resp. stravovací 

poriadok a pokyny dozor konajúceho vyučujúceho, udržujú poriadok. Vzhľadom na kapacitu 

školskej jedálne môžu do nej vstúpiť len žiaci podľa harmonogramu a zdržiavať sa v nej len 

nevyhnutný čas potrebný k stravovaniu. 

 

Oddiel 4. 

Uvoľňovanie a ospravedlňovanie žiakov 

 

1. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, plnoletý žiak alebo jeho  zákonný 

zástupca je povinný oznámiť škole (telefonicky, mailom) bez zbytočného odkladu (najneskôr do 

dvoch dní) príčinu jeho neprítomnosti. Zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), 

§144 ods. 9.   

2. Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni (počas 

mimoriadnej situácie najviac päť dní), ospravedlňuje plnoletý žiak alebo jeho zákonný zástupca 

s udaním dôvodu neprítomnosti. 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.  Zákon 
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č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), §144 ods. 9, 10.  Nestačí len uviesť „rodinné 

dôvody“.  

3. Po nástupe do školy je žiak povinný ihneď a bez vyzvania predložiť triednemu učiteľovi 

ospravedlnenie (príloha A) s udaním dôvodu  svojej neprítomnosti v škole, ktorý je v súlade 

s predchádzajúcim telefonickým príp. mailovým oznámením. Každé ospravedlnenie 

neplnoletého žiaka musí byť podpísané aj jeho zákonným zástupcom. Ak to neurobí do troch dní 

po svojom nástupe    do školy, jeho neprítomnosť sa hodnotí ako neospravedlnená.  

4. „Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce  vyučovacie 

dni,  predloží  plnoletý žiak alebo jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára.“  Zákon č.245/2008 

Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), §144 ods. 10. 

5. Pri podozrení na podvod a falšovanie ospravedlnení, príp. pri častom ospravedlňovaní absencie 

zo zdravotných dôvodov, môže si triedny učiteľ vyžiadať iný hodnoverný doklad. 

6. Ak sa podozrenie falšovania ospravedlnení potvrdí, budú vymeškané hodiny považované                 

za neospravedlnené a žiakovi bude udelené príslušné výchovné opatrenie. 

7. Keď je vopred známa príčina neprítomnosti žiaka na vyučovaní, je plnoletý žiak alebo zákonný 

zástupca žiaka povinný požiadať triedneho učiteľa o uvoľnenie z vyučovania: 

- o uvoľnenie žiaka najviac na tri dni požiada plnoletý žiak alebo zákonný zástupca triedneho 

učiteľa, a to dopredu s udaním príčiny (nie dodatočne),  

- o uvoľnenie žiaka na viac ako tri dni požiada plnoletý žiak alebo zákonný zástupca 

riaditeľku školy písomne. 

8. „Ak žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, chce zanechať štúdium, oznámi to písomne 

riaditeľovi strednej školy, ak je žiak maloletý, písomné oznámenie podá jeho zákonný zástupca. 

Žiak prestáva byť žiakom strednej školy dňom, ktorý nasleduje po dni, keď riaditeľovi strednej 

školy bolo doručené oznámenie o zanechaní štúdia.“ Zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon), §39. 

9. Riaditeľka školy môže uvoľniť žiaka úplne alebo čiastočne z vyučovania povinného predmetu 

telesná výchova na základe žiadosti zákonného zástupcu podanej prostredníctvom triedneho 

učiteľa a na základe odporučenia lekára najneskôr do 20.9. príslušného školského roka. 

10. Riaditeľka školy môže žiakovi povoliť prerušenie alebo uvoľnenie zo štúdia v odôvodnených 

prípadoch ( zdravotné dôvody, štúdium v zahraničí ) v súlade s platnými predpismi na základe 

písomnej žiadosti jeho zákonného zástupcu ( plnoletý žiak podáva žiadosť sám ). 

 

Oddiel 5. 

Žiakom sa zakazuje 

 

1. Fajčiť v priestoroch školy, pred budovou školy, v školskom zariadení a pri činnostiach 

organizovaných školou. 

