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PREAMBULA
Gymnázium, Štúrova 16, 937 01 Želiezovce je výberovou strednou
školou, ktorú si žiak zvolil dobrovoľne, preto je povinný riadiť sa jej
pravidlami a školským poriadkom.
V záujme naplnenia práva na vzdelanie škola zabezpečí vnútorný chod
školy, organizáciu života študentov a podmienky pre optimálne
medziľudské vzťahy tak, aby čas strávený v škole bol optimálne a
efektívne využitý z hľadiska vzdelávania a aby bol časom príjemne
stráveným rovnako žiakmi, ako aj učiteľmi.
Škola bude dôsledne dodržiavať Deklaráciu práv dieťaťa, Listinu
základných práv a slobôd a iné platné dokumenty vo vzťahu

k

žiakom, učiteľom i ostatným zamestnancom školy.
Z tohto dôvodu sa ustanovuje nasledovný vnútorný poriadok, ktorý
vychádza zo zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008
Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (§ 144 Práva a povinnosti dieťaťa, žiaka a jeho zákonného
zástupcu alebo zástupcu zariadenia), v zmysle vyhlášky č.113/2012 Z.
z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 282/2009 Z. z. o stredných
školách v znení vyhlášky č. 268/2011 Z. z. a vyhlášky Ministerstva
školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 62/2015 Z. z.
o stredných školách.
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1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.1 Organizácia vyučovacieho dňa
1.1.1 Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválilo vedenie školy.
Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak a pedagogický pracovník.
1.1.2 Vyučovanie začína spravidla o 8:00 hodine (najskôr o 7:00 hodine) a končí o 15:25
hodine.
Rozvrh vyučovania:
1.
8:00 - 8:45 h.
2.
8:55 - 9:40 h.
3.
9:50 - 10:35 h.
4.
10:45 – 11:30 h.
5.
12:00 – 12:45 h.
6.
12:50 – 13:35 h.
7.
13:45 – 14:30 h.
8.
14:40 – 15:25 h.
1.1.3 Obedňajšia prestávka trvá od 11:30 hodiny do 12:00 hodiny. Počas vydávania obedov
zabezpečujú dozor učitelia podľa harmonogramu. Žiakov privádzajú na obed učitelia,
ktorí v triedach učili štvrtú vyučovaciu hodinu. Počas obedňajšej prestávky je
zakázané opúšťať budovu školy tým žiakom, ktorí sa nestravujú v školskej jedálni.
Opúšťať budovu školy počas obedňajšej prestávky je možné len na žiadosť a so
súhlasom zákonného zástupcu žiaka.
1.1.4 Budova školy je otvorená v pracovných dňoch od 6:45 hodiny do 18:00 hodiny.
1.1.5 Všetky cudzie osoby pri vstupe do budovy alebo areálu školy sú povinné ohlásiť sa u
riaditeľa školy. V prípade potreby sú povinné preukázať sa občianskym preukazom
alebo iným dokladom. Pred začiatkom vyučovania a počas prestávok konajú pri
vchode a na chodbách dozor učitelia podľa harmonogramu, v prípade potreby
upratovačka.
1.1.6 Vyučovací proces je organizovaný v učebniach, odborných učebniach, posilňovni a
telocvični.
1.1.7 Každá trieda má pridelené miesto na prezúvanie, ktoré udržujú žiaci v čistote a
poriadku.
1.1.8 Ak žiaci skončili vyučovanie ešte pred výdajom stravy, zdržiavajú sa vo vestibule.
Správajú sa tak, aby nerušili prebiehajúci vyučovací proces.
1.1.9 Cez prestávky sa žiaci zdržiavajú v triedach, na chodbách a vo vestibule školy.
1.1.10 Všetky požiadavky voči škole (potvrdenia, žiadosti a pod.) predkladajú žiaci na
vedenie školy až po podpise triednym učiteľom.
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1.1.11 Rodičia môžu úradné záležitosti vybavovať denne v čase vyučovania do 15:00 hodiny
na sekretariáte riaditeľa školy. Informácie o žiakoch možno získať prostredníctvom
elektronickej žiackej knižky a v rámci Rodičovského združenia, ktorého triedne
schôdzky sa uskutočňujú spravidla v mesiacoch september a máj, konzultačné
schôdzky sa uskutočňujú v mesiacoch november a apríl. Rodičia si môžu osobne alebo
telefonicky dohodnúť konzultáciu u príslušného učiteľa. Na podnet rodičov môžu byť
v prípade potreby zvolané mimoriadne triedne plenárne schôdze rodičovského
združenia.

1.2 Práva a povinnosti žiakov
1.2.1 Každý žiak ma právo:
a) byť volený do žiackej samosprávy (žiacka školská rada), rady školy a pôsobiť v nej,
b) prostredníctvom zvoleného zástupcu žiakov spolupodieľať sa na činnosti rady školy a
žiackej školskej rady (predkladať pripomienky, podnety, návrhy, opatrenia),
c) na ochranu zdravia a bezpečnosti počas vyučovania,
d) na dodržiavanie základných psychohygienických noriem (počet a dĺžka prestávok,
dĺžka
vyučovania v jednom celku),
e) poznať náplň učebných osnov učiva na školský rok,
f) na kvalitnú výučbu v každom povinnom a voliteľnom predmete,
g) na komunikáciu s učiteľmi v duchu zásad humanity a tolerancie,
h) slušne vysloviť' svoj názor a klásť' otázky k preberanej téme,
i) na zdôvodnenie klasifikácie pri jednotlivých odpovediach,
j) požiadať' o komisionálne skúšanie (žiaci mladší ako 18 rokov prostredníctvom
zákonného
zástupcu),
k) vybrať si voliteľné predmety z ponúkaného súboru, resp. svojim záujmom iniciovať i
zriadenie ďalších, podľa možnosti školy a počtu prihlásených žiakov,
l) podľa vlastného záujmu zapojiť' sa do niektorej z foriem záujmovej činnosti
organizovanej
školou,
m) na uplatňovanie ľudských práv v triede a v škole, najmä na slobodu prejavu, právo
informácie, slobodu myslenia, svedomia a náboženstva, slobodu združovania
a zhromažďovania sa na škole, právo na ochranu súkromia, cti a ľudskej dôstojnosti,
právo na oddych a voľný čas, právo byť nediskriminovaný, právo na princíp rovnosti
a právo na spravodlivý proces.
1.2.2 K povinnostiam žiakov patrí :
a) osvojiť si vedomosti. zručnosti a získať návyky poskytované strednou školou,
b) osvojiť si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich,
c) byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických i nepedagogických pracovníkov
školy, správať sa k zamestnancom školy a spolužiakom úctivo, správať sa v škole i
mimo nej tak, aby robil česť sebe i škole,
d) chrániť vlastné zdravie a zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok a pomáhať pri
udržiavaní poriadku v škole a jej okolí,
e) byť v škole vhodne a čisto oblečený, upravený a prezutý, nenosiť oblečenie
s vulgárnymi nápismi, počas vyučovania nemať na hlave čiapky a šiltovky,
f) šetriť školské zariadenia, chrániť ich pred poškodením a hospodárne zaobchádzať s
učebnicami a učebnými pomôckami, pri strate učebnice, jej úmyselnom alebo
rozsiahlom poškodení, pri poškodení učebnej pomôcky alebo zariadenia školy,
zakúpi žiak novú učebnicu, učebnú pomôcku alebo zariadenie školy na vlastné
náklady,
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g) dodržiavať' vyučovací čas, harmonogram prestávok a plniť ďalšie pokyny zakotvené
v školskom poriadku,
h) nastupovať do školy minimálne 5 minút pred začiatkom vyučovania svojej triedy,
i) udržiavať v škole poriadok, najmä v súvislosti s konzumáciou z domu donesených
potravín (nie v sklenených obaloch),
j) hlásiť včas triednemu profesorovi akúkoľvek zmenu bydliska a adresy rodičov, číslo
telefónu zákonných zástupcov i ošetrujúcich lekárov,
k) počas vyučovania, kurzov, exkurzií, brigád, výletov a pod. sa v plnom rozsahu
vzťahujú na žiaka školské predpisy, na týchto akciách je žiak povinný dostaviť sa
načas na miesto určenia, spoločne so skupinou odísť a vracať sa,
l) predkladať triednemu učiteľovi odôvodnené žiadosti o uvoľnenie z vyučovania,
súhlas rodiča s uvoľnením a potvrdením o absencii od lekára alebo rodiča,
m) rešpektovať organizáciu vyučovania a nerealizovať v čase školského vyučovania,
súkromné aktivity, dovolenky, brigády alebo inú súkromnú činnosť,
n) pravidelne chodiť do školy,
o) zdraviť zamestnancov školy v zmysle zásad slušného správania sa a vzájomnej
komunikácie,
p) podrobiť sa toxikologickému vyšetreniu v zdravotníckom zariadení, ak je dôvodné
podozrenie, že žiak je pod vplyvom návykovej látky v škole alebo pri činnostiach
organizovaných školou, (táto povinnosť sa aplikuje v praxi v súlade so zákonom č.
219/1996 a zákonom č. 576/2004),
q) dodržiavať zásady ľudských práv a práv dieťaťa.
1.2.3 Žiakovi je zakázané:
a) fajčiť v priestoroch školy, pred školou, v okolí školy a pri všetkých činnostiach
organizovaných školou, do 18. roku i mimo školy,
b) prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje, drogy,
tabakové výrobky a iné zdraviu škodlivé látky, používať ich v škole alebo pri
činnostiach organizovaných školou. Riaditeľ školy alebo ním poverený pracovník
školy si vyhradzujú právo kontrolovať plnenie uvedeného opatrenia vykonaním
osobnej prehliadky žiaka v spolupráci s príslušníkmi polície, pri podozrení na
zadržanie drogy. Porušenie zákazu sa bude považovať za hrubé porušenie disciplíny,
ktoré bude riaditeľ školy riešiť v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z o výchove a
vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súčinnosti s políciou,
c) prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a
zdravie, a veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní,
d) manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy,
e) znečisťovať steny a ničiť zariadenie učební, šatní a ostatných priestorov školy,
f) používať v školskom prostredí i mimo školy v osobnej komunikácii ako aj
v komunikácií na sociálnych sieťach vulgárne výrazy, negatívne sa správať k
spolužiakom - posmievanie, ponižovanie, ubližovanie, šikanovanie spolužiakov,
krádeže - porušenie zákazu sa bude považovať za hrubé porušenie disciplíny, ktoré
bude riaditeľ školy riešiť v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
g) používať počas vyučovacieho procesu mobil, Mp3, smartfón, tablet, notebook,
slúchadlá k mobilnému telefónu a podobnú elektroniku. Notebook alebo tablet je
možné použiť len so súhlasom vyučujúceho, pokiaľ ich použitie je súčasťou
vyučovacieho procesu alebo pokiaľ ide o schválené kompenzačné pomôcky (ak má
žiak v škole mobil, alebo inú elektroniku, táto musí byť počas vyučovacích hodín
vypnutá),
5

