Premonštrátske gymnázium
Kováčska 28, 040 01 Košice

Školský poriadok

Košice

september 2018

Na základe Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), v súlade
s platnou legislatívou a s ohľadom na zameranie a ducha školy, riaditeľ školy vydáva školský
poriadok. Je záväzný pre žiakov, učiteľov, nepedagogických pracovníkov a zákonných
zástupcov žiakov v ustanoveniach, ktoré sa dotýkajú priamo ich a vzťahu k žiakom.

Článok I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.

Premonštrátske gymnázium v Košiciach je cirkevné gymnázium, ktorého
zriaďovateľom je Rád premonštrátov – Opátstvo Jasov.

2.

Premonštrátske gymnázium poskytuje podľa Zákona č. 245/2008 Z.z. na základe
rovnoprávnosti škôl úplné stredné všeobecné

vzdelanie (vyššie sekundárne)

v štvorročnom štúdiu podľa schváleného vzdelávacieho programu, ktoré sa ukončuje
maturitnou skúškou.
3.

Poslaním cirkevnej školy je plniť občiansku a apoštolskú službu použitím dostupných
prirodzených a nadprirodzených výchovných prostriedkov. Výchovný plán školy
vychádza z evanjelia Ježiša Krista, ktorého cieľom je v živote a svedomí žiakov
a vyučujúcich zakoreniť kresťanský hodnotový systém.

4.

Všetci zamestnanci školy sa snažia o dobro študentov a podporujú ich telesný, duševný
a duchovný rast, aby mohli vyrásť v zrelé osobnosti. Škola sa zaväzuje dodržiavať
Dohovor o právach dieťaťa a ľudské práva vo vzťahu k žiakom, rodičom, učiteľom a
ostatným zamestnancom školy.

5.

Výchova predpokladá výber hierarchie hodnôt, nemôže sa preto vyhnúť jasne
vyjadrenému vzťahu k určitému svetonázoru. Škola vzdeláva a vychováva. Medzi
jednoznačné úlohy katolíckej školy ako výchovnej inštitúcie patrí zdôrazňovať
mravný a náboženský rozmer kultúry, pridržiavať sa absolútnych hodnôt, od ktorých
závisí zmysel a hodnota ľudského života.

6.

Od všetkých, ktorí sa podieľajú na procese výchovy a vzdelávania, sa vyžaduje
zachovávanie kresťanskej morálky. Kto sa vedome a slobodne rozhodol vzdelávať
sa na cirkevnej katolíckej škole, ktorá sa hlási ku kresťanským hodnotám, je
povinný túto osobitosť rešpektovať a pod vedením zodpovedných nadriadených
toto uskutočňovať.

7.

Cirkevná škola uskutočňuje službu v prospech verejného dobra a nie je vyhradená iba
katolíkom. Z tohto rozmeru otvorenosti školy je rešpektovaná náboženská sloboda
a sloboda vierovyznania žiakov školy.

Článok II.
SYMBOLY, OSLOVENIA A POZDRAVY
1.

Na čelnej stene úradných miestností je umiestnený kríž ako symbol kresťanstva. Ďalej
sú na čelnej stene umiestnené obrazy pápeža a jasovského opáta. Na čelnej stene vo
všetkých učebniach sa umiestňuje štátny znak, štátna vlajka, štátna hymna a preambula
Ústavy SR.

2.

Škola má vlastné logo. Logo školy je možné používať len na úradných listinách,
na úradnej pečiatke školy a na oficiálnej internetovej stránke školy. Iné používanie
loga školy je podmienené súhlasom vedenia školy.

3.

Žiaci zásadne oslovujú pracovníkov školy oslovením „pán“, „pani“ (pán riaditeľ, pani
učiteľka, pani profesorka, pani referentka, pani kuchárka, ...).

4.

V škole sa zdravíme vhodnými pozdravmi: „Pochválený buď Ježiš Kristus!“ – „Dobré
ráno!“ – „Dobrý deň!“ – „S Pánom Bohom!“ – „Dovidenia!“. Žiaci sa zdravia v ten
istý deň len pri prvom stretnutí. Žiaci zdravia všetkých zamestnancov školy.

5.

Žiaci zdravia vyučujúceho na začiatku a na konci hodiny tak, že sa z úcty k nemu
postavia.

6.

Ak počas vyučovania vstúpi do triedy dospelá osoba, žiaci vstanú. Sadnú si na pokyn
vyučujúceho. Rovnako zdravia pri odchode dospelej osoby z triedy.

7.

Žiaci zdravia zamestnancov školy aj pri stretnutí mimo budovy na verejnosti.

