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ŠKOLSKÝ PORIADOK
V zmysle ustanovenia § 153 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. .o výchove a vzdelávaní (
školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vydávam
s platnosťou od 1.septembra 2018 tento školský poriadok,
ktorý upravuje podrobnosti
o výkone práv a povinností žiakov a ich zákonných zástupcov v škole, pravidlá ich
vzájomných
vzťahov
a vzťahov
s pedagogickými
zamestnancami,
trénermi
a nepedagogickými zamestnancami, podrobnosti o prevádzke a vnútornom režime školy a je
záväzný pre všetkých žiakov Športového gymnázia, Trieda SNP 104 v Košiciach.
Práva a

Článok 1
p o v i n n o s t i žiakov školy

1/ P r á v a žiakov:
a) Každý žiak bez rozdielu rasy, pohlavia, reči, náboženstva, politického alebo iného
presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetkového alebo iného
postavenia jeho rodičov, má právo na bezplatné vzdelávanie.
b) Každý žiak má právo na rovnaký prístup ku vzdelávaniu.
c) Každý žiak bez výnimky má právo na vzdelanie zamerané na vývoj jeho osobnosti,
rozvoj talentu, rozumových a fyzických schopností.
d) Každý žiak má právo na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti,
nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom školským zákonom.
e) Každý žiak má právo na slušné, taktné a ohľaduplné jednanie s ním. Má právo na
ochranu pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a zneužívania. Toto právo si
uplatňuje prostredníctvom triedneho učiteľa, výchovného poradcu, koordinátora
prevencie vzniku drogových závislostí a vedenia školy.
f) Žiak má právo na duševný a fyzický odpočinok počas prestávok. Počas vedľajších
prázdnin nemožno žiaka zaťažovať nadmerným zadávaním domácich úloh.
g) Žiak má právo na stravovanie v školskej jedálni.
h) Žiak má právo na komisionálne skúšky.
i) Žiak má právo byť oboznámený s kritériami, podľa ktorých je hodnotený. Má právo
na objektívne a zdôvodnené hodnotenie svojich výsledkov. Pri ústnej odpovedi je
oboznámený s výsledkom hodnotenia ihneď. Výsledky klasifikácie písomných prác
a praktických činností sa žiak dozvie najneskôr do 14 dní, pričom má právo do nich
nahliadnuť.
j) Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú právo byť hodnotení
a klasifikovaní so zohľadnením ich postihnutia podľa odporúčaní špeciálneho
pedagóga. Týka sa to všetkých vyučovacích predmetov, v ktorých sa prejavuje
postihnutie žiaka, aj v klasifikácii správania.
k) Žiak má právo vyjadriť primeraným spôsobom slovom aj písmom svoj názor
v diskusii na vyučovaní.
l) Žiak má právo položiť k danému učivu otázky a dostať na ne primerané odpovede,
nemôže však kladením otázok obmedzovať právo ostatných žiakov na vzdelanie.
m) Žiak má právo zúčastniť sa na žiackej samospráve v rámci triedy a školy, voliť a byť
volený do orgánov žiackej samosprávy.
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n) Žiak má právo na plný harmonický rozvoj svojej osobnosti.
o) Žiak má právo na výchovu v duchu porozumenia, znášanlivosti, priateľstva medzi
národmi, rasami a náboženskými vierovyznaniami.
p) Žiak má právo na slobodnú voľbu voliteľných predmetov v súlade so svojimi
možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom školským vzdelávacím
programom.
q) Žiak má právo na sprístupnenie všetkých informácií a poradenstva týkajúcich sa
výchovy k povolaniu a na poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou
a vzdelávaním vôbec.
r) Žiak má právo na umožnenie štúdia v zahraničí a na prerušenie štúdia.
s) Výrazne talentovaní žiaci, matky počas tehotenstva, MD a RD a iné opodstatnené
prípady majú právo na individuálne vzdelávanie podľa § 24 školského zákona
a podmienok ustanovených školským vzdelávacím programom.
t) Žiaci majú právo zúčastňovať sa na práci krúžkov v škole.
u) Žiak má právo so súhlasom riaditeľky školy zúčastniť sa súťaží, športových
a kultúrnych podujatí.
v) Žiaci majú právo na kvalitný a zrozumiteľný výklad učiva.
w) Žiaci majú právo požiadať vyučujúceho o konzultáciu.
x) Žiaci majú právo primerane využívať školské zariadenia, učebne, výpočtovú techniku,
športové zariadenia školy.
y) Žiak, ktorému hrozia sankcie za porušenie školského poriadku, má právo byť
vypočutý, aby sa mohol k veci slobodne vyjadriť a obhájiť sa.
z) Žiaci majú právo na ochranu osobných údajov v zmysle platných predpisov.
aa) Žiaci majú právo vytvárať a organizovať mládežnícke združenia v zmysle platných
predpisov.
bb) Žiaci majú právo na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na výchovu
a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí.
cc) Všetky uvedené práva môže uplatňovať každý žiak bez ohľadu na pohlavie, rasu,
náboženstvo, jazyk, či politické presvedčenie.
2. P o v i n n o s t i žiakov:
2.1 Všeobecne:
a) Žiak je povinný osvojovať si vedomosti a zručnosti a získavať návyky poskytované
strednou školou a športovou prípravou, pripravovať sa na vysokoškolské štúdium
a športovú činnosť. Podľa svojich schopností sa svedomito pripravuje na vyučovanie
a tréningový proces a pravidelne sa ho zúčastňuje.
b) Žiak je povinný neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich
sa výchovy a vzdelávania, ako aj športovej prípravy .
c) Žiak je povinný dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy.
d) Ďalej je povinný osvojovať si zásady humanity, demokracie a tolerancie a správať sa
podľa nich, byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických zamestnancov, trénerov,
vychovávateľov, inštruktorov a iných zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi školy a dobrými mravmi.
e) Žiak je vždy zdvorilý, slušný, skromný a správa sa úctivo ku všetkým učiteľom,
trénerom, vychovávateľom, zamestnancom školy, rodičom. K spolužiakom je taktný
a priateľský a ctí si ich ľudskú dôstojnosť.
f) V škole i mimo nej, a to aj počas voľných dní a prázdnin sa správa tak, aby
neporušoval zásady spolunažívania a mravné normy spoločnosti a robil česť škole
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i sebe. Pričiňuje sa o dobré meno školy, triedy a váži si ju. Žiak pozdravuje zreteľne
všetkých učiteľov, trénerov, vychovávateľov a zamestnancov školy vrátane školskej
jedálne a vrátnice.
g) Žiak chráni vlastné zdravie i zdravie iných, dbá o čistotu a poriadok a pomáha pri
udržiavaní poriadku v triede, škole a jej okolí. Do školy, na športovú prípravu a na
akcie organizované školou nenosí predmety ohrozujúce bezpečnosť a zdravie alebo
narúšajúce vzdelávanie, športovú prípravu a výchovu. Koná tak, aby neohrozoval
svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich
sa na výchove, vzdelávaní a športovej príprave.
2.2 Pred vyučovaním:
a) Žiak je povinný chodiť na vyučovanie a športovú prípravu pravidelne a včas podľa
rozvrhu hodín. Žiak prichádza do školy a na športovú prípravu 10 minút pred
vyučovaním a začiatkom športovej prípravy.
b) Žiak sa povinne zúčastňuje na činnostiach, ktoré organizuje škola v čase riadneho
vyučovania, napr. na výchovných koncertoch, divadelných a filmových
predstaveniach, exkurziách a pod. Je povinný zúčastniť sa Kurzu na ochranu života
a zdravia a účelových cvičení, ktoré sú súčasťou učebného plánu a školského
vzdelávacieho programu.
c) Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka na vyučovaní a športovej príprave sa
uznáva choroba, lekárom nariadený zákaz jeho dochádzky do školy a na športovú
prípravu, mimoriadne udalosti v rodine, mimoriadne nepriaznivé počasie, prerušenie
premávky hromadnej dopravy, ak ju musí využiť na dochádzku do školy, alebo jeho
účasť na organizovanej športovej príprave, na súťažiach a reprezentácii školy.
2.3 Počas vyučovania:
1. Žiak prichádza na športovú prípravu a každú vyučovaciu hodinu riadne pripravený a
včas. Je povinný nosiť do školy učebnice a školské potreby vrátane cvičebného úboru
a obuvi na telesnú výchovu podľa rozvrhu hodín a pokynov učiteľov. V prípade, ak si
žiak opakovane, bez závažnejšieho dôvodu nenosí pomôcky na vyučovanie, môže mu
triedny učiteľ uložiť napomenutie alebo navrhnúť niektoré z opatrení vo výchove
alebo zníženú známku zo správania.
2. Do školy nosí iba veci nevyhnutne potrebné na vyučovanie. Za svoj majetok
zodpovedá žiak plnou mierou, obzvlášť za predmety vysokej hodnoty. Škola nenesie
zodpovednosť za ich stratu, odcudzenie alebo poškodenie.
3. V budove
školy sa správa spoločensky. Nevyrušuje hlučným a vyzývavým
správaním. Prejavy dôverných vzťahov nepatria do školy. Počas prestávok umožní
spolužiakom nerušene sa pripravovať na nasledujúcu hodinu. Voči spolužiakom
nevystupuje agresívne, nešikanuje mladších a slabších spolužiakov. Počas prestávok
a voľných hodín nesedí na zemi alebo schodoch, nehrá loptové a kartové hry.
V priestoroch školy sa pohybuje tak, aby neohrozil svoje zdravie a zdravie svojich
spolužiakov a z bezpečnostných dôvodov v priestoroch školy nebeží a to najmä nie po
schodoch a mokrej podlahe. V dverách dáva prednosť učiteľom, trénerom,
vychovávateľom, ostatným zamestnancom školy a iným dospelým osobám. Okná
v triedach smie otvárať iba na šírku bezpečnostného držiaka, z bezpečnostných
dôvodov okná v triedach nesmie otvárať vyklopením na parapetnú dosku. S roletami
smie manipulovať iba žiak, ktorý sedí pri okne.
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4. Na vyučovanie chodí vhodne, čisto a bez výstredností oblečený. Oblečenie a účes
musia vyhovovať všetkým hygienickým, estetickým, pracovným a kultúrnym
požiadavkám. Za výstrednosť sa v zmysle tohto poriadku považuje piersing, nosenie
účesov, odevov a symbolov, ktorými sa vyjadruje príslušnosť k niektorej
extrémistickej skupine. Počas slávnostných dní, akými sú začiatok a koniec školského
roka, návšteva divadelných predstavení, koncertov, imatrikulácia, rozlúčka so žiakmi
maturitného ročníka, vydávanie vysvedčení a pod. príde žiak do školy slávnostne
oblečený, t. j. nie rifle, nie krátke nohavice a športové oblečenie. Vrchný diel odevu sa
musí prekrývať so spodným. Z hľadiska BOZP a v snahe predchádzať úrazom sa
žiakom nedovoľuje počas vyučovania a na školských akciách nosiť piercing. Na
hodiny telesnej výchovy si žiak nosí podľa pokynov učiteľa čistý cvičebný úbor, ktorý
mu umožňuje bezpečné cvičenie. Na vyučovaní nesedí s prikrývkou na hlave (čiapka,
šiltovka, a pod.).
5. Dodržuje čistotu v laviciach, triedach, sociálnych zariadeniach, na chodbách a pred
budovou školy. Počas vyučovania žiak nemá na lavici nápoje, jedlo a mobil.
6. Počas vyučovania žiaci nesmú používať mobilné telefóny, MP3 prehrávače a iné
periférne zariadenia k mobilnému telefónu. Vypnuté mobilné telefóny si žiaci pred
vyučovaním odložia do tašiek, cez prestávky ich môžu uviesť do tichého režimu, aby
nevyrušovali v priestoroch školy zvonením. Za porušovanie tejto povinnosti budú
žiakovi uložené sankcie v zmysle školského poriadku. V prípade neplnenia si tejto
povinnosti žiakmi má vyučujúci právo na začiatku vyučovacej hodiny vyzbierať
mobilné telefóny, uložiť ich na učiteľský stôl a po skončení vyučovacej hodiny ich
žiakovi vráti.
7. Ak sa žiaci sťahujú do inej učebne sú povinní odchádzať zo svojej kmeňovej triedy
aspoň 2 minúty pred zvonením. V okamihu zazvonenia sú všetci žiaci v učebniach
podľa rozvrhu hodín.
8. Po zvonení sa žiakom, ktorí majú vyučovanie, zakazuje nakupovať v školskom
bufete.
9. Žiak šetrí svoj a školský majetok, ako aj majetok priestorov pre športovú prípravu,
chráni ho pred poškodením, šetrne zaobchádza s učebnicami a učebnými pomôckami.
Nepoškodzuje zariadenie budovy, tried a sociálnych zariadení. Prísne sa zakazuje
písať na lavice, stoličky, nástenné noviny, poškodzovať maľovku na stenách alebo
iným spôsobom poškodzovať školský majetok. Nie je povolené prenášať zariadenie
z jednej triedy do druhej bez vedomia príslušného učiteľa. Žiak v plnom rozsahu
uhradzuje škodu na školskom majetku, či majetku priestorov na športovú prípravu,
ktorú spôsobil úmyselne alebo z ľahostajnosti. Súčasne mu bude uložené výchovné
opatrenie podľa školského poriadku až po vylúčenie zo štúdia.
10. Pri vstupe vyučujúceho do triedy a po skončení vyučovacej hodiny žiaci vstaním
z lavice pozdravia vyučujúceho.
11. Po skončení vyučovacej hodiny žiak odloží použité pomôcky a pripraví sa na ďalšie
vyučovanie alebo sa cez prestávku v tichosti presťahuje do rozvrhom určenej odbornej
učebne.
12. Cez malé prestávky sa žiak zdržuje mimo triedy iba v najnutnejších prípadoch. Počas
veľkej prestávky sa žiaci zdržiavajú na chodbách, v triede a vstupnom vestibule školy.
Cez voľné hodiny sa zdržiavajú v triede alebo v priestoroch školy na to vyhradených,
kde nerušia vyučovanie ostatných žiakov.
13. Ak sa žiak z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, ospravedlní sa na
začiatku vyučovacej hodiny učiteľovi. Počas hodiny vyučujúci nemusí prijať jeho
ospravedlnenie.
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14. Ak žiak ochorie na nákazlivú chorobu alebo sa takáto choroba vyskytne v jeho
blízkom okolí, je povinný ihneď to oznámiť riaditeľovi školy.
15. Žiak je povinný ihneď nahlásiť triednemu učiteľovi zmenu bydliska a iných osobných