Gymnázium, Štúrova 16, 937 01 Želiezovce

h) odkladať si úbory a obuv na telesnú výchovu v triede a sušiť ich na radiátoroch,
i) konzumovať potraviny a žuť žuvačku počas vyučovacieho procesu,
j) nosiť do školy drahé veci a neprimerané sumy peňazí - v prípade straty, odcudzenia
ide o osobnú zodpovednosť žiaka, ktorý si takéto drahé veci do školy doniesol,
k) prijímať návštevy počas vyučovania,
l) prejavovať v správaní a konaní rôzne formy diskriminácie, segregácie, rasizmu,
xenofóbie, antisemitizmu a ostatné prejavy rasovej, náboženskej a inej intolerancie,
propagovať akékoľvek prejavy intolerancie a porušovať základné ľudské práva,
m) prechovávať návykové látky v škole, v areáli školy, ako aj na akciách usporiadaných
alebo organizovaných školou,
n) prinášať a distribuovať ( dávať, predávať) alkohol a iné návykové látky (drogy)
ďalším osobám v škole alebo na činnostiach organizovaných školou,
o) vstupovať do školských priestorov, prichádzať na vyučovací proces alebo na všetky
činnosti organizovaných školou pod vplyvom návykových látok (alkohol, drogy a iné
omamné látky),
p) podvádzať a klamať pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy,
zasahovať a falšovať zápisy v školskej dokumentácií, dokladoch a potvrdeniach,
q) sedieť na parapetných doskách, radiátoroch a otvárať okná dokorán v triedach,
odborných učebniach, posilňovniach a na chodbách,
r) neoprávnene zverejňovať akékoľvek informácie na internete týkajúce sa školy, triedy
alebo spolužiakov, natáčať v budove a v areály školy videozáznamy na mobilný
telefón, kameru, resp. fotografovať mobilným telefónom bez súhlasu pedagogického
zamestnanca alebo dotknutej osoby.

1.3 Práva a povinnosti rodičov
Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa
vzdelávanie podľa platnej legislatívy, zodpovedajúca
záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu,
príslušnosti, právo na slobodnú voľbu školy možno
výchovno-vzdelávacej sústavy.

školu, ktorá poskytuje výchovu a
schopnostiam, zdravotnému stavu,
svetonázoru, národnosti a etnickej
uplatňovať v súlade s možnosťami

1.3.1 Zákonný zástupca žiaka má právo:
a) žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom informácie a
vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a súlade
s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona,
b) oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom
školy,
c) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
d) zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,
e) vyjadrovať sa výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom školskej
samosprávy,
f) požiadať o komisionálne preskúšanie svojho dieťaťa,
g) byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa, po predchádzajúcom
súhlase riaditeľa školy,
h) dať preskúmať súdom vydané konečné rozhodnutie,
i) na výber školy,
j) na poskytnutie bezplatného vzdelávania,
k) na vzdelávania svojho dieťaťa bez diskriminácie,
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l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

na toleranciu názorového, etnického, kultúrneho, rasového, sociálneho vedomia
a prejavu,
byť volený do Rady školy,
iniciovať zmeny v činnosti školy,
na integrovanie svojho dieťaťa,
na povolenie plniť školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky,
dostať k nahliadnutiu písomné práce svojho dieťaťa,
na riešenie podnetov a sťažností,
na vydanie potvrdenia o návšteve školy, odpisu vysvedčenia a pod.

1.3.2 Zákonný zástupca žiaka je povinný:
a) vytvárať pre dieťa podmienky na výchovu a vzdelávanie a plnenie školských
povinností,
b) zabezpečiť dieťaťu potrebné školské pomôcky nevyhnutné na vzdelávanie a výchovu,
c) dodržiavať podmienky výchovy a vzdelávania svojho dieťaťa určené školským
poriadkom,
d) dbať o sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa,
e) rešpektovať špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby svojho dieťaťa,
f) informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa,
g) informovať školu o skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh a výsledky
vzdelávania
h) nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil,
i) zúčastňovať sa na schôdzkach rodičovského združenia,
j) dbať o pravidelnú dochádzku svojho dieťaťa do školy,
k) dôvod neprítomnosti na vyučovaní doložiť dokladmi v súlade so školským poriadkom.
Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiak so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a
metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré
túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.
Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiak so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami má právo používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne
učebnice a špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky.
Práva ustanovené zákonom č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých
oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých
zákonov(antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov sa zaručujú rovnako
každému uchádzačovi, dieťaťu, žiakovi a poslucháčovi v súlade so zásadou rovnakého
zaobchádzania vo vzdelaní.
Výkon práv a povinností vyplývajúcich z tohto zákona musí byť v súlade s dobrými mravmi.
Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého uchádzača, dieťaťa, žiaka
alebo poslucháča. Uchádzač, dieťa, žiak a poslucháč nesmie byť v súvislosti s výkonom
svojich práv postihovaný za to, že podá na iného uchádzača, dieťa, žiaka, poslucháča a
pedagogického zamestnanca alebo iného zamestnanca školy sťažnosť, žalobu alebo návrh na
začatie trestného stíhania.
Uchádzač, dieťa, žiak a poslucháč, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené
záujmy boli dotknuté v dôsledku nedodržania zásady rovnakého zaobchádzania, môže sa
domáhať právnej ochrany na súde podľa osobitného predpisu.
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Škola podľa tohto zákona nesmie uchádzača, dieťa, žiaka a poslucháča postihovať alebo
znevýhodňovať preto, že uplatňuje svoje práva podľa tohto zákona.