Článok III.
SPRÁVANIE ŽIAKA NA VEREJNOSTI
1. Žiak je povinný svojím správaním na verejnosti prispievať k dobrému menu školy
a vydávať svedectvo o kresťanských hodnotách. Voči dospelým aj rovesníkom sa
správa zdvorilo a úctivo, podľa zásad slušného správania. Chráni mladších spolužiakov
a deti.
2. Neplnoletý žiak sa bez prítomnosti rodičov nesmie zdržiavať v reštauračných
zariadeniach, v ktorých sa predávajú alkoholické nápoje dlhšie, ako potrebuje na
konzumáciu jedla a občerstvenia.
3. Neplnoletý žiak sa bez sprievodu rodičov nesmie zdržiavať na ulici a verejných
priestranstvách, na spoločenských a kultúrnych podujatiach, vo večerných hodinách.
Večerné hodiny sú od 22.00 hod.
4. Na školských výletoch, exkurziách, plaveckých, lyžiarskych kurzoch a iných
podujatiach na verejnosti organizovaných školou je žiak povinný dodržiavať nariadenia
a pokyny pedagogického dozoru. Pri presunoch sa celá skupina žiakov premiestňuje
spolu. Povinnosťou žiaka je dostaviť sa na miesto stretnutia včas, bez povolenia a
vedomia pedagogického dozoru neopúšťa skupinu a dodržiava bezpečnostné predpisy.

Článok IV.
VYUČOVANIE
Organizácia vyučovania
1.

Týždenne sa vyučuje 5 dní. Počet a rozloženie vyučovacích hodín stanovuje učebný
plán a rozvrh hodín. Vyučovanie žiaka v jednom dni trvá najviac osem vyučovacích
hodín vrátane nepovinných predmetov, bez poludňajšej prestávky môže vyučovanie
trvať najviac sedem vyučovacích hodín.

2.

Časový rozvrh vyučovacích hodín:
Vyučovacia

Začiatok

Koniec

0.

7.10

7.55

1.

8.00

8.45

2.

8.50

9.35

3.

9.45

10.30

4.

10.50

11.35

5.

11.45

12.30

6.

12.40

13.25

7.

13.30

14.15

hodina

3.

Časový rozvrh vyučovacích hodín pre žiakov, ktorí v danom dni končia vyučovanie 8.
hodinou:
Vyučovacia

Začiatok

Koniec

0.

7.10

7.55

1.

8.00

8.45

2.

8.50

9.35

3.

9.45

10.30

4.

10.50

11.35

5.

11.45

12.30

6.

12.40

13.25

7.

13.55

14.40

8.

14.45

15.30

hodina

4.

Časový rozvrh vyučovacích hodín v dňoch so skráteným vyučovaním:
Vyučovacia

Začiatok

Koniec

0.

7.10

7.55

1.

8.00

8.30

2.

8.35

9.05

3.

9.10

9.40

4.

9.50

10.20

5.

10.25

10.55

6.

11.00

11.30

7.

11.35

12.05

8.

12.10

12.40

hodina

5.

Triednické hodiny sú určené podľa potreby triednym učiteľom a realizujú sa na nich
úlohy z plánu práce triedneho učiteľa.
Pokyny pre žiakov

1.

Budova školy je otvorená v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 22.00 hod. Žiaci
prichádzajú do školy 10 minút pred začiatkom vlastného vyučovania.

2.

Pri vstupe do budovy si žiaci očistia obuv, pred vstupom do triedy sa v priestoroch
šatne prezúvajú do zdravotne vyhovujúcich a z hľadiska bezpečnosti vhodných
prezuviek (sandále, papuče, poltopánky). Za prezuvky sa nepovažuje športová obuv
používaná na telesnú výchovu, ani obuv s čiernou podrážkou, ktorá znečisťuje
podlahu. Obuv, v ktorej žiaci prišli do školy a vrchný odev (bundy, kabáty a pod), si
žiaci uložia v šatni.

3.

Pri vstupe do budovy je každý žiak povinný zaregistrovať svoj príchod na
elektronickom čítacom zariadení pri vrátnici. Pri opustení budovy je tiež povinný sa
takto zaregistrovať.

4.

Žiak je povinný do školy nosiť so sebou svoj študentský preukaz. Za stratu
študentského preukazu zodpovedá žiak a nový preukaz si bude musieť znovu uhradiť.

5.

Pri vchode do školy je vrátnik, ktorému je každý, koho vyzve, povinný preukázať sa
študijným preukazom alebo iným osobným dokladom.

6.

Na začiatku hodiny má žiak pripravené školské potreby na nasledujúcu vyučovaciu
hodinu a na svojom mieste čaká na vyučujúceho. Po vstupe vyučujúceho do triedy
žiaci vstanú a ďalej konajú podľa pokynov vyučujúceho.

7.

Vyučovanie sa začína modlitbou a modlitbou sa končí aj posledná vyučovacia hodina
dňa.

8.