údajov.
16. Počas exkurzií, športových sústredení, plaveckého a lyžiarskeho kurzu, súťaží, výletov
a vychádzok sa vzťahujú na žiaka školské predpisy v plnom rozsahu. Na týchto
podujatiach je žiak povinný:
- dostaviť sa včas na určené miesto
- spoločne so skupinou odísť a spoločne sa vrátiť
- bez vedomia vyučujúceho nesmie žiak opustiť skupinu
- žiaci IV. zdravotnej skupiny sa nezúčastňujú školských výletov, ZLK
a plaveckého výcviku
- dodržiavať zásady o bezpečnosti a ochrane zdravia a ostatné pokyny
vyučujúceho.
17. O uvoľnenie z vyučovania resp. zo športovej prípravy na niekoľko hodín resp. na
jeden deň pre vopred známu príčinu žiada zákonný zástupca žiaka triedneho učiteľa
resp. trénera. Vyučujúci môže uvoľniť žiaka výlučne iba zo svojej vyučovacej hodiny.
Právo uvoľniť žiaka z vyučovania na viac ako jeden deň má iba riaditeľka školy,
počas jej dlhodobej neprítomnosti zástupkyňa riaditeľa školy, poverená jej
zastupovaním. O uvoľnenie žiaka z vyučovania na viac dní žiak predloží písomnú
žiadosť zákonného zástupcu. V prípade uvoľnenia žiaka z vyučovania pre športové
sústredenie, účasť na športových alebo iných súťažiach priloží zákonný zástupca žiaka
k žiadosti potvrdenie športového klubu alebo oddielu o účasti žiaka na sústredení
alebo súťaži. Zákonný zástupca žiaka môže ospravedlniť neprítomnosť žiaka na
vyučovaní aj maximálne 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni.
18. Ak sa žiak nemôže zúčastniť vyučovania resp. športovej prípravy pre vopred neznámu
príčinu, oznámi jeho zákonný zástupca dôvod triednemu učiteľovi, resp. trénerovi do
48 hodín.
19. Žiak je povinný predložiť ospravedlnenku svojej neprítomnosti v škole ihneď pri
opätovnom nástupe na vyučovanie, najneskôr však do 2 dní. V prípade, že sa tak
nestane, môže triedny učiteľ považovať neprítomnosť žiaka za neospravedlnenú
a uložiť mu výchovné opatrenia v zmysle článku 3 tohto poriadku. Triedny učiteľ
ospravedlní neprítomnosť žiaka len na základe ospravedlnenia, podpísaného
zákonným zástupcom alebo lekárom, výnimočne na základe iného úradného dokladu.
Ak sa neplnoletý žiak nezúčastní na vyučovaní v trvaní najmenej 5 vyučovacích dní
a jeho neprítomnosť nie je ospravedlnená, triedny učiteľ písomne vyzve jeho
zákonného zástupcu, aby doložil dôvod žiakovej neprítomnosti. Ak do 10 dní od
doručenia výzvy neplnoletý žiak na vyučovanie nenastúpi, alebo nedoloží dôvod
neprítomnosti v škole oznámi škola túto skutočnosť na príslušný Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny. Tieto lehoty platia aj pre plnoletého žiaka, ktorý sa v prípade
nedoloženia ospravedlnenia na podnet výzvy posudzuje sa tak, akoby štúdium
zanechal prvým dňom po uplynutí lehoty, ktorá bola určená na dokladovanie
neprítomnosti. Týmto dňom prestáva byť žiakom školy. Ustanovenie o zanechaní
štúdia neplatí pre žiakov plniacich povinnú školskú dochádzku.
20. Neospravedlnená absencia alebo priestupky po klasifikačnej porade za druhý polrok
školského roku sa prenášajú do ďalšieho školského roka.
21. Lekárske potvrdenie za účelom ospravedlnenia neúčasti na vyučovaní platí len od
lekára, u ktorého má žiak zdravotnú kartu, alebo od lekára, ku ktorému bol vyslaný na
odborné vyšetrenie. Meno ošetrujúceho lekára nahlási triednemu učiteľovi na začiatku
školského roka.
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22. Žiak má možnosť zúčastňovať sa hromadných prehliadok a podľa pokynov aj
liečebných procedúr. Po absolvovaní liečebnej procedúry, zubnom ošetrení a inom
jednorazovom ošetrení je žiak povinný ihneď sa vrátiť na vyučovanie. Žiak môže
opustiť budovu školy iba po skončení dopoludňajšieho vyučovania, s výnimkou
tréningov, návštevy lekára, alebo inštitúcie, od ktorej má oficiálne pozvanie. Budovu
školy smie opustiť len so súhlasom triedneho alebo dozor konajúceho učiteľa.
23. Ak je žiak práceneschopný, má zakázaný vstup do školy za akýmkoľvek účelom stravovanie a pod. V žiadnom prípade nie je dovolená účasť žiaka počas PN len na
vybraných vyučovacích hodinách a jeho skúšanie akoukoľvek formou.
24. Ak žiakovi bolo povolené štúdium v zahraničí , môže pokračovať vo vyššom ročníku
alebo absolvovať maturitnú skúšku len po vykonaní predpísaných rozdielových
skúšok za ročník, ktorý absolvoval a ukončil v zahraničí. Pred odchodom do
zahraničia rodičia žiaka požiadajú o povolenie študijného pobytu a priložia potvrdenie
o budúcom štúdiu v zahraničí. Túto žiadosť predloží žiak riaditeľke školy minimálne 2
týždne vopred.
25. To isté platí, ak chce žiak plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí.
2.4 Iné povinnosti žiaka
a) Všetky písomnosti a potvrdenia žiak vybavuje prostredníctvom triedneho učiteľa.
b) Ak žiak zistí stratu svojej veci, ktorá podlieha poisteniu, oznámi to triednemu
učiteľovi, ktorý urobí ďalšie opatrenia.
c) V prípade úrazu alebo náhleho ochorenia žiak ihneď informuje vyučujúceho, dozor
konajúceho učiteľa alebo najbližšiu dospelú osobu.
d) Žiak je povinný sledovať oznamy riaditeľstva školy o zmenách v rozvrhu na
internetovej stránke školy.
3/ Povinnosti týždenníkov:
a) pred začiatkom vyučovania skontrolovať, či je učebňa pripravená na vyučovanie
b) hlásiť vyučujúcemu na každej hodine neprítomných žiakov
c) hlásiť neprítomnosť vyučujúceho na hodine po uplynutí 10 minúť v kancelárii
zástupkýň riaditeľky školy
d) zabezpečiť, aby bola tabuľa pred každou vyučovacou hodinou zotretá a boli
pripravené kriedy
e) zatvárať dvere na učebni počas prestávok
f) zhášať svetlo po vyučovaní a cez voľné hodiny
g) dbať na čistotu v triede, poškodenie inventára triedy ihneď hlásia triednemu učiteľovi
h) pri odchode z triedy zavrieť okná, skontrolovať, či je uzavretý prívod vody a zhasnúť
svetlo
i) cez prestávky vyvetrať triedu, podľa potreby poliať kvety.
Článok 2
Zákazy
Žiakom je prísne zakázané:
a) fajčiť v priestoroch a areáli školy a pri činnostiach organizovaných školou
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b) hrať hazardné a kartové hry, piť alkoholické nápoje, užívať omamné látky, vulgárne sa
vyjadrovať v priestoroch školy a pri činnostiach organizovaných školou
c) prichádzať na vyučovanie alebo športovú prípravu pod vplyvom alkoholu
a omamných látok, vrátane liekov znižujúcich bdelosť a pozornosť
d) prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje, drogy a
iné zdraviu škodlivé látky a používať či distribuovať ich medzi žiakov
e) prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život
a zdravie a veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť žiakov pri vyučovaní - zbrane,