1.4 Výchovné opatrenia
Výchovnými opatreniami sú pochvaly, iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny
žiakov.
1.4.1 Pochvala triednym učiteľom:
a) za výborný prospech - prospel s vyznamenaním,
b) za najviac 10 ospravedlnených vymeškaných hodín podľa individuálneho posúdenia
triedneho učiteľa,
c) za úspešnú reprezentáciu školy,
d) za aktívnu činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností,
e) za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie
inou osobou alebo inštitúciou.
1.4.2 Pochvala riaditeľom školy:
a) za výborný prospech - priemer 1,0,
b) za vzornú dochádzku - 0 vymeškaných hodín u prospievajúcich žiakov podľa
individuálneho posúdenia triedneho učiteľa,
c) za úspešnú reprezentáciu školy,
d) za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie
inou osobou alebo inštitúciou,
e) pochvala riaditeľom školy podľa bodov a, b, c, d bude udelená žiakovi, ktorý nemá
vážne priestupky voči školskému poriadku a dosahuje dobré vzdelávacie a výchovne
výsledky.
Opatrenia na posilnenie disciplíny
1.4.3 Napomenutie triednym učiteľom, pokarhanie triednym učiteľom:
za jednorazové porušenie vnútorného poriadku:
a) zápis v klasifikačnom hárku alebo ústna sťažnosť kolegov prednesená na pedagogickej
rade,
b) nevhodná úprava zovňajšku,
d) neprezúvanie sa v priestoroch školy v období celého školského roka,
d) nesplnenie povinnosti týždenníkov,
e) za opakované neskoré príchody na vyučovanie,
f) iné menej závažné priestupky podľa posúdenia triednym učiteľom, vyučujúcim alebo
žiackym kolektívom,
g) za 1 až 6 neospravedlnených hodín,
h) za porušenie školského poriadku v bodoch 1.2.2, 1.2.3,
i) ak je nevyhnutné použiť pokarhanie triedneho učiteľa v priebehu klasifikačného
obdobia dva alebo viackrát, rezultátom môže byť pokarhanie riaditeľom školy alebo
znížená známka zo správania na druhý stupeň (uspokojivé), v závislosti od závažnosti
porušenia školského poriadku.
1.4.4 Pokarhanie riaditeľom školy:
a) za 6 až 12 hodín neospravedlnenej absencie,
b) za podvádzanie a falšovanie pedagogickej dokumentácie a iných dokladov a potvrdení,
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ktoré žiak používa v kontakte so školou,
c) za porušenie zákazu fajčenia a požívania alkoholických nápojov a iných druhov
toxikománie v školských priestoroch a na školských akciách, ako aj v prípade
príchodu do školy alebo na školskú akciu pod vplyvom alkoholických nápojov a iných
druhov toxikománie,
d) za opakujúce sa neslušné správanie, za porušovanie dodržiavania všeobecných
ľudských práv,
e) za opakujúce sa priestupky uvedené v časti 1.4.3,
f) za opakované porušenie školského poriadku v bodoch 1.2.2, 1.2.3,
g) za úmyselné poškodenie školského zariadenia,
h) za 6 bezdôvodne oneskorených príchodov na vyučovanie,
i) v prípade závažného porušenia vnútorného poriadku školy alebo opakujúcich sa
priestupkov, môže byť v závere klasifikačného obdobia navrhnutá zníženú známku zo
správania na stupeň (uspokojivé).
1.4.5 Podmienečné vylúčenie zo školy (podľa závažnosti priestupku):
a) za 13 až 30 hodín neospravedlnenej absencie po prerokovaní v pedagogickej rade,
b) za prinášanie do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a
zdravie žiakov a učiteľov (zbrane, alkoholické nápoje, ľahké a tvrdé drogy), za šírenie
legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí a na školských akciách, prinesenie
alkoholu, drogy, ich použitie, prípadne ponúknutie ostatným žiakom,
c) za opakované porušenie školského poriadku v časti 1.4.4,
d) za znemožňovanie vyučovacieho procesu a prevádzky školy,
e) za krádež,
f) za úmyselné ublíženie na zdraví,
g) za šikanovanie a vydieranie,
h) za vandalizmus,
i) za prejavy rasovej neznášanlivosti a prejavy extrémizmu,
j) za hrubé alebo opakujúce sa neslušné správanie voči pracovníkom školy,
k) za príchod žiaka do školy alebo na školskú akciu pod vplyvom návykovej látky,
vrátane alkoholu alebo ak je žiak pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky na
vyučovaní,
l) ak žiak priniesol, prechováva, distribuuje ( dáva alebo predáva inému ) drogy vrátane
alkoholu ( v prípade nelegálnych drog ide o trestný čin podľa zákona č. 140/1996),
m) odmietnutie podrobenia sa skúške na zistenie alkoholu v dychu, resp. vyšetrenia
alkoholu a iných omamných látok v škole počas vyučovania,
n) za hrubé porušenie zásad ľudských práv a práv dieťaťa,
o) podmienečné vylúčenie so školy je možné nahradiť zníženou známkou zo správania v
závere klasifikačného obdobia na tretí stupeň ( menej uspokojivé ), podľa stupňa
závažnosti a podľa rozhodnutia pedagogickej rady,
p) s týmto opatrením súvisí zníženie známky zo správania v závere klasifikačného
obdobia na tretí stupeň (menej uspokojivé).
1.4.6
a)
b)
c)

Vylúčenie zo školy :
za viac ako 30 hodín neospravedlnenej absencie po prerokovaní v pedagogickej rade,
za nesplnenie podmienky uloženej pri podmienečnom vylúčení zo školy,
za zvlášť závažné a hrubé porušenie vnútorného poriadku školy alebo opakujúce sa
priestupky uvedené v časti 1.4.5 (prechovávanie a distribúcia nelegálnych drog a
návykových látok, konzumácia alkoholu a návykových látok v škole i mimo školu,
počas vyučovacieho procesu, pri príchode na vyučovací proces alebo školskú akciu),
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d) pokiaľ žiak uskutočnil čin, pre ktorý je dôvod vylúčiť ho zo štúdia, a neukončil ešte
povinnú školskú dochádzku, bude po dohovore s rodičmi preradený na inú školu,
prípadne po skončení povinnej školskej dochádzky vylúčený zo školy,
e) s týmto opatrením súvisí zníženie známky zo správania v závere klasifikačného
obdobia na štvrtý stupeň (neuspokojivé).

1.5 Klasifikácia správania
1.5.1 Znížená klasifikácia správania na 2. stupeň – uspokojivé, bude pri týchto
priestupkoch:
a) ak je nevyhnutné použiť pokarhanie od triedneho učiteľa v priebehu klasifikačného
obdobia 2 alebo viackrát,
b) za 6 až 12 hodín neospravedlnenej absencie,
c) za porušenie zákazu fajčenia, za vedomé požívanie alkoholických nápojov a iných
druhov toxikománie v školských priestoroch a na školských akciách, resp. za príchod
do školy alebo na školskú akciu pod ich vplyvom,
d) za opakované podvádzanie,
e) za opakujúce sa neslušné správanie,
f) za úmyselné poškodenie školského zariadenia,
g) ak žiak naplnil ustanovenia školského poriadku na podmienečné vylúčenie zo štúdia
prípadne vylúčenia zo štúdia a nemôže byť vylúčený zo štúdia z dôvodu, že plní
povinnú školskú dochádzku, pri ďalšom priestupku má zníženú známku zo správania
podľa závažnosti priestupku na 2., 3. prípadne 4. stupeň.
1.5.2 Znížená klasifikácia správania na 3. stupeň – menej uspokojivé :
a) za 13 až 30 hodín neospravedlnenej absencie po prerokovaní v pedagogickej rade,
b) za prinášanie (šírenie) do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce
život a zdravie žiakov a učiteľov,
c) za opakované porušenie školského poriadku v časti 1.4.4,
d) za znemožňovanie vyučovacieho procesu a prevádzky školy,
e) za krádež,
f) za úmyselné ublíženie na zdraví,
g) za šikanovanie a vydieranie,
h) za vandalizmus,
i) za prejavy rasovej neznášanlivosti.
1.5.3 Znížená klasifikácia správania na 4. stupeň – neuspokojivé :
a) za viac ako 30 hodín neospravedlnenej absencie po prerokovaní na pedagogickej rade,
b) za nesplnenie podmienky uloženej pri podmienečnom vylúčení zo školy,
c) za zvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky uvedené v časti 1.4.5.
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2. ZÁSADY SPRÁVANIA ŽIAKOV
2.1 Oslovenie a pozdravy
2.1.1 Žiaci zásadne oslovujú pracovníkov školy: pán riaditeľ, pán zástupca, pani profesorka,
pán profesor, pani upratovačka, pán školník, pani účtovníčka, pani hospodárka.
2.1.2 Žiaci zdravia pozdravom „Dobrý deň" (Dobré ráno, Dobrý večer). Žiaci zdravia v ten
istý deň len pri prvom stretnutí.
2.1.3 Žiaci zdravia všetkých zamestnancov školy.
2.1.4 Žiaci zdravia vyučujúceho na začiatku a na konci hodiny tak, že vstanú. Ak príde do
triedy iný vyučujúci, alebo iná dospelá osoba, postavia sa. Pri ich odchode sa žiaci tak
isto postavia. Sadajú si na pokyn vyučujúceho.
2.1.5 Na hodinách telesnej výchovy, informatiky, laboratórnych cvičení, pri písaní
kontrolných prác a na pokyn vyučujúceho žiaci nezdravia.
2.1.6 Žiaci zdravia pracovníkov školy aj pri stretnutí mimo budovy školy.

2.2 Príchod žiakov do školy
2.2.1 Žiaci prichádzajú do školy najneskôr 5 minút pred začiatkom ich prvej vyučovacej
hodiny.
a) Školská budova sa otvára o 6:45 hodine. Vchod do budovy sa uzatvára o 7:55
hodine. O žiakoch, ktorí prídu do školy po tomto čase sa vedie písomná evidencia.
b) Žiaci, ktorí prídu na vyučovaciu hodinu po jej začatí, majú neskorý príchod na
vyučovanie. Neskorý príchod na vyučovanie sa rieši výchovným opatrením a
klasifikáciou správania.
c) Žiaci, ktorí prídu na vyučovaciu hodinu do 15 minút od jej začiatku a dostali sa do
budovy školy inak, ako cez hlavný vchod, čím hrubo porušili školský poriadok,
majú neospravedlnenú hodinu a bude voči nim použité primerané opatrenie na
posilnenie disciplíny, aj keď majú právoplatné ospravedlnenie.
d) Žiaci, ktorí bezdôvodne prídu na vyučovaciu hodinu po 15 minút od jej začiatku,
majú vždy neospravedlnenú hodinu.
e) Body b) a d) sú neplatné ak má žiak právoplatné lekárske ospravedlnenie.
2.2.2 V prípade príchodu na druhú a ďalšiu vyučovaciu hodinu zdržiavajú sa žiaci do
začiatku nasledujúcej prestávky vo vestibule školy, správajú sa nehlučne, aby nerušili
priebeh vyučovania.
2.2.3 Pred vstupom do budovy školy si žiaci očistia obuv a v období celého školského roka a
prezúvajú do zdravotne vyhovujúcich prezuviek. Prezuvkami nemôže byť športová
obuv používaná na hodinách telesnej výchovy (tenisky, botasky...) ani prezuvky s
čiernou, podlahu znečisťujúcou podrážkou.
2.2.4 Za poriadok v mieste prezúvania zodpovedajú všetci žiaci.
2.2.5 V zimnom období si žiaci vrchné oblečenie odkladajú v triedach.
2.2.6 Čas od príchodu do školy po začiatok vyučovania využíva žiak na opakovanie učiva a
prípravu na vyučovanie.