2. Prinášať do školy, školského zariadenia, areálu školy a na činnosti organizované školou alkohol, 

návykové látky (drogy) a iné zdraviu škodlivé látky, prechovávať ich, distribuovať, požívať a byť 

pod ich vplyvom. Vystavujú sa tak riziku postihnutia podľa platných zákonov. V prípade 
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oprávneného podozrenia z užitia alkoholu, resp. nelegálnej drogy u žiaka, zodpovedný 

pedagogický zamestnanec kontaktuje príslušný útvar policajného zboru a v prípade ohrozenia 

života žiaka aj zdravotníkov. V prípade, ak sa požitie alkoholu, resp. nelegálnej látky potvrdí, 

riaditeľ školy postupuje podľa §5 ods. 10 zákona č. 593/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

3. Manipulovať s otvoreným ohňom bez prítomnosti pedagóga. 

4. Manipulovať s elektrickými zariadeniami a plynovými rozvodmi. Používať vlastné 

elektrospotrebiče ( nabíjačky, kanvice... ). 

5. Používať počas vyučovania mobilné telefóny, osobné tablety a notebooky bez súhlasu 

vyučujúceho.  Na túto elektroniku sa nevzťahuje poistná udalosť. 

6. Zakazuje bez povolenia dotknutej osoby vyhotovovať obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa 

fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy. Porušením tohto zákazu sa vystavuje aj 

trestnému stíhaniu. V prípade porušenia tohto zákazu budú po prerokovaní pedagogickou radou 

udelené patričné výchovné opatrenia. 

7. Prinášať do školy väčšie sumy peňazí, cenné predmety a drahé veci. V prípade ich straty škola 

nemôže nahradiť vzniknutú škodu. 

8. Nosiť do školy nebezpečné predmety, veci, oblečenie a módne doplnky propagujúce životné  

štýly nezlučiteľné s kresťanskou morálkou a všeobecne uznávanými spoločenskými normami 

(nevhodné znaky, symboly a nápisy a pod.).     

9. Demonštrovať prejavy intimity v priestoroch školy.         

10. Obedovať mimo jedálne (napr. na chodbe) a vynášať z jedálne inventár. 

11. Vodiť si do priestorov školy a na akcie školy bez súhlasu vyučujúceho iné osoby. 

 

 

Oddiel 6. 

Výchovné opatrenia 

 
1. Za vzorné správanie, vzorné plnenie si povinností, mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, 

dlhodobú svedomitú prácu, výrazné prosociálne správanie, ktoré pozitívne ovplyvňuje sociálnu 

klímu v triede a v škole a za záslužný alebo statočný čin, možno žiakovi udeliť pochvalu alebo 

iné ocenenie. 

2. Pochvalu alebo iné ocenenie udeľuje triedny učiteľ alebo riaditeľ školy. 

3. Na posilnenie disciplíny, za menej závažné, závažnejšie  alebo opakované previnenia voči 

školskému poriadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam, mravným normám spoločnosti 

alebo ak žiak narúša činnosť kolektívu, možno žiakovi uložiť napomenutie alebo pokarhanie 

nasledovne: 

➢ napomenutie od triedneho učiteľa, 

➢ pokarhanie od triedneho učiteľa, 

➢ pokarhanie od riaditeľa, 

➢ zníženú známku zo správania. 



 

Školský poriadok 
Gymnázium Angely Merici 

Hviezdoslavova 10 

917 01 Trnava 

Interný predpis IP -Š- 8 /2014 
Dátum vydania: 27.8.2014 

Dátum aktualizácie: 24.8.2018 

 

 
8 

 

4. Ak žiak splnil povinnú školskú dochádzku, možno mu uložiť za závažné alebo opakované 

previnenia voči školskému poriadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam, mravným 

normám spoločnosti 

➢ podmienečné vylúčenie zo školy, 

➢ vylúčenie zo štúdia. 

5. Pri neospravedlnených hodinách budeme postupovať takto: 

➢ za tri neskoré príchody na vyučovaciu hodinu žiak dostane 1 neospravedlnenú 

hodinu, 

➢ za 1 neospravedlnenú hodinu napomenutie triednym učiteľom, 

➢ za  2 - 3 neospravedlnené hodiny pokarhanie triednym učiteľom, 

➢ za  4 - 5  neospravedlnených hodín pokarhanie riaditeľom školy, 

➢ za 6 - 7 neospravedlnených hodín pokarhanie riaditeľom školy a  zníženie 

známky zo správania na 2. stupeň – uspokojivé, 

➢ za 8 – 12 neospravedlnených hodín pokarhanie riaditeľom školy a zníženie 

známky zo správania na 3. stupeň – menej  uspokojivé, 

➢ za 13 a viac vymeškaných a neospravedlnených hodín znížená známka                       

zo správania na 4.stupeň a podmienečné vylúčenie zo školy. 