Počas vyučovania žiaci môžu vychádzať z priestorov školy na ulicu len s priepustkou
a so súhlasom triedneho učiteľa, v prípade jeho neprítomnosti so súhlasom
vyučujúceho učiteľa. Súhlas na uvoľnenie z vyučovania na jednu vyučovaciu hodinu
môže dať učiteľ príslušnej vyučovacej hodiny. Ak majú žiaci počas vyučovania voľnú
hodinu, zdržiavajú sa v priestoroch školy a správajú sa tak, aby nerušili prebiehajúci
vyučovací proces.

9.

Po skončení vyučovacej hodiny si žiak odloží použité pomôcky a pripravuje sa na
ďalšiu vyučovaciu hodinu. Pri odchode z triedy do inej učebne sú žiaci povinní si
všetky veci odložiť do aktovky a túto zatvoriť. Týždenník odchádza posledný a triedu
zamkne.

10. Počas prestávok žiaci opúšťajú triedu len na nevyhnutný čas, nevykláňajú sa z okien,
nevykrikujú, nesedia na parapetných doskách a nevyhadzujú žiadne predmety z okien.
Prestávku využívajú žiaci k príprave na ďalšiu hodinu alebo v prípade nutnosti nech
vybavujú potrebné záležitosti s triednym alebo vyučujúcim, v čase, ktorý je na to
vymedzený. Mimo svojej triedy si žiak vybavuje len nevyhnutne potrebné veci. Žiak
je povinný dodržiavať pokyny pedagogického dozoru.
11. Na zabezpečenie poriadku v triede určuje triedny učiteľ dvoch týždenníkov.
Zabezpečujú potrebné učebné pomôcky na vyučovanie, utierajú tabuľu, zabezpečujú
vetranie učebne otvorením okien počas prestávky, oznamujú neprítomných žiakov na
každej vyučovacej hodine, dbajú na úpravu triedy po vyučovaní. Hlásia neprítomnosť
učiteľa na hodine v zborovni po 15 minútach od začiatku vyučovacej hodiny.
12. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny urobia žiaci v triede poriadok, stoličky
vyložia na lavice. Stravujúci sa žiaci sa podľa pokynov vyučujúceho presunú do
školskej jedálne. Týždenník zotrie tabuľu, skontroluje zatvorené okná a vytiahne
plátno od projektora hore.
13. Na vyučovacích hodinách telesnej výchovy sú žiaci povinní nosiť športové oblečenie
podľa pokynov vyučujúcich. Riadia sa vnútorným poriadkom telocvičných priestorov.

Na vyučovacích hodinách, ktorých súčasťou sú praktické a laboratórne cvičenia,
používajú žiaci predpísaný ochranný odev a riadia sa rovnako pokynmi vyučujúcich
a prevádzkovým poriadkom daných učební.
14. Poškodenie vnútorného zariadenia, areálu, budovy školy a osobných vecí pracovníkov
školy a študentov hradia žiaci z vlastných finančných prostriedkov, ak to spôsobili
svojou nedbalosťou alebo ich dajú opraviť na vlastné náklady do stanoveného termínu.
15. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho na niečo opýtať, prihlási sa zdvihnutím
ruky. Vyvolaný žiak si sadne len na pokyn učiteľa.
16. Skúšanému žiakovi nesmú ostatní žiaci našepkávať. Nie je dovolené odpisovať
školské ani domáce úlohy a používať ťaháky.
17. Ak sa žiak nemohol z vážnych príčin pripraviť na vyučovaciu hodinu, alebo
vypracovať domácu úlohu, ospravedlní sa vyučujúcemu na začiatku vyučovacej
hodiny.
18. Všetky požiadavky voči škole (rôzne potvrdenia, žiadosti a pod.) vybavujú žiaci
prostredníctvom svojich triednych učiteľov. Do kancelárie školy chodia žiaci v čase,
ktorý je na to určený. Týmto časom sú prestávky po 1., 3. a 5. vyučovacej hodine v
kancelárii školy, v zborovni sú to prestávky po 2., 4. a 6. hodine.
19. Návštevy žiaka počas vyučovania sú zakázané. Rodičia môžu v súrnych prípadoch
navštíviť svoje dieťa po oznámení triednemu učiteľovi alebo vedeniu.
20. Do školy je zakázané nosiť cenné predmety, väčšie množstvo peňazí je povolené mať
u seba len ak je to nevyhnutne nutné. V prípade straty alebo odcudzenia osobnej veci,
žiak túto skutočnosť neodkladne oznámi triednemu učiteľovi.
21. Porušenie hociktorého z predchádzajúcich pokynov sa bude posudzovať ako porušenie
školského poriadku a žiakovi môže byť za to udelené výchovné opatrenie.
Uvoľňovanie žiakov z vyučovania
1.

Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní alebo jeho časti pre vopred známe dôvody,
požiada zákonný zástupca žiaka triedneho učiteľa o uvoľnenie z vyučovania aspoň deň
vopred a to písomným oznamom v Študijnom preukaze. Dodatočné ospravedlnenie je
neprípustné. Na jeden deň uvoľňuje triedny učiteľ, na viac dní vedenie školy na
základe písomnej žiadosti adresovanej vedeniu školy.