2.3 Správanie žiakov na vyučovaní
2.3.1 Žiak prichádza na vyučovanie a všetky školské podujatia včas, riadne pripravený, so
všetkými učebnými a školskými potrebami, ktoré podľa rozvrhu hodín potrebuje na
vyučovanie. Veci potrebné na hodinu má pripravené na lavici. Ostatné veci ma
uložené v taške. Jedlo na lavicu počas vyučovania nepatrí. Mobilný telefón má počas
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vyučovania vypnutý. Žiakovi sa zakazuje počas vyučovania mať na lavici jedlo a pitie
a konzumovať ho.
2.3.2 Žiak nosí do školy iba tie veci, ktoré nevyhnutne potrebuje na vyučovanie. Nenosí do
školy veci drahé a také, ktoré by narúšali pozornosť spolužiakov, prípadne by mohli
narušiť výchovu žiakov (napr. zbrane, výbušniny, drahé šperky, nevhodnú literatúru,
väčšiu sumu peňazí, zvieratá, rádiá, Mp3, hudobné nástroje, elektrické spotrebiče,
volkmeny, karty, rôzne hry). Pri ich odcudzení alebo strate škola nezodpovedá za
vzniknutú škodu.
2.3.3 Na hodinách v odborných učebniach sa žiaci riadia bezpečnostným poriadkom
vyučovania odborných predmetov, na hodinách telesnej výchovy pokynmi
vyučujúcich. Na hodinách telesnej výchovy je zákaz nosenia prsteňov, retiazok,
voľných náušníc, hodiniek a pod.
2.3.4 Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede
spolužiakov, svedomite a aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a neruší
vyučovanie.
2.3.5 Pri skúšaní má žiak učebnice a zošity zatvorené, ak učiteľ neurčí inak.
2.3.6 Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho na niečo spýtať, hlási sa zdvihnutím
ruky. Ak je žiak vyvolaný, podľa požiadavky učiteľa sa postaví, stojí vzpriamene,
odpovedá nahlas a zreteľne. Sadne si len na pokyn vyučujúceho. Hovoriť bez
dovolenia je prejavom neslušnosti.
2.3.7 Ak sa žiak na vyučovanie nepripraví alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa na
začiatku hodiny a uvedie dôvod nepripravenosti, ktorý učiteľ môže akceptovať podľa
závažnosti dôvodu. Ospravedlnenie počas hodiny vyučujúci nemusí akceptovať.
2.3.8 Žiak môže opustiť triedu alebo určené pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho.
2.3.9 Počas telesnej výchovy, ak trieda nie je využitá na delenú výučbu inými žiakmi, je
určený žiak povinný triedu uzamknúť.
2.3.10 Pred opustením triedy žiak urobí vo svojom okolí poriadok. Odpadky patria do koša.
2.3.11 Žiak je povinný dodržiavať školský poriadok na školských a mimo vyučovacích
akciách. (exkurzia, výlet, lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik, kurz OŽZ,
imatrikulácia, návšteva divadelného alebo filmového predstavenia, akcie v rámci
projektov a ďalšie školské a výchovno-vzdelávacie akcie organizované školou).
2.3.12 Ak pedagogický dozor nad žiakmi počas školskej akcie má podozrenie, že žiak je pod
vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok, alebo zistí, že žiak má
závažné zdravotné problémy, má nahlásený školský úraz žiaka, okamžite telefonicky
informuje zákonného zástupcu žiaka a požiada ho, aby žiaka osobne prevzal.

2.4 Správanie žiakov cez prestávky
2.4.1 Cez prestávku žiak spravidla zostáva v triede, pripraví si pomôcky na ďalšiu
vyučovaciu hodinu, nadesiatuje sa. Správa sa pokojne, umožní spolužiakom nerušene
sa pripravovať na nasledujúcu hodinu. Nevyrušuje hlučným a vyzývavým správaním,
nebije sa, nebehá po triede ani po chodbe, neničí školské zariadenie, nekričí,
nevyhadzuje odpadky a nevykláňa sa z okien. Vo vestibule nepoužíva priestor na
sedenie vyhradený pre návštevy.
2.4.2 Chlapci a dievčatá sa v priestoroch školy navzájom správajú k sebe úctivo, tolerantne
a tak, aby nevzbudzovali pohoršenie.
2.4.3 Žiaci, ktorí po zazvonení na vyučovaciu hodinu nebudú v triede, porušujú vnútorný
poriadok školy.
2.4.4 Žiak sa nezdržiava zbytočne na toaletách, nehádže smeti a odpadky do záchodových
mís, pisoárov, umývadiel a za radiátory. Neplytvá zbytočne hygienickými potrebami
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na toaletách.
2.4.5 Po zazvonení na vyučovaciu hodinu žiaci v tichosti očakávajú príchod vyučujúceho.
Ak sa vyučujúci v priebehu 5 minút nedostaví na vyučovanie, oznámi to týždenník
riaditeľovi školy.
2.4.6 Počas voľných hodín a cez prestávky žiak nemôže opustiť budovu školy ani areál
školy.

2.5 Odchod žiakov zo školy
2.5.1 Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do tašky,
očistí si svoje miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží stoličku na lavicu.
2.5.2 Týždenníci skontrolujú čistotu celej triedy. Očistia tabuľu, skontrolujú, či sú uzavreté
vodovodné kohútiky, zhasnuté svetlá a zatvorené okná.
2.5.3 Žiak sa po skončení vyučovania bezdôvodne nezdržiava v priestoroch školy, ani pred
budovou školy.
2.5.4 Žiak môže opustiť budovu školy len v prípade, ak sa mu skončilo v daný deň
vyučovanie alebo bol z vyučovania uvoľnený so súhlasom vyučujúceho.

2.6 Dochádzka žiakov do školy
2.6.1 Žiak dochádza do školy na vyučovanie a podujatia školy pravidelne a načas.
2.6.2 Vyučovanie a podujatia školy môže žiak vymeškať len pre chorobu, lekárom
nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadnu udalosť v rodine, mimoriadne
poveternostné podmienky alebo prerušenie premávky dopravných prostriedkov,
účasťou na súťažiach. V zásade sa nemôžu predlžovať prázdniny a víkend
predčasným odcestovaním alebo neskorším pricestovaním. Rodinná dovolenka, účasť
na rekreačnom pobyte doma alebo v zahraničí počas vyučovania sa nepokladá za
mimoriadnu udalosť v rodine.
2.6.3 Ak žiak mieni vymeškať vyučovanie pre vopred známy dôvod, je povinný vyžiadať si
povolenie :
a) na uvoľnenie žiaka z jednej vyučovacej hodiny od príslušného vyučujúceho s
vedomím triedneho učiteľa,
b) na uvoľnenie z jedného vyučovacieho dňa od triedneho učiteľa,
c) na uvoľnenie z viacerých dní od riaditeľa školy na odporúčanie triedneho učiteľa.
2.6.4 Ak sa žiak nezúčastní vyučovania z nepredvídaného dôvodu, je povinný on alebo
zákonný zástupca oznámiť triednemu učiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr
však do 2 dní dôvod neúčasti. Ak sa tak nestane, môže učiteľ považovať neprítomnosť
žiaka v škole za neospravedlnenú.
2.6.5 Ak je žiak plnoletý, ospravedlňuje sa sám a za rovnakých podmienok ako ostatní
zamestnanci školy (doklad o práceneschopnosti, iný úradný doklad).
2.6.6 Pri návrate na vyučovanie je neplnoletý žiak povinný ihneď predložiť triednemu
učiteľovi hodnoverný doklad podpísaný zákonným zástupcom. Ak neprítomnosť žiaka
pre chorobu trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce dni, predloží žiak alebo jeho
zákonný zástupca potvrdenie od lekára. Dodatočne predložené potvrdenie nemusí
triedny učiteľ akceptovať.
2.6.7 Ak sa krátkodobá neprítomnosť žiaka (do 3 dní) opakuje častejšie, môže triedny učiteľ
vyžadovať potvrdenie lekára aj za kratšie obdobie.
2.6.8 Za neospravedlnené hodiny je žiak postihnutý výchovnými opatreniami v zmysle
školského poriadku.
2.6.9 Ak sa žiak počas klasifikačného obdobia nezúčastní vyučovania v trvaní viac ako 60
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hodín alebo zamešká v jednom polroku viac ako 25 % z plánovaného počtu hodín v
predmete a tým nemá splnené všetky kritériá hodnotenia a klasifikácie, na návrh
vyučujúceho a po rozhodnutí riaditeľa školy absolvuje vedomostnú skúšku.
2.6.10 Ak žiak evidentne zámerne vymeškáva určité hodiny, vyučujúci rozhodne o ďalšom
postupe v spolupráci s triednym učiteľom.
2.6.11 Ak má žiak dlhodobé zdravotné alebo iné závažné problémy, pre ktoré sa nemôže
zúčastňovať na vyučovacom procese a splnil povinnú školskú dochádzku, môže
prostredníctvom zákonného zástupcu požiadať o prerušenie štúdia. Po uplynutí času
prerušenia štúdia žiak pokračuje v tom ročníku, v ktorom bolo štúdium prerušené.
Ak bolo štúdium prerušené po úspešnom ukončení ročníka, nastúpi žiak po uplynutí
času prerušenia štúdia do nasledujúceho ročníka.
2.6.12 Ak žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, chce zanechať štúdium, oznámi to
písomne riaditeľovi školy. Ak žiak nie je plnoletý, urobí to prostredníctvom
zákonného zástupcu. Ak sa žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku nezúčastní
na vyučovaní v trvaní najmenej 5 po sebe idúcich vyučovacích dní a jeho účasť na
vyučovaní nie je ospravedlnená od zákonného zástupcu alebo lekára, triedny učiteľ
písomne vyzve zákonného zástupcu aby v určenom čase doložil dôvod žiakovej
neprítomnosti. Ak do 10 dní od doručenia výzvy žiak do školy nenastúpi a nie je
doložený dôvod jeho neprítomnosti v škole, posudzuje sa tak, ako by štúdium
zanechal prvým dňom po uplynutí lehoty.
2.6.13 Uvoľnenie žiaka z vyučovania na viac dní a jeho ospravedlnenie zákonným
zástupcom v zmysle platnej legislatívy je možné len so súhlasom riaditeľa školy.
Neprítomnosť žiaka v škole, nepodloženú a nedokladovanú lekárskym potvrdením,
môže ospravedlniť zákonný zástupca žiaka len u riaditeľa školy.

