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Dodatok č. 1 k školskému poriadku

Záväzný základný interný dokument

Schválený pedagogickou radou
Platnosť:

e-mail:

23. 08. 2019
od 1. septembra 2019

tel.:031/789 24 42
fax:

IČO: 00400238

číslo účtu: 7000494831/8180
IBAN: SK81 8180 0000 0070 0049 4831

Naše číslo: 00435/2019/OASe-1

Školský poriadok, schválený pedagogickou radou 24. augusta 2015 s účinnosťou od 1. septembra 2015
sa upravuje a dopĺňa nasledovne:

V časti D

VÝCHOVNÉ OPATRENIA

Výchovnými opatreniami sú pochvaly, iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny
žiakov.
POCHVALY
1. Pochvaly triednym učiteľom:
 za výborný prospech – prospel s vyznamenaním do 1,5;
 za nulovú absenciu v priebehu jedného polroka a podľa individuálneho posúdenia
triedneho učiteľa,
 za úspešnú reprezentáciu triedy, za činnosti, aktivity v prospech triedy,
 za príkladné, slušné správanie a utváranie dobrých vzťahov v triede.
Pochvala riaditeľkou školy:
za výborný prospech – 1,00;
za úspešnú reprezentáciu školy,
za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie
inou osobou alebo inštitúciou,
 za pomoc telesne postihnutým spolužiakom.
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3. Iné ocenenia
 najlepší žiak jednotlivého ročníka.

OPATRENIA NA POSILNENIE DISCIPLÍNY
1. Neskoré príchody na vyučovanie (zaspávanie)
 v prípade prvého neskorého príchodu – ospravedlnenie od rodiča do
študentského preukazu,
 v prípade opakovaného neskorého príchodu na vyučovanie – náhrada formou
brigády,
 v prípade, že sa žiak opakovane viackrát nedostaví včas na vyučovanie, bude
triedna učiteľka túto skutočnosť klasifikovať ako porušenie školského poriadku
a navrhne
žiakovi príslušné výchovné opatrenie podľa počtu takto
neospravedlnených hodín.
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2. Pokarhanie triednym učiteľom:
 za opakované nenahlásenie choroby, lekárskeho vyšetrenia a iných dôvodov triednej
učiteľke vopred alebo najneskôr do 10.00 v deň neprítomnosti (telefonicky, sms, emailom), neskorý príchod na vyučovanie,
 za zápis v triednej knihe, príp. opakovaná ústna sťažnosť pedagóga prednesená na
pedagogickej rade,
 za nevhodnú úpravu zovňajšku, nosenie teplákových súprav, vyzývavého oblečenia,
 za neprezúvanie sa v priestoroch školy,
 za nesplnenie povinnosti týždenníkov,
 za nevhodné správanie ohrozujúce dobré mravy v školských priestoroch a na školských
akciách,
 za nevhodné správanie sa voči učiteľom, ostatným zamestnancom školy a iným osobám,
 iné menej závažné priestupky podľa posúdenia triednym učiteľom,
 za opakované – 3 a viackrát za polrok - nečipovanie sa pri príchode do školy,
 za 1 – 2 hodín neospravedlnenej absencie v jednom polroku.
3. Pokarhanie riaditeľkou školy:
 za 3 – 8 hodín neospravedlnenej absencie v jednom polroku – osobitne posudzované
v prípade kombinovaných porušení,
 úmyselné použitie mobilu (mimo vestibulu a chodieb) počas vyučovania bez povolenia
učiteľa,
 za opakujúce porušenia v časti napomenutie triednym učiteľom,
 za opakované – 6 a viackrát za polrok - nečipovanie sa pri príchode do školy.
4. Zníženie známky zo správania na stupeň 2 (uspokojivé):
 za 9 – 15 hodín neospravedlnenej dochádzky v jednom polroku,
 za podvádzanie a klamstvo – pri písaní previerok, vypracovaní projektov, prác,
falšovanie ospravedlneniek,
 za fajčenie klasických a elektronických cigariet , používanie alkoholických nápojov
a iných druhov toxikománie v školských priestoroch a na školských akciách,
 za opakované úmyselné použitie mobilu (mimo vestibulu a chodieb) počas vyučovania
bez povolenia učiteľa,
 za opakované – 10 a viackrát za polrok - nečipovanie sa pri príchode do školy,
 za úmyselné marenie vyučovacieho procesu a prevádzky školy,
 za porušenie zákona o ochrane osobných údajov 18/2018 Z. z. – zverejnenie fotiek,
videí, osobných údajov žiakov, pedagogických a ostatných zamestnancov školy na
sociálnych sieťach,
 za opakujúce sa zápisy v triednej knihe,
 za úmyselné poškodenie školského zariadenia.
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Zníženie známky zo správania na stupeň 3 (menej uspokojivé) alebo podmienečné
vylúčenie zo školy:
za 16 – 25 hodín neospravedlnenej dochádzky v jednom polroku,
za opakované fajčenie klasických a elektronických cigariet v priestoroch školy,
používanie alkoholických nápojov a iných druhov toxikománie v školských priestoroch
a na školských akciách,
za závažného podvádzanie – falšovanie školských dokumentov,
za prinášanie vecí ohrozujúcich život a zdravie do školy alebo na činnosti organizované
školou,
za opakované úmyselné marenie vyučovacieho procesu a prevádzky školy,
za krádež,
za úmyselné ublíženie na zdraví,
za šikanovanie a vydieranie,
za vandalizmus,
za prejav rasovej neznášanlivosti,
za zvlášť hrubé alebo opakujúce sa neslušné správanie voči zamestnancom školy.