2.

Ak sa žiak nezúčastní na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, jeho zákonný zástupca
je povinný najneskôr do 24 hodín oznámiť triednemu učiteľovi dôvod neprítomnosti.
Pri návrate na vyučovanie je v prvý deň prítomnosti v škole žiak povinný predložiť
triednemu učiteľovi ospravedlnenie. Ak tak neurobí najneskôr do 2 pracovných dní
a nemá na to vážny dôvod, bude jeho neprítomnosť považovaná za neospravedlnenú.
Žiak môže byť ospravedlnený rodičom max. 3 krát za polrok, v súčte však maximálne
3 dni.

3.

Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám spôsobom uvedeným v odst. 1. a 2.

4.

Triedny učiteľ ospravedlní neprítomnosť žiaka na vyučovaní na základe
ospravedlnenia podpísaného rodičom, resp. zákonným zástupcom žiaka alebo
ošetrujúcim lekárom. Všetky ospravedlnenia žiaka v študijnom preukaze, ako aj
potvrdenia lekára o domácej liečbe žiaka podpíše aj jeho zákonný zástupca.

5.

Na lekárske vyšetrenia, pokiaľ je to možné, chodí žiak v čase mimo vyučovania.

6.

Vodičský kurz a ďalšie špeciálne kurzy žiak môže navštevovať len v čase mimo
vyučovania.

7.

V prípade nevyhnutného odchodu zo školy počas vyučovania žiak musí túto
skutočnosť oznámiť triednemu učiteľovi, resp. na sekretariáte.

8.

Nesplnenie povinností vyplývajúcich z odstavcov 1. – 7. bude považované za
neospravedlnenú absenciu.

9.

Dlhodobé uvoľnenie žiaka z vyučovania povinného predmetu môže povoliť riaditeľ
školy zo zdravotných alebo iných opodstatnených dôvodov.

10. Ak žiak vymešká viac ako 100 vyučovacích hodín za jeden polrok, upozorní triedny
učiteľ na túto skutočnosť vedenie školy. Riaditeľ školy môže nariadiť komisionálne
skúšky z učiva v celom rozsahu alebo učiva z tých tematických celkov, ktoré určí
vyučujúci. Termín a komisiu pre vykonanie skúšky určí riaditeľ školy.
11. Ak z niektorého predmetu žiak vymešká 25% a viac počas jedného polroka, vyučujúci
do dvoch týždňov pred klasifikačnou poradou upozorní vedenie školy, ktoré môže
nariadiť komisionálnu skúšku. Rozsah skúšky určí vyučujúci.
12. Ak z niektorého predmetu žiak nesplní minimálne požiadavky na klasifikáciu,
vyučujúci do dvoch týždňov pred klasifikačnou poradou upozorní vedenie školy, ktoré
môže nariadiť komisionálnu skúšku. Rozsah skúšky určí vyučujúci.

13. Ak žiak nesplní minimálne požiadavky na klasifikáciu, vyučujúci do dvoch týždňov
pred klasifikačnou poradou upozorní vedenie školy, ktoré môže nariadiť komisionálnu
skúšku. Minimálne požiadavky na klasifikáciu a tiež spôsob ich plnenia upravuje
Smernica riaditeľa školy o hodnotení žiakov, ktorá je k dispozícii v triedach.
14. Žiak je povinný dostaviť sa na vyučovaciu hodinu načas. Tri opakované
neospravedlnené oneskorenia žiaka na vyučovaciu hodinu sa budú považovať za jednu
neospravedlnenú hodinu. Každé ďalšie neospravedlnené oneskorenie bude
považované za ďalšiu neospravedlnenú hodinu.
15. Tri a viacdňovú neospravedlnenú neprítomnosť žiaka na vyučovaní oznámi triedny
učiteľ riaditeľovi školy a ten na to písomne upozorní rodičov žiaka, resp. jeho
zákonných zástupcov.
16. Ak žiak ešte neukončil povinnú školskú dochádzku, jeho neospravedlnenú
neprítomnosť v škole v rozsahu viac ako 15 hodín oznámi riaditeľ školy príslušným
orgánom štátnej správy a samosprávy podľa miesta bydliska žiaka. V prípade
vylúčenia zo školy, plní žiak povinnú školskú dochádzku na inej strednej škole.
17.

Neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní u žiakov, ktorí ukončili povinnú
školskú dochádzku, rieši riaditeľ školy v súlade s ustanoveniami Zákona 245/2008 Z.
z.

18. Účasť na duchovnom programe školy (spoločné modlitby, sv. omše) a na iných
podujatiach organizovaných školou v čase mimo vyučovania je dobrovoľná. Žiak je
povinný zúčastniť sa na duchovnom programe (sv. omše, modlitby, duchovné obnovy)
a iných podujatiach, ktoré sú organizované v čase vyučovania. Rozpis služieb bude
vyvesený na školskej nástenke. Pri účasti na liturgických obradoch sa rešpektuje
vierovyznanie žiaka.