2.7 Používanie tried a ostatných zariadení školy
v nadväznosti na rozvrh hodín
2.7.1 Pri delených hodinách s výnimkou laboratórnych cvičení a telesnej výchovy jedna
skupina zostane v kmeňovej triede, druhá skupina sa presunie do triedy určenej
rozvrhom hodín. Presun a dozor do priestorov vyučovania predmetu telesná výchova
zabezpečuje osobne vyučujúci daného predmetu.
2.7.2 Pri laboratórnych cvičeniach a telesnej výchove zabezpečia týždenníci alebo určený
žiak uzamknutie triedy, ak učebňa nie je využitá na delené vyučovanie inej triedy.
2.7.3 V prípade úmyselného poškodenia triedy i jej nábytku žiaci na vlastné náklady
zabezpečia odstránenie poškodenia odborníkom.
2.7.4 Sociálne zariadenia je nevyhnutné používať tak, aby slúžili celý rok.
2.7.5 Platí zákaz popisovania stien sociálnych zariadení ako aj nábytku učební s postihom až
po podmienečné vylúčenie zisteného žiaka zo štúdia.
2.7.6 Je zakázané na steny a dvere učební písať a vylepovať akékoľvek materiály (nálepky,
ozdoby, stuhy, plagáty atď.) - stav kontroluje triedny učiteľ. Poškodenie sociálnych
zariadení, priestorov chodieb hlási na vedenie školy upratovačka. Prípadné poškodenie
sa do 24 hodín odborne odstráni na náklady žiakov.

2.8 Náplň práce týždenníkov
2.8.1 Týždenníci sú dvaja a ich mená zapíše triedny učiteľ do triednej knihy. Ich povinnosti
sú tieto :
a) pred vyučovaním pripraviť triedu a pomôcky,
b) hlásiť neprítomnosť žiakov na začiatku každej vyučovacej hodiny,
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c) hlásiť riaditeľovi alebo na sekretariáte riaditeľa ak do 5 minút po zvonení nepríde
učiteľ na vyučovaciu hodinu,
d) podľa pokynov vyučujúceho prinášať a odnášať učebné pomôcky,
e) starať sa o čistotu tabule a dohliadnuť na poriadok v triede po skončení vyučovacej
hodiny, pri delenej výučbe aj v inej ako kmeňovej triede,
f) hlásiť triednemu učiteľovi poškodenie inventára v triede,
g) postarať sa o vetranie triedy,
h) po poslednej vyučovacej hodine spolu s vyučujúcim dozrieť na to, aby učebňa
zostala v primeranom poriadku (utretá tabuľa, pozbierané papiere, stoličky
vyložené na laviciach, zatvorené vodovodné kohútiky, zhasnuté svetlá, zatvorené
okná).

2.9 Komisionálne skúšky, opravné skúšky, opakovanie ročníka
2.9.1 Žiak bude klasifikovaný na základe výsledkov komisionálnej skúšky
a) keď koná rozdielovú skúšku,
b) keď je skúšaný v náhradnom termíne,
c) keď žiak alebo jeho zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka a riaditeľ školy
akceptuje dôvody ako opodstatnené, resp. preskúšanie sa koná na podnet riaditeľa
školy, keď žiak zamešká v jednom polroku viac ako 25 % z plánovaného počtu
hodín v predmete, má nepriaznivú dochádzku do školy, a tým nemá splnené všetky
kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov, v prípade iných závažných dôvodov,
d) ak žiak koná opravné skúšky
e) pri skúškach v štúdiu podľa individuálneho študijného plánu
f) ak žiak zdravotne postihnutý alebo dlhodobo chorý má povolenie na prípravu a
vykonanie skúšok v určených termínoch
Výsledok komisionálnej skúšky je pre žiaka konečný.
2.9.2 Žiak, ktorý má na konci 2. polroku nedostatočný prospech najviac z dvoch predmetov,
môže požiadať (neplnoletý prostredníctvom zákonného zástupcu) o vykonanie
opravnej skúšky. Výsledok opravnej skúšky sa hodnotí v zmysle poriadku na
hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov stredných škôl a výsledné
hodnotenie je pre klasifikáciu žiaka konečné.
2.9.3 Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú alebo komisionálnu skúšku,
klasifikuje sa z predmetu, z ktorého mal urobiť opravnú alebo komisionálnu skúšku
stupňom prospechu nedostatočný.
2.9.4 Ak žiak neprospel a nezložil úspešne opravnú skúšku z predmetu, prípadne ak
neprospel z viac ako dvoch predmetov, riaditeľ školy môže na jeho žiadosť
(zákonného zástupcu) povoliť opakovať ročník.

2.10 Individuálne štúdium, štúdium v zahraničí
2.10.1 Na požiadanie zákonného zástupcu alebo telovýchovnej jednoty, v rôznych oblastiach
záujmových činností žiakov talentovaných žiakov, zo zdravotných dôvodov,
prípadne iných, zreteľa hodných dôvodov môže riaditeľ školy povoliť žiakovi
individuálny študijný plán po dohode podmienok a organizácie vzdelávania žiaka so
zákonným zástupcom žiaka alebo
plnoletým žiakom a po vypracovaní
individuálneho učebného plánu.
2.10.2 Na základe žiadosti a predložených dokladov o umiestnení žiaka na krátkodobé
štúdium v zahraničí (do jedného roku) môže riaditeľ školy v súlade s platnými
vyhláškami MŠVVaŠ SR povoliť na potrebnú dobu plnenie povinnej školskej
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dochádzky mimo územia SR (ak žiak plní povinnú školskú dochádzku) alebo
štúdium na obdobnej škole v zahraničí, alebo prerušenie štúdia na potrebnú dobu (ak
žiak ukončil povinnú školskú dochádzku).
2.10.3 Žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku môže prerušiť štúdium a to najviac na
3 roky v zmysle platnej legislatívy, na žiadosť jeho zákonného zástupcu ( v prípade,
že je plnoletý, na jeho žiadosť). Pokračovanie štúdia je vecou ďalšej dohody riaditeľa
školy so zákonným zástupcom žiaka alebo žiakom samotným, ak prekročí vek 18
rokov.

2.11 Správanie žiakov mimo školy
2.11.1 Každý žiak je aj mimo vyučovania a v čase prázdnin žiakom školy. Je úctivý,
zdvorilý a čestný.
2.11.2 K svojim spolužiakom sa správa kamarátsky a pomáha im v práci. Nevyvoláva
hádky a bitky a nevyjadruje sa hrubo.
2.11.3 Je pozorný a zdvorilý k starším ľuďom, k ženám, uvoľňuje im cestu a miesto v
dopravných prostriedkoch a všemožne im pomáha.
2.11.4 Chráni svoje zdravie a zdravie iných. Z tohto dôvodu nepožíva alkoholické nápoje,
drogy, psychotropné látky a nefajčí. Dbá o bezpečnosť na ulici a dodržiava dopravné
predpisy.
2.11.5 Chráni verejný a súkromný majetok a nepoškodzuje ho.
2.11.6 Dodržiava a prezentuje zásady ľudských práv.