výbušniny, nože, zapaľovače, pornografickú literatúru, literatúru propagujúcu
fašizmus, omamné látky, jedy a prekurzory.
f) používať akékoľvek záznamové zariadenia – fotoaparáty, diktafóny, notebooky,
mobilné telefóny, tablety počas vyučovania, s výnimkou žiakov, ktorým to povolila
riaditeľka školy na základe ich zaradenia do individuálnej školskej integrácie.
g) žiaci majú zakázané zhotovovať v škole v čase vyučovania a prestávok video
a audiozáznamy , fotografie spolužiakov, pedagogických a nepedagogických
zamestnancov a zverejňovať ich v médiách – internet a iné.
h) písať na lavice, stoličky, nástenné noviny, poškodzovať maľovku na stenách alebo
iným spôsobom znehodnocovať školský majetok
i) prenášať zariadenie z jednej triedy do druhej
j) opúšťať budovu školy cez veľkú prestávku a voľné hodiny, s výnimkou vážnych
zdravotných dôvodov a za účelom návštevy lekára. V tom prípade musí mať žiak
povolenie od triedneho učiteľa.
k) Neprítomnosť žiaka na vyučovaní v prípade jeho svojvoľného opustenia nebude
dodatočne ospravedlnená.
l) vyvolávať žiakov a učiteľov z tried a vstupovať do cudzích tried počas vyučovania
m) hlučne sa správať na chodbách cez voľné hodiny, čím žiaci narúšajú vyučovací proces
n) prijímať návštevy v budove školy. V nevyhnutných prípadoch môžu prijať návštevu
v priestoroch vrátnice.
o) slovné zastrašovanie, psychické alebo fyzické násilie v areáli školy a činnostiach
organizovaných školou
p) vykláňanie sa z okien a vyhadzovanie rôznych predmetov alebo odpadkov z nich
q) falšovanie záznamov v triednej dokumentácii (triedna kniha), v žiackej knižke
a predkladanie falošných ospravedlneniek za absencie.
r) zdržiavať sa počas PN v priestoroch školy a na vyučovaní vybraných predmetov.
Za porušenie zákazov a povinností uvedených v tomto školskom poriadku budú žiakom na
návrh učiteľa, trénera alebo vychovávateľa uložené opatrenia vo výchove a znížené známky
zo správania. Závažnosť porušenia školského poriadku a uložené opatrenia vo výchove
a znížené známky zo správania schvaľuje pedagogická rada.
Článok 3
Opatrenia vo výchove
1) Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností tohto školského poriadku, za
vzornú dochádzku do školy a športovú prípravu , za reprezentáciu školy alebo
statočný čin môže triedny učiteľ udeliť žiakovi pochvalu od triedneho učiteľa,
riaditeľke školy podať návrh na pochvalu od riaditeľky školy, alebo navrhnúť žiaka na
iné ocenenie.
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a) Pochvala triednym učiteľom môže byť udelená za:
 výborný prospech (do 1,5) alebo za výrazné zlepšenie prospechu
 vzornú dochádzku na vyučovanie – 0 vymeškaných hodín za
klasifikačné obdobie
 reprezentáciu školy v rôznych súťažiach
 aktívnu činnosť v prospech triedy
b) Pochvala riaditeľkou školy môže byť udelená za:
 výborný prospech (1,0)
 nezištnú pomoc, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou
alebo inštitúciou
 úspešnú reprezentáciu školy v rôznych súťažiach
 aktívnu činnosť v prospech školy
2) Ak sa žiak previní proti školskému poriadku, možno mu uložiť napomenutie alebo
pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľky školy, podmienečné
vylúčenie alebo vylúčenie zo štúdia.
3) Ak žiak za klasifikačné obdobie bude bezdôvodne meškať na vyučovaciu hodinu:
1 – 3 x uložené písomné napomenutie triedneho učiteľa
4 - 6 x uložené písomné pokarhanie triedneho učiteľa,
7 - 10 x uložené písomné pokarhanie riaditeľkou školy,
11 a viac x bude znížená známka zo správania. druhého stupňa + možné opatrenie vo
výchove.
Za meškanie na vyučovanie sa v zmysle tohto školského poriadku považuje
neskorý príchod do 20 minút.
4) Ak bude mať žiak za klasifikačné obdobie
1 neospravedlnenú hodinu uložené písomné napomenutie triedneho učiteľa,
za 2- 5 neospravedlnených hodín uložené písomné pokarhanie triedneho učiteľa,
za 6 neospravedlnených hodín nasleduje písomné pokarhanie riaditeľkou školy,
za 7 – 12 neospravedlnených hodín je možné žiaka klasifikovať zníženou
známkou 2.stupňa (uspokojivé) + opatrenie vo výchove (pokarhanie riaditeľkou
školy)
za 13 – 20 neospravedlnených hodín je možné žiaka klasifikovať zníženou
známkou 3.stupňa (menej uspokojivé) + opatrenie vo výchove (podmienečné
vylúčenie zo štúdia)
za 20 a viac neospravedlnených hodín je možné žiaka klasifikovať zníženou
známkou zo správania 4.stupňa (neuspokojivé) + opatrenie vo výchove
(vylúčenie zo štúdia).
Za 1 neospravedlnenú hodinu sa v zmysle tohto školského poriadku považuje
aj neskorý príchod na vyučovanie nad 20 minút.
Neskorý príchod na vyučovanie z objektívnych dôvodov (lekárske ošetrenie,
dopravná zápcha, kalamita a iné) nebude považované za porušenie školského
poriadku v zmysle bodu 3) a 4) v prípade, že zákonný zástupca zdôvodní
meškanie žiaka v daný deň triednemu učiteľovi.
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Za falšovanie lekárskeho potvrdenia alebo iného úradného dokladu bude žiak
klasifikovaný zníženou známkou zo správania tretieho stupňa a plnoletý žiak
bude podmienečne vylúčený zo štúdia.
5) Pri počte 15 a viac neospravedlnených hodín v mesiaci u žiaka, ktorý plní povinnú
školskú dochádzku je škola povinná oznámiť zákonných zástupcov žiaka na MÚ,
ktorý vypláca rodinné prídavky a požiada o spoluprácu Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny pre zanedbávanie povinnej školskej dochádzky.
6) Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných
žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu
a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy
a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľka školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým
je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania umiestnením žiaka do
samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľka školy
bezodkladne privolá
c) zákonného zástupcu,
d) zdravotnú pomoc,
e) policajný zbor.
7) Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného
výchovného opatrenia vyhotoví riaditeľka školy písomný záznam.
8) Za zápisy v klasifikačnom hárku, ktoré vykoná pedagogický zamestnanec pri
porušovaní ustanovení školského poriadku žiakom budú žiakovi uložené tieto
výchovné opatrenia:
2 zápisy - písomné napomenutie triednym učiteľom
3 zápisy – písomné pokarhanie triednym učiteľom
4 zápisy – písomné pokarhanie riaditeľkou školy
5 – 7 zápisov – možná klasifikácia správania zníženou známkou 2. stupňa
(uspokojivé)
e) 8 a viac zápisov - možná klasifikácia správania zníženou známkou 3. stupňa
(menej uspokojivé).
a)
b)
c)
d)