Článok V.
PRÁVA A POVINNOSTI ŽIAKOV
Žiak má právo:
-

na rovnoprávny prístup k vzdelávaniu poskytovanému školou,

-

na úctu k svojej osobe, ochranu pred akoukoľvek formou diskriminácie a na
zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,

-

na úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,

-

na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí a na
dodržiavanie základných psychohygienických noriem pri vyučovaní (dĺžka prestávky,
dĺžka vyučovania v jednom celku)

-

na odbornú a kvalitnú výučbu v jednotlivých predmetoch,

-

na komunikáciu s nadriadenými v duchu zásad humanity a demokracie,

-

poznať kritériá hodnotenia, klasifikácie vedomostí a zručností vo všetkých predmetoch,
poznať zásady písomného preverovania žiakov,

-

poznať kritériá hodnotenia a klasifikácie správania,

-

na bezprostredné oznámenie známky a zdôvodnenie klasifikácie z ústnej odpovede
a z písomných prác a testov najneskôr do 2 pracovných týždňov,

-

vedieť termíny celohodinových písomných previerok najmenej 2 dni vopred,

-

v jeden deň písať najviac jednu školskú písomnú prácu s trvaním 25 minút a viac.

-

v odôvodnených prípadoch požiadať prostredníctvom rodiča alebo zákonného zástupcu
o komisionálne preskúšanie, pričom riaditeľ školy má právo rozhodnúť o
opodstatnenosti dôvodu komisionálneho preskúšania žiaka,

-

vybrať si voliteľné a nepovinné predmety z ponúkaného súboru podľa možností školy
a počtu prihlásených žiakov,

-

zapojiť sa podľa vlastného záujmu a možností školy do niektorých z foriem krúžkov
a inej záujmovej činnosti,

-

voliť a byť volený do triednej samosprávy a do žiackej rady školy, aktívne sa zapojiť
do ich činnosti,

-

obrátiť sa na riaditeľa školy so sťažnosťou, ak sa žiak domnieva, že pokyn alebo príkaz
pedagogického alebo iného povereného zamestnanca školy je v rozpore s vnútornými

predpismi školy, najmä so školským poriadkom školy alebo v rozpore s všeobecne
záväznými právnymi predpismi SR.
Žiak má povinnosť:
-

zúčastňovať sa na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať za dodržania podmienok
stanovených školským poriadkom, najmä pracovať podľa svojich najlepších schopností
na všetkých hodinách a robiť si všetky domáce úlohy zadané vyučujúcim,

-

osvojovať si zásady kresťanskej etiky a morálky, vlastenectva, demokracie, tolerancie
a správať sa v škole i mimo nej tak, aby robil česť a dobré meno sebe, škole i Cirkvi,

-

neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy
a vzdelávania,

-

ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy a správať sa k nim
slušne a zdvorilo,

-

konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť a tiež zdravie a bezpečnosť
iných, chrániť vlastné zdravie a zdravie iných, dbať na čistotu a poriadok, pomáhať pri
udržiavaní poriadku v škole a okolí,

-

dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy,

-

rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi,

-

chrániť pred poškodením majetok školy, najmä chrániť pred poškodením učebnice,
učebné texty a učebné pomôcky, ktoré im boli bezplatne zapožičané. Ak žiak úmyselne
alebo z nedbalosti poškodí majetok školy, je povinný nahradiť spôsobenú škodu.

-

dostaviť sa do školy najneskôr 10 minút pred začiatkom vyučovania. Neskorý
neodôvodnený príchod na vyučovaciu hodinu môže byť dôvodom na neospravedlnenie
absencie a na niektoré opatrenia vo výchove v súlade s platnou legislatívou.

-

zúčastniť sa akcií organizovaných školou, ako sú duchovné cvičenia, lyžiarsky výcvik,
plavecký výcvik a KOŽAS. Vážne dôvody neúčasti žiaka na týchto akciách je nutné
riešiť formou písomnej žiadosti u riaditeľa školy. Žiaci, ktorí sa týchto akcii
nezúčastnia, budú mať určený náhradný program.

-

neodkladne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu svojho trvalého bydliska a iné zmeny
v základných osobných údajoch.

-

vrátiť sa z obedu a vyučovania, ktoré sa koná mimo budovy školy (ak nie je na konci
vyučovania) čo najkratšou cestou späť do školy,

-

byť v škole a na podujatiach organizovaných školou vhodne oblečený a upravený.