6. Ďalšie hodnotenie a klasifikáciu správania určuje Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie 

a klasifikáciu žiakov stredných škôl a Vnútorné pravidlá hodnotenia a klasifikácie jednotlivých 

predmetov, ktoré sú súčasťou ŠkVP. 

7. Každý vážnejší prípad porušenia školského poriadku je povinný prerokovať so žiakom jeho 

triedny učiteľ, vedúci pedagogický pracovník (riaditeľ, zástupca riaditeľa ). O prerokovaní sa 

vtedy vyhotoví písomný záznam. Ak nie je žiak plnoletý, prizve sa zákonný zástupca. 

 

 

Oddiel 7.   

Práva a povinnosti rodičov 

 
1. Rodič má právo byť informovaný o prospechu, dochádzke, správaní svojho dieťaťa, o aktivitách 

školy, triedy, a to najmä počas pravidelných triednych schôdzok. Taktiež má možnosť požiadať 

o stretnutie s jednotlivými vyučujúcimi aj v inom čase, ale v rámci ich pracovnej doby a              

po predchádzajúcej vzájomnej dohode s vyučujúcim. Má tiež právo požiadať o komisionálne 

preskúšanie v prípade pochybností o správnosti klasifikácie. 

2. Rodičia sú povinní oboznámiť sa so štatútom a vnútorným poriadkom školy a akceptovať ich 

zásady, napomáhať pri plnení výchovných a vzdelávacích cieľov školy, čo potvrdia svojím 

podpisom. 

3. „Rodičia sú povinní informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho 

zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv        

na priebeh výchovy a vzdelávania.“ Zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), 

§144 ods.6. d) 
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Oddiel 8. 

Práva a povinnosti učiteľov 

Práva a povinnosti učiteľov sú upravené v Pracovnom poriadku a Organizačnom poriadku školy. 

 

Oddiel 9. 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

Kapitola 9.1 

Platnosť interného predpisu 

 

Interný predpis nadobúda platnosť dňom podpísania - schválenia. V prípade potreby je možné 

stanoviť jeho účinnosť aj neskorší termín, ako je deň podpisu. O vydaní interného predpisu informuje 

riaditeľ školy zamestnancov a zabezpečí, aby subjekty, ktorým je predpis určený, boli s ním 

preukázateľne oboznámení. Za aktuálnosť interného predpisu zodpovedá jeho autor. V prípade 

potreby je povinný zabezpečiť jeho aktualizáciu. Aktualizácie školského poriadku musia byť 

schválené pedagogickou radou školy. 

 

Kapitola 9.2 

Dodržiavanie interného predpisu 

 

Za dodržiavanie tohto interného predpisu je zodpovedný riaditeľ školy a všetci vedúci zamestnanci 

školy. Tento interný príkaz je záväzný pre všetkých žiakov, ich rodičov a zamestnancov školy.  

 

Kapitola 9.3 

Účinnosť interného predpisu 

 

Tento interný predpis nadobúda účinnosť od 01.09.2014. Do systému interných predpisov je zaradený 

od 20.08.2015, kedy bol aj podpísaný.  

Aktualizácia interného predpisu z 24.8.2022 nadobúda účinnosť 5.9.2022 a bola schválená na 

pedagogickej rade 25.8.2022.  
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Príloha A 

 

Gymnázium Angely Merici, Hviezdoslavova 10, Trnava 

Meno žiaka, trieda: 

Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania, resp. ospravedlnenie absencie žiaka rodičom: 

   
   
   
   

............................................ ............................................ 

podpis rodiča podpis vyučujúceho - súhlas s uvoľnením 

Potvrdenie o návšteve zdravotníckeho zariadenia: 

   
Chorý(á) od-do:  
   

   
   

.......................................... ........................................... 

podpis rodiča - vzal na vedomie pečiatka a podpis lekára 

 

 

 

Na stiahnutie: https://gamtt.edupage.org/files/ospravedlneky.pdf  

https://gamtt.edupage.org/files/ospravedlneky.pdf