3. PREVENCIA A BEZPEČNOSŤ
3.1 Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog
3.1.1 Realizácia protidrogových preventívnych programov a aktivít, ako súčasť výchovnovzdelávacieho procesu.
3.1.2 Spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
policajným zborom a ďalšími inštitúciami, ktoré majú oprávnenie realizovať odborne
garantované programy proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog.
3.1.3 Realizácia aktivít koordinátora protidrogovej prevencie.
3.1.4 Triednické hodiny - zapracovať a realizovať aktivity proti šíreniu legálnych a
nelegálnych drog do výchovných plánov triednych učiteľov.
3.1.5 Sledovať žiakov vo vyučovacom procese – ich správanie, postoje, názory – odchýlky
riešiť s rodičmi a vedením školy.
3.1.6 V súlade s Národným programom boja proti drogám a POP na príslušný školský rok
určuje školský poriadok jednotný postup pri riešení priestupkov spojených s fajčením,
požívaním a distribúciou alkoholu a drog a iných návykových omamných látok.
3.1.7 V priestoroch gymnázia a v jeho okolí, na školských akciách je žiakom školy zakázané
fajčiť bez ohľadu na vek žiaka a súhlas jeho rodičov. Žiakom mladším ako 18 rokov je
tiež zakázané prechovávanie tabakových výrobkov a všetkým žiakom je zakázaná
propagácia fajčenia (napr. zviditeľnením tabakových výrobkov).
V prípade porušenia zákazu je stanovený nasledovný postih:
a) Písomné pokarhanie riaditeľom školy.
b) Znížená známka zo správania na 2. stupeň.
c) Znížená známka zo správania na 3. stupeň.
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Stupeň postihu žiaka závisí aj od charakteru previnenia (iniciátor priestupku,
závažnosť negatívneho dopadu na ostatných žiakov a pod.).
3.1.8 V priestoroch gymnázia a v jeho okolí, na školských akciách je žiakom školy zakázané
prechovávať a konzumovať alkoholické nápoje bez ohľadu na vek a súhlas rodičov,
resp. prichádzať na vyučovanie alebo školskú akciu pod ich vplyvom.
V prípade porušenia zákazu je stanovený nasledovný postih:
a) Písomné pokarhanie riaditeľom školy.
b) Znížená známka zo správania na 2. stupeň.
c) Znížená známka zo správania na 3. stupeň.
d) Znížená známka zo správania na 4. stupeň s podmienečným vylúčením zo školy.
Stupeň postihu žiaka závisí aj od charakteru previnenia (iniciátor priestupku, množstvo
skonzumovaného alkoholu, závažnosť negatívneho dopadu na ostatných žiakov,
závažnosť narušenia vyučovania a pod.).
3.1.9 V priestoroch gymnázia a v jeho okolí, na školských akciách je žiakom školy zakázané
prechovávať a požívať drogy a iné návykové omamné látky bez ohľadu na vek a súhlas
rodičov, resp. prichádzať do školy alebo na školskú akciu pod ich vplyvom.
V prípade porušenia zákazu je stanovený nasledovný postih:
a) Znížená známka zo správania na 2. stupeň.
b) Znížená známka zo správania na 3. stupeň.
c) Znížená známka zo správania na 4. stupeň s podmienečným vylúčením zo školy.
Stupeň postihu žiaka závisí aj od charakteru previnenia (závažnosť negatívneho dopadu
na ostatných žiakov, závažnosť narušenia vyučovania, iniciátor priestupku, množstvo
a druh drogy, díler drog a pod.).
3.1.10 Žiakovi so zníženou známkou zo správania za ktorýkoľvek z vyššie uvedených
priestupkov, resp. žiakovi s uloženým výchovným opatrením bude venovať zvýšenú
pozornosť výchovný poradca, koordinátor protidrogovej prevencie a triedny učiteľ,
ktorí odporučia rodičom žiaka návštevu odborných zdravotníckych zariadení.
3.1.11 Pri odôvodnenom podozrení na prechovávanie alebo dílerstvo drog je škola povinná
kontaktovať políciu. V týchto prípadoch škola nadviaže spoluprácu s Krajskou
poradňou pre drogové závislosti v Nitre, s CPPPaP v Leviciach a s príslušníkmi PZ SR
v Želiezovciach.