Vhodné oblečenie:
dievčatá: odev nesmie byť priehľadný, vrchný odev musí zakrývať celý trup, tielka na
ramienka sú nevhodné, minimálna dĺžka sukní, šiat a krátkych nohavíc je cca 10 cm
nad kolená, rázporok na sukniach a šatách do povolenej dĺžky sukne. Nie je dovolené
oblečenie obsahujúce vulgárne či hanlivé texty.
chlapci: vrchný odev a nohavice musia zakryť celý trup. Dĺžka krátkych nohavíc je cca 10
cm nad kolená. Nie je dovolené oblečenie obsahujúce vulgárne či hanlivé texty.
V prípade, že žiak príde nevhodne oblečený, bude mu školou poskytnutý náhradný odev.
Náklady na údržbu toho odevu je povinný zaplatiť žiak, resp. jeho zákonný zástupca.
Na hodinách telesnej a športovej výchovy je žiak povinný mať vhodný cvičebný odev, ktorý
mu bude plne umožňovať vykonávať aktivity, ktoré sa na danej hodine podľa plánov
hodiny majú vykonávať. V opačnom prípade sa žiak bude posudzovať ako
nepripravený na hodinu.
Na slávnostné príležitosti v škole žiaci nosia slávnostné oblečenie (slušné nohavice, blúzku,
košeľu, oblek, šaty, sukňu ...), ktoré musí spĺňať predchádzajúce podmienky.
Slávnostnými príležitosťami sú: otvorenie a záver školského roka, divadlo, koncerty,
maturitné skúšky – ústne i písomné (aj študenti z nižších ročníkov prítomní na
maturitnej skúške), oslava sviatku patróna školy, imatrikulácia.
Žiak má zakázané:
-

akýmkoľvek spôsobom sa podieľať na šikanovaní spolužiakov,

-

nosiť do školy vyššie sumy peňazí a iných cenností, drahé oblečenie a obuv.
Pri prípadnom odcudzení osobných predmetov, peňazí alebo cenností, škola
nenesie zodpovednosť za vzniknutú škodu.

-

vnášať do školy alebo na podujatia organizované školou predmety ohrozujúce
bezpečnosť, život a zdravie ľudí, najmä zbrane a výbušniny,

-

vnášať bez súhlasu vyučujúceho do školy a na školské podujatia zvieratá a predmety,
ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov,

-

vnášať do školy alebo na podujatia organizované školou cigarety, elektronické cigarety,
tabakové výrobky, alkoholické nápoje a nelegálne návykové látky, najmä omamné
látky, psychotropné látky, ako aj jedy, prechovávať, užívať a šíriť ich v areáli školy,
resp. v jej blízkom okolí alebo na podujatiach organizovaných školou a prichádzať do
školy alebo na podujatia organizované školou pod ich vplyvom,

-

nosiť odev s nápismi a grafickými znakmi propagujúcimi násilie, drogy, sex, rasizmus,
sekty a politické strany (v akomkoľvek jazyku),

-

nosiť odev so znakmi a odznakmi rôznych hudobných skupín, ktorými sa študent hlási
k istým prejavom, ktoré nezodpovedajú kresťanským hodnotám, tiež sa zakazuje nosiť
odev, ktorým by sa žiak a žiačka hlásili k vyznávačom rôznych štýlov a trendov (EMO,
PUNK-ROCK a pod.),

-

piercing – prepichovanie nosa, jazyka, perí, pupka, obočia...

-

chlapcom nosiť náušnice

-

nosiť žiletky, reťaze a iné ostré a nebezpečné predmety,

-

tetovanie, dredy a hocijaké neprirodzené zmeny farby vlasov a úpravy zovňajška,

-

nosiť do školy veci, ktoré by ohrozovali mravnosť (nevhodná literatúra, obrázky, videá),
používať v areáli školy a na podujatiach organizovaných školou vulgárne slová vo
všetkých jazykoch,

-

používať nedovolené elektrické spotrebiče (varné kanvice, fény, kulmy,...) a dobíjať
mobilné telefóny počas vyučovania,

-

používať mp3 prehrávače, notebooky a inú elektroniku nesúvisiacu s vyučovacím
procesom na vyučovaní.

-

manipulovať s mobilným telefónom počas vyučovacích hodín. Mobilný telefón musí
byť počas vyučovacích hodín uložený v taške s vypnutými zvukmi. V prípade, že žiak
nerešpektuje toto nariadenie, vyučujúci môže žiakovi mobil a inú elektroniku odobrať.

-

lepiť plagáty a písať po skriniach a stenách v triede, ani nie je dovolené lepiť papiere,
písať a maľovať obrázky po laviciach. V prípade, že budú poškrabané, popísané
a poškodené steny a školské zariadenie triedy a nebude známy vinník, škodu uhradia
všetci žiaci triedy spoločne. Aktualizovať informácie, oznamy a učebné texty je možné
iba na nástenkách v triede na to určených vždy po dohode s triednym učiteľom alebo s
vyučujúcim.