9) Napomenutia a pokarhania triednym učiteľom sa zaznamenávajú v osobnom spise
žiaka. Pokarhania riaditeľkou školy a znížené známky zo správania v katalógovom
liste žiaka.
Článok 4
Výkonnostná podmienka v športovej príprave
V športovej príprave môže byť žiakovi uložená na návrh trénera výkonnostná podmienka. Jej
uloženie prerokuje športová a pedagogická rada.
Kritéria uloženia výkonnostnej podmienky:
- ak je klasifikovaný stupňom 3 alebo 4 podľa článku 1tejto smernice
- ak neplnení športové kritériá stanové príslušnou športovou sekciou
- ak porušuje zásady správnej životosprávy ( fajčenie, alkohol, drogy)
- zo zdravotných dôvodov, ktoré mu neumožňujú výkonnostný rast a plnenie
športových kritérií, ak žiak vynechal 50% a viac hodín
- za neodôvodnené absencie v rozsahu 5 a viac neospravedlnených hodín.
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Trvanie uloženej výkonnostnej podmienky je možné predĺžiť do ďalšieho štvrťroku, resp.
do ďalšieho školského roku. V prípade neplnenia športových kritérií zo zdravotných
dôvodov – dočasná zdravotná nespôsobilosť – je zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý
žiak povinný písomne požiadať riaditeľku školy o oslobodenie zo športovej prípravy na
nevyhnutne potrebný čas s priloženou lekárskou správou.
Článok 4
Zásady používania počítačovej siete a internetu
Každý žiak má zabezpečený prístup k počítačovej sieti, elektronickej žiackej knižke pomocou
prístupového mena a hesla, virtuálnej knižnici a k webovej stránke školy. Prístupové práva
zaniknú ukončením štúdia v škole.
Je zakázané:
a) počítačové pirátstvo;
b) pokusy o neoprávnený prístup do počítačovej siete; tvorba a inštalácia programových
produktov s cieľom spomaliť, alebo narušiť činnosť serverov a komunikačných prostriedkov;
c) získavať prístupové údaje iných používateľov;
d) neoprávnene manipulovať - zasahovať do hardwaru alebo softvéru počítačov;
e) rozširovať údaje alebo programy chránené licenčnými podmienkami autora;
f) používať vulgárne výrazy pri e-mailovej komunikácii;
g) sťahovať z internetovej siete materiály ohrozujúce mravnosť, šíriť ich v akejkoľvek podobe
nosičov informácii; hrať hry propagujúce násilie;
h) pripájať sa na webové stránky a sociálne siete, ktoré nesúvisia s obsahom vyučovacej
hodiny; je nutné striktne dodržiavať pokyny vyučujúceho.
Za porušenie uvedených zákazov budú žiakom na návrh príslušného vyučujúceho uložené
opatrenia vo výchove a znížené známky zo správania.
Článok 5
Elektronická žiacka knižka
(1) Škola prevádzkuje pre účely hodnotenia a klasifikácie žiakov elektronickú žiacku knižku,
pomocou ktorej priebežne informuje zákonného zástupcu o prospechu a správaní žiaka.
(2) Každý žiak a jeho zákonný zástupca má heslom chránený prístup do EZK, pomocou
ktorého môže získať informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiaka.
Článok 6
P r á v a a p o v i n n o s t i zákonných zástupcov žiaka
1. Zákonný zástupca žiaka alebo zástupca zariadenia 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 v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského
zákona,
b) oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským
poriadkom,
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2.

c) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
d) na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
e) zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania a športovej prípravy po
predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy,
f) vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom
orgánov školskej samosprávy,
g) byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po
predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy.
Zákonný zástupca žiaka alebo zástupca zariadenia je povinný:
a) vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole
a na plnenie školských povinností a povinností v športovej príprave,
b) dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu a športovej prípravy
svojho dieťaťa, určené školským poriadkom,
c) dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne
výchovno-vzdelávacie potreby,
d) informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho
zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by
mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania a športovej prípravy,
e) nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.
Ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť vyučovania pre nepredvídaný dôvod, je
zákonný zástupca povinný oznámiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 dní
triednemu učiteľovi dôvod neprítomnosti žiaka. Vykonať to môže telefonicky alebo emailom.
Neprítomnosť maloletého žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie
dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia. Vo výnimočných
a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie
o chorobe žiaka alebo iný doklad, potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak
neprítomnosť žiaka trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží
žiak potvrdenie od lekára.
Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám spôsobom uvedeným v odsekoch 3 a 4.

3.

4.

5.

Článok 7
Organizácia vyučovania
1.

2.
3.

4.

Vyučovanie prebieha podľa platného rozvrhu hodín, ktorý je povinný rešpektovať každý
žiak a pedagogický zamestnanec školy. Neoddeliteľnou súčasťou vyučovania
osemročného a štvorročného gymnázia je športová príprava. Za jej obsahové a
organizačné zabezpečenie zodpovedajú tréneri.
Mimovyučovacia a záujmová činnosť sa realizuje podľa príslušných plánov práce
a rozvrhov, ktoré sú schválené riaditeľkou školy.
Vyučovanie trvá od 7.00 do 16.00. Za jeho nerušený priebeh zodpovedajú všetci
vyučujúci a v čase prestávok pedagogický dozor.
V priestoroch školy sa môžu vo vyučovacom čase i mimo neho konať len tie akcie,
ktoré sú povolené riaditeľkou školy.
Časový rozvrh vyučovania :
I. stupeň
1. hod. : 07.55 – 08.40
2. hod. : 08.50 – 09.35
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3. hod. : 09.55 – 10.40
4. hod. : 10.50 – 11.35
5. hod. : 11.45 – 12.30
Obed – 12.30 - 13.00
6. hod. : 13.00 – 13.40
7. hod. : 13.50 – 14.30
8.hod. : 14.35 – 15.15
II. stupeň
0. hod.: 07.00 - 07.45
1. hod. : 07.55 – 08.40
2. hod. : 08.50 – 09.35
3. hod. : 09.55 – 10.40
4. hod. : 10.50 – 11.35
5. hod. : 11.45 – 12.30
Obed – 12.30 - 13.00
6. hod. : 13.00 – 13.40
7. hod. : 13.50 – 14.30
8. hod. : 14.35 – 15.15
9. hod. : 15.20 – 16.00
Prestávky :
Po 1. vyuč. hodine
: 10 minút
Po 2. vyuč. hodine
: 10 minút
Po 3. vyuč. hodine
: 20 minút
Po 4.,5. a 6. vyuč. hodine : 10 minút
Po 7. a 8. vyuč. hodine : 5 minút
5.

budova školy je otvorená :
v pondelok :
v utorok :
v streda :
vo štvrtok :
v piatok :

6.00 – 21.00 hod.
6.00 – 21.00 hod.
6.00 – 21.00 hod.
6.00 – 21.00 hod.
6.00 – 18.00 hod.

Článok 8
Všeobecne platné pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia
Pre zabezpečenie svojho života a zdravia sú žiaci povinní dodržiavať tieto pokyny a pravidlá
bezpečnosti a ochrany zdravia :
1.Riadiť sa dôsledne zdravotnými a hygienickými predpismi
2.Všetky priestory školy (učebne, chodby, schodištia, WC ) udržiavať v čistote a poriadku
tak, aby tým neohrozovali svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov.
3.Učebne podľa potreby vyvetrať.
4.Dbať pri každej príležitosti o osobnú bezpečnosť, nenaháňať sa, nestrkať sa,
nevykláňať sa z okien, nenakláňať sa cez zábradlie.
5.Každé elektrické zariadenie je potrebné chrániť pred poškodením. Poškodené elektrické
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zariadenia nepoužívať, samostatne neopravovať a poškodenie okamžite hlásiť
triednemu, resp. dozor konajúcemu učiteľovi.
6.Neprinášať do školy žiadne zdravie a život ohrozujúce látky a predmety.
7.Akákoľvek nepovolená a neopodstatnená manipulácia s požiarnobezpečnostnými
zariadeniami je prísne zakázaná.
8.Dôsledne rešpektovať všetky vyvesené výstražné tabuľky pre bezpečnosť a ochranu
zdravia.
9.Didaktickú techniku používať a obsluhovať len so súhlasom vyučujúceho a pod jeho
dozorom.
10. Pri každej činnosti dbať na pokyny vyučujúcich, dodržiavať dohodnuté pravidlá
a postupy. Učebné a technické pomôcky používať len na určený účel.
11. Pri vyhlásení akéhokoľvek poplachu nepodliehať panike, ale riadiť sa pokynmi
poverených a usmerňujúcich osôb.
Článok 9
Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí
V súlade a v duchu prijatého Národného akčného plánu pre deti je potrebné na škole venovať
pozornosť deťom zo znevýhodneného sociálneho prostredia, zabezpečovať aktívnu ochranu
detí pred sociálno-patologickými javmi a riaditeľka školy je povinná vymedziť opatrenia proti
šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí.
1.

2.

3.

4.

5.

Plány triednych učiteľov obsahujú témy súvisiace s realizáciou programu prevencie
drogových závislostí v súlade s rezolúciou Európskej rady č. 5418/2001 o ochrane detí
a prevencii pred toxikomániou, posilňovanie zdravého životného štýlu žiakov.
V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa je potrebné pedagogickými zamestnancami
monitorovať správanie žiakov, ich zmeny a v prípade oprávneného podozrenia
bezodkladne zabezpečiť ich aktívnu ochranu, využívať nástroje na predchádzanie
záškoláctvu, problémového alebo agresívneho správania, šikanovania, fyzického
a psychického týrania, zneužívania návykových látok, sexuálneho zneužívania. Triedni
učitelia musia okamžite informovať riaditeľku školy, rodičov žiakov a problémovú
situáciu spoločne riešiť.
K prevencii rizikového správania sa žiakov je spracovaná školská stratégia s postupmi
riešenia vyskytujúcich sa problémov, do ktorej sú zainteresovaní všetci pedagogickí
zamestnanci.
Triedny učiteľ spolupracuje s koordinátorom protidrogových závislostí na škole
a zabezpečuje aktivity v spolupráci aj s vedením školy s preventívnou tematikou. To
znamená podporovať záujem žiakov o krúžkovú činnosť, rozvíjanie športových aktivít
na škole, učiť ich rozumne využívať voľný čas, zúčastňovať sa SOČ a ďalších aktivít.
Na uvedené aktivity škola sprístupní pre žiakov internet, telocvičňu.
V zmysle Národného programu podpory zdravia sa zapájať do rozvojového projektu
Zdravie v školách, realizovať aktivity a programy na prevenciu civilizačných ochorení,
na podporu telesného a duševného zdravia (spolupracovať so SČK, Ligou za duševné
zdravie, Úradmi verejného zdravotníctva.
Koordinátor protidrogových závislostí spolupracuje s rodičovským združením a snaží sa
získať podporu rodičov pre preventívne opatrenia a spoluprácu cez nich v jednotlivých
triedach. Odporúča sa realizácia projektov „Správaj sa normálne“, „Cesta
k emocionálnej zrelosti“ a „Vieme že“. Koordinátor prevencie drogových závislostí
a iných sociálno-patologických javov vypracuje v spolupráci s vedením školy a bude
dôkladne realizovať na škole Preventívny program školy. Bude spolupracovať
s centrami výchovnej a psychologickej prevencie.
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6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.