3.2 Riešenie situácie a navrhovaný postup pri porušení vnútorného
poriadku školy fajčením, konzumáciou alkoholu a návykových látok
3.2.1 Alkohol
V zmysle platnej legislatívy a vnútorného poriadku školy je žiakom zakázané prinášať do
školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje a iné zdraviu škodlivé látky,
požívať ich v škole alebo pri činnostiach organizovaných školu.
Navrhovaný postup pri porušení tohto ustanovenia školského poriadku:
a) Žiaka, ktorý je podozrivý, že je pod vplyvom alkoholu, užíva alkohol v škole alebo
školskom zariadení vyzve pedagogický pracovník k dychovej skúške prístrojom,
ktorým sa určí objemové percento alkoholu v dychu (dostupný v obchodoch), alebo sa
použije trubička.
b) Pri skúške je prítomný svedok (svedkovia) - napr. ďalší pedagogický pracovník,
predseda žiackej školskej rady a pod.
c) O skúške sa vyhotoví zápisnica (v prílohe), ktorú každý z prítomných podpíše.
d) Zápisnica sa pošle zákonnému zástupcovi (pri osobe do 18 rokov).
e) Nasleduje prerokovanie porušenia na pedagogickej rade a uloženie výchovného
opatrenia podľa platnej legislatívy.
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f) Výsledok sa oznámi zákonnému zástupcovi (pri osobe do 18 rokov).
Navrhovaný postup, ak sa žiak odmietne podrobiť dychovej skúške:
O tejto udalosti sa spíše zápisnica aj za prítomnosti svedkov. Pri stave opitosti, kedy je žiak
ohrozený na živote alebo ohrozuje svoje okolie, závažným spôsobom narušuje školské
vyučovanie voláme rýchlu zdravotnícku pomoc, prípadne aj políciu (ide o priestupok).
Bezodkladne kontaktujeme zákonného zástupcu. Ak stav žiaka nevyžaduje zásah lekára, je
zjavne pod vplyvom alkoholu, alebo požil alkoholický nápoj v čase vyučovania alebo na akcii
organizovanej školou vyzve pedagogický pracovník žiaka k návšteve lekára, ktorý buď na
základe odberu biologického materiálu, alebo podľa klinických príznakov určí stupeň opitosti
(podľa zákona 219/1996 §5). Ak je výsledok pozitívny uhradí náklady osoba, ktorej sa to týka
(rovnaký zákon, §5 odsek 7). Pedagogická rada rozhodne o postihu žiaka v zmysle platnej
legislatívy. Zápisnica je zaslaná rodičom ako aj rozhodnutie o sankcii (pri osobe do 18 rokov).
Ak sa osoba odmietne podrobiť takémuto vyšetreniu urobí sa o tomto zápisnica kde sa uvedú
klinické príznaky, ktoré osoba vykazuje a ktoré vedú k podozreniu, že žiak pil alkoholický
nápoj. Dôležitá je prítomnosť ďalšej osoby ako svedka. Tento postup musí byť súčasťou
školského poriadku, alebo osobitnej písomnej zmluvy medzi žiakom, rodičmi a školou. Pred
vyšetrením u lekára(v prípade, že pedagóg vyzve k vyšetreniu)musí mať škola podpísaní
súhlas rodiča a žiaka (ak je žiak plnoletý, tak len jeho súhlas)s lekárskym vyšetrením na
zistenie alkoholu alebo iných návykových látok.
3.2.2 Fajčenie
V zmysle platnej legislatívy a vnútorného poriadku školy je žiakom zakázané prinášať do
školy alebo na činnosti organizované školu tabakové výrobky a iné zdraviu škodlivé látky,
požívať ich v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou. Žiakom je zakázané fajčiť v
priestoroch školy a mimo školy pri činnostiach organizovaných školou. Zákon 377/2004 o
ochrane nefajčiarov zakazuje sa fajčiť v priestoroch stredných škôl.
Navrhovaný postup pri porušení zákazu:
a) Urobí sa zápisnica o porušení školského poriadku, ktorú podpíšu všetci prítomní.
b) Pošle sa oznam o spáchaní priestupku zákonnému zástupcovi.
c) Priestupok sa prerokuje na pedagogickej rade a uloží sa výchovné opatrenie v zmysle
zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a vnútorného poriadku školy.
d) Oznámi sa rodičom sankcia za porušenie zákazu fajčenia.
e) Škola môže uplatniť postup aj podľa zákona o ochrane nefajčiarov, to znamená, že
vzhľadom na to, že sa jedná o priestupok §11, odsek (1) písmeno c) zákona č.
377/2004 Z. z., upovedomí o tom inšpekciu práce (§11, odsek 4, zákon č. 377/2004 Z.
z.), ktorá priestupok prerokuje a môže udeliť pokutu do 5000,- Sk (§11, odsek 2,
zákon č. 377/2004 Z. z.) V zmysle § 11 zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane
nefajčiarov:
1. Priestupku sa dopustí ten, kto :
a) poruší zákaz fajčenia podľa § 7 ods. 1 písm. a),
b) poruší zákaz fajčenia podľa § 7 ods. 1 písm. i),
c) poruší zákaz fajčenia podľa § 7 ods. 1 písm. b) až f),
d) poruší zákaz fajčenia podľa § 7 ods. 1 písm. g) a h),
e) umožní užívať tabakové výrobky osobe mladšej ako 18 rokov.
2. Za priestupok uvedený v odseku 1 možno uložiť pokutu do 200 Eur.
3. Priestupky uvedené v odseku 1 písm. a) a b) prerokuje orgány na ochranu zdravia.
4. Priestupky uvedené v odseku 1 písm. c) prerokujú orgány inšpekcie práce.
5. Priestupky uvedené v odseku 1 písm. d) a e) prerokuje Slovenská obchodná inšpekcia.
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6. Priestupky uvedené v odseku 1 písm. a) v blokovom konaní prerokujú aj orgány
Železničnej polície.
7. Na priestupky a ich prerokovanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o priestupkoch.
3.2.3 Stav ťažkej intoxikácie alkoholom a inými návykovými látkami
V prípade, že osoba sa správa neprimerane (ohrozuje zdravie iných, poškodzuje
majetok, je agresívna) javí známky ťažkej intoxikácie alkoholom alebo inými
návykovými látkami a v prípade ohrozenia života je škola povinná a oprávnená konať
priamo a zabezpečiť zdravotnícke ošetrenie (základná starostlivosť podľa § 2 zákona č.
576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti. Preto je bezodkladne privolaná lekárska
starostlivosť prvej pomoci. V zmysle zákona NR SR č. 578/2004 Z. z. o
poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotných pracovníkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má
poskytovateľ podľa § 79 písmena b) povinnosť poskytnúť bez zbytočného odkladu
každej osobe neodkladnú zdravotnú starostlivosť a na pokyn operačného strediska
záchrannej zdravotnej služby poskytnúť súčinnosť poskytovateľovi záchrannej
zdravotnej služby. V § 80 tohto zákona v odseku 1 je uvedené, že zdravotnícky
pracovník je povinný poskytovať bez meškania prvú pomoc každému, ak by bez tejto
pomoci bol ohrozený jeho život alebo jeho zdravie a ak je to nevyhnutné, zabezpečiť
podľa potreby ) ďalšiu odbornú zdravotnú starostlivosť. V zmysle § 11 ods. 11 zákona
NR SR č.576/2004 Z. z. je každý povinný poskytnúť alebo sprostredkovať nevyhnutnú
pomoc každej osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí známky závažnej
poruchy zdravia, ak tým závažným spôsobom neohrozí svoj život alebo zdravie.
3.2.4 Podozrenie na užívanie nelegálnych návykových látok
Problémom tejto oblasti sú možnosti detekcie užívania návykovej látky vtedy, ak sa nejedná
o intoxikáciu, ktorá ohrozuje zdravie užívateľa. To znamená, že je pod vplyvom drogy, ale
jeho stav nevyžaduje privolanie rýchlej zdravotníckej pomoci. Klasickým príkladom je
žiak pod vplyvom marihuany. Má euforický stav a začervenané oči, charakteristicky
zapácha. Napriek tomu, že sa podľa klinických príznakov dá usúdiť, že sa jedná o
intoxikáciu marihuanou, bez lekárskeho vyšetrenia neexistuje relevantný dôkaz.
Navrhovaný postup pri podozrení na užívanie nelegálnych látok:
Predpoklady pre uplatnenie navrhovaného postupu:
a) Škola má v školskom poriadku jasne vymedzený zákaz užívať prinášať, prechovávať,
predávať drogy v škole a školskom areáli, by pod vplyvom návykovej látky a má
uvedený presný postup, ako bude postupovať pri porušení uvedeného zákazu. Sú tam
uvedené aj sankcie, ak sa študent odmietni podrobiť takémuto vyšetreniu a
oboznámenie sa so školským poriadkom je podpísané študentom a jeho
zákonným zástupcom.
b) Škola má uzavretú zmluvu o ochrane pred toxikomániou medzi vedením školy,
študentom a jeho zákonným zástupcom, ktorá je podpísaná aj predsedom školskej
rady.
c) Školský poriadok je schválený radou školy.
d) Škola má získané a podpisom potvrdené súhlasy s lekárskym vyšetrením.
Postup pri porušení tohto ustanovenia školského poriadku:
a) Žiaka, ktorý je podozrivý, že je pod vplyvom drog, užíva drogy v škole alebo
školskom zariadení, akcii organizovanej školou vyzve pedagogický pracovník k
návšteve lekára, alebo zdravotníckeho zariadenia (ak je to možné Centrum pre liečbu
drogových závislostí /CPLDZ/), kde sa uskutoční odber a vyšetrenie biologického
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materiálu na zistenie alkoholu alebo iných návykových látok (podľa zákona č.
219/1996 Z. z. §5). O situácii, ktorá viedla k návšteve lekára sa spíše zápisnica.
b) Zápisnica o porušení vnútorného poriadku školy a zápisnica o návšteve lekára sa
zašle zákonnému zástupcovi.
c) V prípade pozitívneho výsledku nasleduje prerokovanie priestupku na pedagogickej
rade a uloženie výchovného opatrenia v zmysle školského zákona a vyhlášky MŠ SR
č. 314/2008 o stredných školách.
d) Rozhodnutie pedagogickej rady o výchovnom opatrení sa zašle zákonnému zástupcovi
(pri osobe do 18 rokov).
Iné možnosti : vyhodnotenie situácie ako priestupku
Podľa platnej legislatívy je možné priestupok voči školskému poriadku riešiť aj podľa zákona
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Vtedy riešime situáciu v spolupráci s Policajným zborom.
Danú situáciu rieši §30 Priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými
toxikomániami, kde je uvedené: V prípade, že sa jedná o bežné vyučovanie v triede môžeme
uvažovať o porušení § 47 odsek 1, písmeno b), kde je uvedené, že priestupku sa dopustí ten,
kto vzbudí verejné pohoršenie.
Pri posudzovaní celej veci je potrebné si uvedomiť, že ak je človek pod vplyvom návykovej
látky nie je možné vylúčiť, že aj pri bežnom vyučovacom procese nenastane stav, kedy by
osoba mohla ohroziť zdravie ľudí alebo poškodiť majetok, čím by mohlo dôjsť k spáchaniu
priestupku.
Navrhovaný postup ak žiak aj napriek podpísanému súhlasu a dohody odmietne
spolupracovať:
a) Upovedomíme žiaka, ktorý je podozrivý, že je pod vplyvom návykovej látky, že ak sa
odmietne podrobiť lekárskemu vyšetreniu zavoláme Políciu, pretože je podozrenie, že
spáchal priestupok podľa zákona o priestupkoch.
b) Pri odmietnutí spolupráce zo strany žiaka aj po upozornení, sa privolá Polícia, ktorá
podľa § 32 zákona č.173/1993 Z. z. o Policajnom zbore je oprávnená konať pri
objasňovaní priestupkov.
V zmysle § 32 zákona č. 171/1993 o Policajnom zbore je:
1. Policajt je pri objasňovaní priestupkov v prípadoch podľa osobitného predpisu 12) (tu
je myslený zákon č. 219/1996 Z. z. §4 a §5) oprávnený vyžadovať lekárske vyšetrenie
na zistenie požitého množstva alkoholu alebo inej užitej návykovej látky.
2. Policajt je oprávnený vykonať ohliadku miesta priestupku, ohliadku veci, ktorá môže
súvisieť so spáchaním priestupku a v súvislosti s tým zisťovať a zaisťovať stopy.
Pri užití drogy môže dôjsť k ujme na zdraví, preto je policajný orgán oprávnený konať. V
týchto prípadoch konáme bez súhlasu dotknutej osoby. Rovnako bez súhlasu dotknutej osoby
na výzvu príslušníka polície je urobené lekárske toxikologické vyšetrenie. V rámci konania o
priestupku sa škola ako oznamovateľ priestupku legálne dozvie o výsledkoch toxikologického
vyšetrenia. Ak sú výsledky pozitívne, vyvodí škola v zmysle platnej legislatívy a vnútorného
poriadku školy dôsledky a prijme výchovné opatrenia.