Článok VI.
PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV
Zákonný zástupca žiaka má právo:
-

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 v súlade
s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa Zákona č. 245/2008 Z. z. (školský
zákon),

-

oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom a školským poriadkom školy,

-

byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

-

na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,

-

vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia
prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,

-

byť volený do triednej Rady Rodičovského združenia a po zvolení zastupovať triedu
v Rade Rodičovského združenia školy

-

byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom
súhlase riaditeľa školy.

Zákonný zástupca žiaka je povinný:
-

vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie
školských povinností,

-

dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené
školským poriadkom,

-

dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovnovzdelávacie potreby,

-

informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho zdravotných
problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na
priebeh výchovy a vzdelávania, najmä o zmene bydliska, strate zamestnania niektorého
z rodičov, rozchod rodičov, úmrtie blízkeho člena rodiny a pod. Tieto informácie podľa
charakteru závažnosti sú pre učiteľa dôverné a musí o nich zachovať mlčanlivosť.

-

nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne alebo svojou nedbanlivosťou zavinil.

Článok VII.
OPATRENIA NA MOTIVÁCIU A ZLEPŠENIE DISCIPLÍNY ŽIAKOV
1. Pochvala triednym učiteľom pred triedou sa udelí žiakovi, ktorý:
-

má výborný prospech (do priemeru 1,5),

-

má menej ako 10 ospravedlnených vymeškaných vyučovacích hodín,

-

preukazuje na vyučovaní veľkú snahu a angažovanosť,

-

bol aktívny v prospech triedy nad rámec svojich povinností

-

za mimoriadne triedne, mimotriedne a mimoškolské aktivity.

2. Pochvala riaditeľom pred študentmi školy sa udelí žiakovi, ktorý:
-

má výborný prospech (do priemeru 1,0),

-

má vzornú dochádzku - 0 vymeškaných vyučovacích hodín,

-

úspešne reprezentoval školu,

-

poskytol nezištnú pomoc blížnym, vykonal vysoko humánny čin, dostal verejné
uznanie inou osobou alebo inštitúciou

Návrhy na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokujú v pedagogickej rade.
3. Napomenutie triednym učiteľom sa udelí žiakovi:
-

za sústavné vyrušovanie vyučujúceho a spolužiakov na hodinách,

-

ak má zápis v triednej knihe, alebo bola na neho vznesená ústna sťažnosť iných
učiteľov na pedagogickej rade školy

-

za jednorazové menšie porušenie školského poriadku v ktoromkoľvek bode (nevhodná
úprava zovňajšku, neprezúvanie sa v priestoroch školy, neplnenie povinností
týždenníkov a pod.)

4. Pokarhanie triednym učiteľom sa udelí žiakovi:
-

za jednorazové väčšie porušenie vnútorného školského poriadku alebo za opakované
menšie porušovanie vnútorného školského poriadku,

-

za 3 až 5 menších porušení školského poriadku v ktoromkoľvek bode (nevhodná
úprava zovňajšku, neprezúvanie sa v priestoroch školy, neplnenie povinností
týždenníkov, opakované neskoré príchody na vyučovanie a pod.)

-

za 3 alebo menej neospravedlnených hodín počas jedného polroka,
opustenie budovy počas vyučovania v rozpore so školským poriadkom školy.

5. Pokarhanie riaditeľom školy sa udelí žiakovi:
-

za vážne porušenie školského poriadku,

-

za opakované väčšie porušenie školského poriadku,

-

za 6 až 8 menších porušení školského poriadku v ktoromkoľvek bode (nevhodná úprava
zovňajšku, neprezúvanie sa v priestoroch školy, neplnenie povinností týždenníkov,
opakované neskoré príchody na vyučovanie a pod.)

-

fajčenie v areáli školy, resp. v jej blízkom okolí alebo na podujatiach organizovaných
školou,

-

hrubé správanie sa k zamestnancom školy alebo spolužiakom,

-

budenie verejného pohoršenia v areáli školy,

-

hranie hazardných hier (akákoľvek hra o peniaze) v areáli školy.

6. Podmienečne môže byť žiak vylúčený
so skúšobnou lehotou, a to najdlhšie na jeden rok najmä za:
-

závažné porušenie školského poriadku,

-

správanie žiaka hodnotené stupňom 3 – menej uspokojivé,

-

ublíženie na zdraví zamestnancovi školy alebo žiakovi z nedbanlivosti,

-

úmyselné spôsobenie škody na majetku školy alebo na veciach vnesených
zamestnancami školy alebo vnesených žiakmi v súlade so školským poriadkom školy
do areálu školy, a to krádežou, spreneverou, podvodom alebo zničením alebo
poškodením veci z majetku školy, z majetku zamestnancov školy alebo žiakov,

-

vnášanie do školy alebo na podujatia organizované školou alkoholické nápoje
a zakázané návykové látky, najmä omamné látky, ich prechovávanie, užívanie

a šírenie v areáli školy, resp. v jej blízkom okolí alebo na podujatiach organizovaných
školou a prichádzanie do školy alebo na podujatia organizované školou pod ich
vplyvom,
7. Žiak môže byť vylúčený zo školy za:
-

závažné alebo opakované porušenie školského poriadku, všeobecne záväzných
právnych predpisov, zásad spolunažívania, ľudských práv alebo mravných noriem
spoločnosti, najmä za úmyselné ublíženie na zdraví zamestnancovi školy alebo
žiakovi,

-

závažné porušenie školského poriadku, zásad spolunažívania, ľudských práv alebo
mravných noriem spoločnosti v skúšobnej lehote, ktorá bola žiakovi daná pri
podmienečnom vylúčení

-

správanie žiaka hodnotené stupňom 4 – neuspokojivé.