Škola bude realizovať program Škola bez drog a alkoholu, Dni nádeje, Svetový deň
zdravia, Svetový deň boja proti drogám, Kvapka krvi. Besedy s odborníkmi z oblasti
zdravotníctva a zdravotníckej osvety. Spolupráca s Diagnostickým centrom, jeho
návšteva žiakmi. Spolupráca s nadáciami a hľadanie možností zapojenia do projektov
protidrogových závislostí, besedy s psychológom, lekármi, vyhlasovať a realizovať
aktivity k Svetovému dňu boja proti HIV/AIDS. Odporúčame spoluprácu koordinátora
prevencie so zariadením školského stravovania – prevencia vo výžive.
V triedach sa zamerať na osvetu boja proti alkoholizmu, formou nástenných novín,
školského časopisu KUK, videofilmy, rozhovory so žiakmi, besedy s lekármi,
psychológmi. Pedagogickí
zamestnanci musia pravidelne monitorovať zmeny
v správaní žiakov, kontrolovať šikanovanie žiakov.
Vyučujúci ETV, NBV uvedenú problematiku nenásilným spôsobom, formou
projektového vyučovania priblížiť žiakom.
Rozvinúť realizáciu projektu PEER HELPER, to znamená, že spolužiak berie na seba
úlohu pomáhať ostatným študentom.
V prípadoch oprávneného podozrenia z ohrozenia mravného vývinu žiakov, riaditeľ
školy bude uvedený problém bezodkladne riešiť v súčinnosti s triednym učiteľom,
členmi vedenia školy a rodičmi, školským psychológom, pedagogicko-psychologickou
poradňou.
Vedenie školy v prípade podozrenia, že ide o závažnú otravu nelegálnou drogou, či inou
látkou, zabezpečí pre postihnutého žiaka prvú pomoc a neodkladnú zdravotnú
starostlivosť, o čom okamžite informuje zákonného zástupcu žiaka. Ďalšie riešenie
predkladajú zdravotnícki pracovníci. V prípade neprimeraného, či neovládateľného až
agresívneho správania sa žiaka je oprávnený vyučujúci, triedny učiteľ, vedenie školy
volať políciu.
O uvedených aktivitách školy budú rodičia priebežne informovaní na rodičovských
združenia, tak aby vznikla dôvera a spolupráca medzi vedením školy, triednymi
učiteľmi, žiakmi a rodičmi.
Opatrenia vo výchove v súlade s § 58 ods. 3, 4, zákona č. 245/2008 Z. z. Ak žiak svojim
správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov alebo narúša
výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným žiakom vzdelávanie,
riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým zabezpečí okamžité vylúčenie
žiaka z výchovy a vzdelávania. Žiaka umiestni do samostatnej miestnosti za prítomnosti
pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy bezodkladne privolá zákonného zástupcu,
zdravotnú pomoc, policajný zbor. Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka.
O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy písomný záznam.
Článok 10
Postup pri podozrení na užívanie nelegálnych návykových látok a použitie
alkoholu

1.

V prípade odôvodneného podozrenia z užitia alkoholu, respektíve nelegálnej drogy u žiaka,
riaditeľka školy alebo iný zodpovedný pedagogický zamestnanec (koordinátor prevencie, TU)
kontaktuje príslušný útvar policajného zboru a v prípade ohrozenia života žiaka aj zdravotníkov,
ktorí disponujú prostriedkami zodpovedajúcimi na zisťovanie alkoholu a použitia inej
návykovej látky a majú na túto činnosť zo zákona aj oprávnenie. V prípade, ak sa použitie
alkoholu, resp. nelegálnej látky potvrdí, riaditeľ školy postupuje podľa § 5 ods. 10 zákona č.
596/2003 Z. z.

2.

Pri odôvodnenom podozrení z užitia alkoholu, nelegálnej drogy počas vyučovania je možné
realizovať nasledovný postup:
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– žiaka, ktorý je z uvedenej činnosti podozrivý, vyzve riaditeľka školy, zástupca riaditeľky
školy, koordinátor prevencie alebo triedny učiteľ k návšteve lekára, zdravotníckeho
zariadenia na uskutočnenie vyšetrenia na alkohol alebo nelegálnu návykovú látku.
Vyšetrenie sa môže uskutočniť len so súhlasom žiaka, ak má 18 rokov, alebo so súhlasom
zákonného zástupcu žiaka. Výsledky vyšetrenia určia, či sa jedná o požitie nelegálnych
návykových látok. Ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka nesúhlasí s vyšetrením postupuje
sa podľa bodu č. 1 tohto postupu. Podľa bodu 1 sa postupuje. aj v prípade, že je viditeľné
podozrenie na užitie alkoholu alebo návykovej látky. Ak sú výsledky vyšetrenia pozitívne
riaditeľka školy vyvodí dôsledky v zmysle platnej legislatívy.