3.3 Prevencia a riešenie šikanovania v škole i mimo školy
3.3.1 Dôsledne informovať žiakov a rodičov o vnútornom poriadku školy, kde sú zakotvené
pravidlá správania žiakov. Šikanovanie v škole nie je tolerované. Zároveň poriadok
školy obsahuje sankcie pri ich porušení, o ktorých sú žiaci a rodičia informovaní.
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3.3.2 Nepodceňovať prejavy šikanovania. S negatívnymi dôsledkami šikanovania a
nevhodného správania pre obete i agresorov oboznámiť všetkých žiakov, učiteľov,
zamestnancov i rodičov, ako aj so sankciami v prípade porušenia pravidiel školského
poriadku.
3.3.3 Venovať pozornosť vytvoreniu príjemnej a bezpečnej klímy v škole.
3.3.4 Prieskum na škole robiť priebežne formou dotazníkov, rozhovormi s deťmi, dotazníkmi
pre učiteľov a pozorovaním.
3.3.5 Informovať o možnosti nahlásiť podozrenie alebo prejav šikanovania prostredníctvom
kontaktnej osoby (koordinátor drogovej prevencie a sociálnopatologických javov,
výchovný poradca, triednemu učiteľovi prípadne ktorémukoľvek učiteľovi, ktorému
žiak dôveruje.
3.3.6 Žiak môže oznámiť šikanovanie prostredníctvom „Schránky dôvery“.
3.3.7 Každý zamestnanec školy má oznamovaciu povinnosť o prejavoch šikanovania a každý
triedny učiteľ je povinný tieto prejavy riešiť, urobiť zápis, ktorý bude obsahovať popis
skutku, meno agresora, obete a svedkov, aké riešenia a opatrenia prijal. Ak sa pri šetrení
problému zistí, že išlo o šikanovanie, musia byť s tým oboznámení rodičia osobne alebo
písomne.
3.3.8 Preventívne stratégie:
a) zamerať pozornosť na nových žiakov,
b) vytvárať zdravú klímu v triede založenú na úcte k sebe i druhým, na spolupráci,
komunikácii, vedieť riešiť konflikty a pod., využívať cvičenia, skupinové práce,
diskutovať, učiť nenásilne riešiť konflikty a podobne,
c) preventívne pôsobiť na antisociálne správanie projektmi a inými formami aktivít na
triednickej hodine,
d) realizovať projekt v spolupráci s ORPZ „Správaj sa normálne“,
e) na triednických hodinách využívať a realizovať projekt –„ Poznávaj sám seba“,
f) zvyšovať sebavedomie detí (pochvaly, ocenenia za školskú a mimoškolskú prácu)
g) sankcionovať akékoľvek prejavy šikanovania,
h) dôsledne dodržiavať dozor v priestoroch školy pred vyučovaním, cez prestávky, po
vyučovaní i v čase mimo vyučovania v priestoroch, kde by k šikanovaniu mohlo
dochádzať, najmä v priestoroch WC, dozor tieto priestory pravidelne kontroluje cez
každú prestávku.
3.3.9 Postup pri riešení šikanovania:
a) Nekonfrontovať šikanovaného s agresorom a dôsledne chrániť obeť.
b) Uskutočniť individuálny rozhovor so všetkými žiakmi, svedkami šikanovania
c) Uskutočniť zápis a sumarizáciu dokumentácie a dôkazov
d) Uskutočniť individuálny rozhovor s agresorom
e) Uskutočniť individuálny rozhovor s rodičmi obete
f) Uskutočniť individuálny rozhovor s rodičmi agresora
g) Vyvodiť jednoznačné tresty podľa miery prevencia agresora
h) Oznámiť verejne potrestanie vinníkov
i) Zavedenie nulovej tolerancie k akýmkoľvek prejavom šikanovania
j) Kontaktovať sa s CPPP,
k) Pri podozrení na spáchanie prečinu alebo trestného činu nahlásenie polícii.
3.3.10 Opatrenia na riešenie situácie
1. Pre obete:
a) možno odporučiť rodičom obetí spoluprácu s CPPP, vyhľadať odbornú pomoc,
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b) zorganizovať skupinový program riaditeľom školy v spolupráci s CPPP,
c) zvýšiť informovanie rodičov.
2. Pre agresorov:
a) odporučiť rodičom vyhľadať odbornú pomoc,
b) zníženie známky zo správania,
c) preloženie žiaka do inej triedy,
3.3.11 Opatrenia na riešenie situácie v mimoriadnych prípadoch:
a) odporučenie rodičom na dobrovoľný diagnostický pobyt v diagnostickom centre,
b) oznámenie UPSVaR v Leviciach - sociálno-právna ochrana detí,
c) oznámenie príslušnému útvaru PZ SR (Levice, Želiezovce), ak je podozrenie zo
spáchania priestupku alebo trestného činu.
3.3.12 Povinnosti školy v rámci prevencie a riešenia šikanovania:
a) Dodržiavať Metodické usmernenie MŠ SR č. 7/2006 – R z 28. marca 2006 k prevencii
a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach.
b) Dodržiavať vnútornú smernicu školy na prevenciu šikanovania na škole.
c) Plniť úlohy na úseku prevencie a bezpečnosti.
d) Pri podozrení na šikanovanie dôsledne spolupracovať s rodinou obete i rodinou
útočníka.
e) Dodržiavať taktný prístup a zachovanie dôvernosti informácií.
f) Spolupracovať s CPPP.
g) Spolupracovať s políciou.
h) Dôsledne zamedziť akejkoľvek forme násilia, týrania a zneužívania detí a dbať na
kriminálnu prevenciu detí.
i) Informácie,
rady
a materiály
je
možné
konzultovať
a získať
na
www.prevenciasikanovania.sk.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Školský poriadok je záväzný vo všetkých bodoch pre všetkých žiakov školy.
Školský poriadok bol prerokovaný a upravený v pedagogickej rade školy dňa 28.8.2015.
Následné úpravy Školského poriadku sú platné od 1.9.2015.
Týmto stráca účinnosť Vnútorný poriadok školy z roku 2009 a jeho doplnky.

Mgr. Milan Bukoven
riaditeľ školy
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Dohoda
o opatreniach proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí
je uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami:
1. Mgr. Milan Bukoven
riaditeľ
Gymnázium Želiezovce
ako štatutárnym zástupcom školy
(ďalej len „škola“)
a
2.

ako zákonným zástupcom maloletého
meno: _________________________ narodený/á ______________________
(ďalej len „zákonný zástupca“)
Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení dohody:
I.
Oboznámenie sa so školským poriadkom
V zmysle aktívneho prístupu školy v oblasti ochrany detí a mládeže pred sociálnopatologickými javmi, škola vymedzila v školskom poriadku opatrenia v oblasti detekcie
užívania návykových látok v škole, v školskom zariadení a na školských akciách. Zákonný
zástupca svojím podpisom potvrdzuje oboznámenie sa s vnútorným poriadkom školy.
II.
Súhlas s lekárskym vyšetrním
Zákonný zástupca ako aj maloletý/á __________________________, v zmysle zákona
576/2004 Z.z. §6, súhlasím s lekárskym vyšetrením pri podozrení, že je maloletý/á pod
vplyvom návykovej látky vrátane alkoholu. Súhlas sa týka výlučne len lekárskeho vyšetrenia
za účelom zistenia prítomnosti drog v organizme (toxikologickým vyšetrením biologického
materiálu) podľa zákona č. 219/1996 Z.z. §5. Osoby oprávnené vyzvať k takémuto vyšetreniu
sú v čl. 4 tejto zmluvy.
III.
Oboznámenie školy s výsledkami toxikologického vyšetrenia
Zákonný zástupca maloletého/tej ______________________, alebo plnoletý/á žiak/žiačka
____________________ v zmysle zákona č. 596 Z.z. §29, oboznámi školu alebo školské
zariadenie s výsledkami toxikologického vyšetrenia, ak toto bolo vykonané na žiadosť školy
pri podozrení, že žiak/žiačka pod vplyvom návykovej látky vrátane alkoholu v škole a na
školou organizovanom podujatí.
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IV.
Oprávnenie vyzvať k lekárskemu vyšetreniu
Oprávnenie vyzvať k lekárskemu vyšetreniu za účelom zistenia prítomnosti návykových látok
v organizme žiaka/žiačky má pedagogický pracovník (učiteľ, riaditeľ, zástupca riaditeľa,
výchovný poradca, koordinátor prevencie) školy v prípade oprávneného podozrenia, že
maloletý/á užil alebo je pod vplyvom návykovej látky počas školského vyučovania alebo
akcie organizovanej školou.
V.
Povinnosti zmluvných strán
(1) Škola sa zaväzuje bezodkladne informovať zákonných zástupcov maloletého/tej
_______________________________ o uskutočnení lekárskeho vyšetrenia. Škola zašle
zápisnicu o priebehu celej situácie.
(2) Žiak/žiačka ______________________ sa zaväzuje absolvovať lekárske vyšetrenie po
výzve pedagogickým pracovníkom podľa zásad uvedených v článku IV. tejto zmluvy.
VI.
Sankcie
V prípade, že žiak/žiačka _______________________ sa odmietne podrobiť lekárskemu
vyšetreniu za účelom zistenia prítomnosti návykových látok v organizme, spíše sa o celej
udalosti zápisnica, zároveň sa bude toto porušenie zmluvy a školského poriadku považovať za
porušenie školského poriadku zvlášť hrubým spôsobom. Riaditeľ na pedagogickej rade
navrhne výchovné opatrenie podľa vyhlášky č. 80/1991 o stredných školách, §14.
VII.
Záverečné ustanovenia
1. Túto dohodu uzavreli zmluvné strany slobodne, vážne, žiaden z nich nekonal v tiesni, či
omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany prehlasujú, že pred
podpisom dohody sa s dohodou podrobne oboznámili, porozumeli jej obsahu a na znak
súhlasu s dohodou túto dohodu podpisujú.
2. Dohoda je uzavretá v troch rovnopisoch.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania.
4. Znenie tejto dohody bolo schválené na zasadnutí školskej rady dňa _____________
5. Žiacka rada zobrala na vedomie obsah tejto dohody dňa ________________
6. Dohoda bola uzatvorená na dobu určitú – dobu štúdia na škole t.j. odo dňa podpisu zmluvy
do 31. júna 200....
V Želiezovciach, dňa 1.9.2012.

________________
zákonný zástupca

_______________
maloletý/á

_______________
riaditeľ školy
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______________________
predseda školskej rady