Priestupky sa kumulujú počas jedného klasifikačného obdobia – 1 polrok.
Opatrenie vo výchove podľa bodu 1 až 5 je možné uložiť žiakovi po prerokovaní
v pedagogickej rade do troch mesiacov odo dňa, keď sa o previnení žiaka dozvedel
pedagogický zamestnanec školy, najneskôr do jedného roka odo dňa, keď sa žiak previnenia
dopustil.
Opatrenie vo výchove zaznamenáva triedny učiteľ do katalógového listu žiaka a písomne
informuje zákonného zástupcu.
Pokiaľ žiak uskutočnil čin, pre ktorý je dôvod vylúčiť ho zo štúdia a neukončil povinnú školskú
dochádzku, bude po dohovore s rodičom, resp. zákonným zástupcom preradený na inú školu,
alebo vylúčený po ukončení povinnej školskej dochádzky. O podmienečnom vylúčení
a celkovom vylúčení zo školy rozhoduje riaditeľ školy podľa zákona 596/2003.

Článok VII.
HODNOTENIE SPRÁVANIA ŽIAKOV
Klasifikáciu správania žiaka navrhuje na konci klasifikačného obdobia (jeden polrok)
triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi a schvaľuje riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej
rade.
Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:
1.

Veľmi dobré (1) – žiak dodržiava ustanovenia školského poriadku a riadi sa nimi.

2.

Uspokojivé (2) – žiak sa dopustí závažnejšieho priestupku alebo sa opakovane
dopúšťa menej závažných priestupkov voči ustanoveniam školského poriadku alebo
za 9 a viac menších porušení školského poriadku alebo má 4 – 8 neospravedlnených
vyučovacích hodín v priebehu jedného polroka.

3.

Menej uspokojivé (3) – žiak sa dopustí závažného priestupku voči školskému
poriadku (napríklad: krádež, podvody, falšovanie, šikanovanie, vydieranie,
vandalizmus, prechovávanie a užívanie drog, alkoholu, zvlášť hrubé a opakujúce sa
neslušné správanie, ...), ak sa aj po udelení druhého stupňa klasifikácie správania
dopúšťa závažnejších priestupkov alebo má viac ako 8 - 12 neospravedlnených
vyučovacích hodín v priebehu jedného polroka.

4.

Neuspokojivé (4) – ak správanie žiaka je v rozpore s ustanoveniami školského
poriadku, s právnymi a etickými normami spoločnosti, výrazne porušuje ľudské práva
spolužiakov, pedagogických zamestnancov alebo ďalších osôb. Dopustí sa závažných
previnení, ktorými vážne ohrozuje výchovu ostatných žiakov. Zámerne narúša činnosť
žiackeho kolektívu alebo má viac ako 12 neospravedlnených vyučovacích hodín v
priebehu jedného polroka. Spácha alebo sa podieľa na závažnom čine (prepad, lúpež,
závažná krádež, vážne ublíženie na zdraví,...)

Uloženie výchovného opatrenia a klasifikácia správania zníženou známkou sa navzájom
nevylučujú.

Článok VIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Prestup žiaka na inú školu, prerušenie štúdia, zanechanie štúdia, pravidlá hodnotenia
a klasifikácie

žiakov, opravné skúšky, komisionálne skúšky upravujú príslušné

ustanovenia Zákona z. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
2. Tento školský poriadok nadobúda účinnosť dňom schválenia na pedagogickej rade školy.
3. Školský poriadok je otvorený dokument a je možné ho aktualizovať podľa potreby aj
v priebehu školského roka.
4. Povinnosťou triedneho učiteľa je preukázateľným spôsobom oboznámiť žiakov

so

školským poriadkom školy na začiatku školského roka. Žiak aj jeho rodič, resp. zákonný
zástupca svojím podpisom potvrdí, že bol so školským poriadkom školy na daný školský
rok oboznámený, a že mu plne porozumel vo všetkých bodoch. Toto potvrdenie žiakov
odovzdá triedny učiteľ zástupcovi riaditeľa školy.

Prerokovaný v Pedagogickej rade školy 31. 08. 2018.
V Košiciach, 31. augusta 2018

prof. ThDr. PaedDr. Martin Štrbák, PhD.
riaditeľ školy