Článok 11
Organizácia školských výletov a exkurzií
1. Každý školský výlet, exkurzia, výcvikový zájazd alebo iné hromadné školské podujatie
(ďalej len „výlet“) musí byť organizačne dôsledne zabezpečený. Plán organizačných
opatrení vopred pripraví triedny učiteľ alebo pedagogický zamestnanec poverený vedením
akcie a predloží ho so zdôvodnením riaditeľke školy na schválenie. Plán musí obsahovať.
– názov a zámer akcie,
– termín, trasu a miesto pobytu,
– počet účastníkov, z toho počet žiakov, počet sprievodcov,
– meno vedúceho a počet členov pedagogického dozoru, príp. kategóriu a počet odborných
pracovníkov (inštruktori, zdravotník a pod.),
– miesto a hodinu zrazu, miesto a približnú hodinu rozchodu (návratu),
– spôsob dopravy,
– podrobný program na každý deň,
– podmienky stravovania a ubytovania, osobitné bezpečnostné opatrenia, rozpočet a spôsob
úhrady.
2. Na výletoch sa môžu zúčastniť len žiaci, ktorých zdravotný stav vyhovuje podmienkam
a programu akcie. V pochybných prípadoch môže učiteľ požiadať lekára o stanovisko.
3. Na výletoch, ktoré majú v programe náročné turistické putovanie alebo športový program,
sa môžu zúčastniť len žiaci, ktorí majú primeranú fyzickú kondíciu a ktorí si v predpríprave
osvojili potrebné poznatky, zručnosti a bezpečnostné pravidlá (postavenie stanu, príprava
a udržiavanie ohniska, základy prvej pomoci, kondičná telovýchovná príprava a pod.).
4. Riaditeľka školy môže poveriť vedením výletu, exkurzie učiteľa alebo iného
pedagogického zamestnanca, ktorý má dobré organizačné schopnosti a primerané odborné
skúsenosti pre plánovaný typ akcie. Ďalší pedagogickí a odborní sprievodcovia (inštruktori,
zdravotníci a tréneri) sú povinní dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy a dôsledne
zabezpečovať odborný dozor na výlete. Učiteľom alebo iným pedagogickým
zamestnancom, ktorí sú poverení vedením výletu sa zakazuje brať so sebou vlastné deti, ak
nie sú žiakmi príslušných tried alebo škôl zúčastnených na školskom výlete.
5. Žiakov, ktorí sa zúčastňujú na výletoch, treba vopred poučiť (písomný záznam z poučenia)
o celom programe a organizačných opatreniach výletu, o primeranom výstroji i vhodnom
oblečení, obuvi, batožine, príslušnom vybavení a zásobách (a o tom, ako sa majú správať
v mieste výletu – v mestách, na prehliadke, pri prechodoch, v navštívených objektoch, pri
vodných tokoch, v jaskyniach, pri kúpaní, lyžovaní a iných športoch v horách pri
výstupoch, v hmle, v búrke a pod.). Povinnosťou vedúceho je skontrolovať výstroj
a vybavenie žiakov.
6. Na výlety, exkurzie, pri ktorých sa používajú dopravné prostriedky, školy si zabezpečia
vyhradené autobusy, alebo samostatné oddelenia v železničných vozňoch. Školské
zájazdové autobusy musia byť označené viditeľným nápisom „Školský zájazd“. V autobuse
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musia žiakov sprevádzať najmenej dvaja sprievodcovia. Harmonogram výletu, exkurzie
musí byť zostavený tak, aby sa zabezpečila primeraná regenerácia vodiča a žiakov. Školy
v spolupráci s cestovnou kanceláriou alebo dopravným podnikom (prípadne iným
závodom) sú povinné žiadať, aby sa na školské zájazdy prideľovali len autobusy v dobrom
technickom stave so skúseným vodičom.
7. Program výletov, exkurzií nesmie byť nahustený, aby sa účastníci nenáhlili a aby sa
nezvyšovala rýchlosť jazdy na úkor jej bezpečnosti.
8. Pri výletoch do hôr musia sprievodcovia so žiakmi postupovať len po určených turistických
značkách, nedovolia žiakom používať skratky, vyhýbajú sa letným snehovým poliam.
Horolezecké túry so žiakmi sa nepovoľujú.
9. Ak si trasa školského výletu vyžaduje prechod cez vodnú plochu, môžu sa pri preprave
použiť len verejné hromadné vodné dopravné prostriedky, ktoré sa môžu obsadzovať len do
prípustného zaťaženia.
10. Na výletoch možno povoliť kúpanie len na kúpaliskách schválených úradom verejného
zdravotníctva. Pri kúpaní v prírodných tokoch musí byť priestor vopred preskúmaný a
vyhradený. Kúpanie v nebezpečných prírodných tokoch sa zakazuje. Žiaci, ktorí nevedia
plávať, môžu sa zdržiavať výlučne v priestore označenom pre neplavcov pod vedením
inštruktora. Pri plaveckom výcviku alebo kúpaní sa v hlbokej vode môže do vody vstúpiť
najviac 10 žiakov pod dozorom jedného učiteľa (inštruktora). Pri kúpaní musí zabezpečiť
dozor osoba, ktorá vie plávať a poskytnúť prvú pomoc.
11. Člnkovanie je povolené len v stojatých vodách a na strážených vodných plochách tam, kde
to štatút riek povoľuje. Na člnku musí byť sprievodca, ktorý je dobrým plavcom. Pri
člnkovaní musí mať každý žiak na sebe záchranný pás (vestu).
12. Pri zvýšenom stave vody sa plávanie, kúpanie a člnkovanie prísne zakazuje. Na
rozvodnených vodných hladinách sa nedovoľuje ani prevoz na verejnom dopravnom
prostriedku.
13. Žiaci musia na výlete bezpodmienečne rešpektovať príkazy vedúceho, inštruktorov a
horskej služby, v mestách aj pokyny príslušníkov polície. Bez dovolenia sa nesmú
vzďaľovať, rozchádzať, porušovať program. Žiaci, ktorí na výlete porušili disciplínu,
prípadne, ktorí sa vo vode pokúšali prekročiť stanovené obmedzenia musia bezodkladne
vyjsť z vody a ďalší pobyt vo vode sa im môže podľa vážnosti priestupku obmedziť alebo
celkom zakázať.
14. Pri organizovaní výletov v chránených oblastiach ako aj v horských oblastiach dodržujú
vedúci výletov pokyny horskej služby a platné nariadenia príslušných kompetentných
orgánov o predchádzaní úrazovosti a zabezpečovaní verejného poriadku.
15. Na výletoch, rovnako ako v škole, sa prísne zakazuje piť alkoholické nápoje, fajčiť
alebo užívať omamné prostriedky.
16. Výlety žiakov možno organizovať ako jednodňové až dvojdňové.
17. Pre školy v prírode, lyžiarske výcvikové zájazdy žiakov platia okrem týchto pokynov
osobitné predpisy.
18. Problematiku školských výletov a exkurzií rieši podrobne vnútorný predpis školy:
Metodický pokyn k organizácii výletov a exkurzií.
Článok 12
Všeobecné a zrušovacie ustanovenia
1. Tento školský poriadok nadobúda účinnosť 01.09.2018.
2. Zrušuje sa školský poriadok schválený 30.08.2017 a platný od 01.09.2017.
3. Školský poriadok je vyvesený na určenom mieste v triedach, zborovni školy a
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na webovej stránke školy. Žiaci sú povinní poznať jeho ustanovenia.
4. Nevedomosť neospravedlňuje neplnenie, alebo porušenie jeho ustanovení.
5. Školský poriadok môže byť pozmenený pokynmi riaditeľstva školy alebo vydaním
nového poriadku.

V Košiciach, 30.08.2018

PaedDr. Tatiana Švecová
riaditeľka školy