Podmienečné vylúčenie zo školy sa stanovuje podľa závažnosti priestupku a po
prerokovaní v pedagogickej rade.
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Zníženie známky zo správania na stupeň 4 (neuspokojivé) alebo vylúčenie zo školy:
za 26 – 30 hodín neospravedlnenej dochádzky v jednom polroku,
za nesplnenie podmienky uloženej pri podmienečnom vylúčení zo školy,
za spáchanie takého činu, ktorým by bola ohrozená výchova ostatných žiakov, nákup,
predaj, ponúkanie a navádzanie na užívanie omamných látok a drog.

Vylúčenie zo školy sa stanovuje podľa závažnosti priestupku a po prerokovaní
v pedagogickej rade, za neospravedlnenú absenciu vyššiu ako 30 hodín a za nesplnenie
podmienky uloženej pri podmienečnom vylúčení zo školy,
V prípade súbehu pochvaly a opatrenia na posilnenie disciplíny môže byť podľa závažnosti porušenia
školského poriadku použitá anulácia pochvaly a opatrenia.
Dopĺňa sa:
XIV. Riešenie situácie pri porušení školského poriadku školy konzumáciou alkoholu, návykových
látok, ich distribúciou a fajčením
1. ALKOHOL
V zmysle platnej legislatívy a Školského 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 školou.
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Postup pri porušení tohto ustanovenia školského poriadku:
Žiaka, ktorý je podozrivý, že je pod vplyvom alkoholu, užíva alkohol v škole alebo školskom zariadení
vyzve pedagogický zamestnanec k dychovej skúške prístrojom, ktorým sa určí objemové percento
alkoholu v dychu.
Pri skúške je prítomný vyučujúci, ktorý stav zistil, člen vedenia školy a zástupca RŠ.
Po skúške sa vyhotoví zápisnica, ktorú každý z prítomných podpíše, zápisnica sa zašle zákonnému
zástupcovi žiaka/žiakovi.
Pri pozitívnom výsledku je žiak vyzvaný k okamžitému opusteniu školy v sprievode privolaného rodiča
(zákonného zástupcu) a vyučovacie hodiny, ktoré mal v daný deň ešte absolvovať, bude mať vykázané
ako neospravedlnené.
Nasleduje prerokovanie porušenia na pedagogickej rade a uloženie výchovného opatrenia podľa § 58,
ods. 2, zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Výsledok sa oznámi
žiakovi/zákonnému zástupcovi žiaka.
Postup, ak sa žiak odmietne podrobiť dychovej skúške:
O tejto udalosti sa za prítomnosti vyučujúceho, ktorý stav zistil, člena vedenia školy a zástupcu RŠ
spíše zápisnica, kde sa uvedú klinické príznaky, ktoré osoba vykazuje a ktoré vedú k podozreniu, že
žiak pil alkoholický nápoj.
V prípade odmietnutia dychovej skúšky škola považuje jej výsledok za pozitívny a postupuje v súlade so
školským poriadkom – časť D – výchovné opatrenia.
2. UŽÍVANIE A DISTRIBÚCIA NELEGÁLNYCH NÁVYKOVÝCH LÁTOK
Zákaz užívať drogy a iné omamné látky je zakotvený v školskom poriadku školy, s ktorým sú
oboznámení všetci žiaci školy.
Postup pri porušení zákazu:
K žiakovi, ktorý je dôvodne podozrivý, že je pod vplyvom drog, užíva drogy v škole alebo školskom
zariadení, na akcii organizovanej školou, bude privolaný rodič (príp. zákonný zástupca) a spolu budú
vyzvaní pedagogickým zamestnancom k návšteve lekára, alebo zdravotníckeho zariadenia, kde sa
uskutoční odber a vyšetrenie biologického materiálu na zistenie návykových látok (podľa zákona č.
219/1996 Z. z. § 5).
O situácii, ktorá viedla k návšteve lekára, sa spíše zápisnica.
V prípade pozitívneho výsledku nasleduje prerokovanie priestupku na pedagogickej rade a uloženie
výchovného opatrenia v zmysle školského poriadku.
Rozhodnutie pedagogickej rady o výchovnom opatrení sa zašle žiakovi/zákonnému zástupcovi žiaka.
V prípade, že sa žiak odmietne podrobiť vyšetreniu, škola bude jeho výsledok považovať za pozitívny
a bude postupovať v súlade so školským poriadkom – časť D – výchovné opatrenia.
O priestupku budú informovaní rodičia a polícia.
Pri zistení, že žiak školy distribuuje drogy, bude žiak okamžite bezpodmienečne vylúčený zo štúdia a
zároveň budú o priestupku zákonní zástupcovia žiaka a polícia.
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3. 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 klasické a elektronické cigarety v priestoroch školy a mimo školy pri
činnostiach organizovaných školou.
Priestupok sa prerokuje v pedagogickej rade a uloží sa výchovné opatrenie v súlade s časťou D.
Školského poriadku školy.
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
výšky 166,- € (§ 11, odsek2, zákon Č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov.)

Školský poriadok vypracovali:
Ing. Marta Melayová riaditeľka školy
Ing. Ľubica Mrvová zástupkyňa riaditeľky školy

V Seredi dňa 23. 08. 2019
Ing. Marta Melayová
riaditeľka školy

