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I. časť
Práva a povinnosti žiaka a jeho zákonného zástupcu
1. Žiak má právo na
a) rovnoprávny prístup k vzdelávaniu
b) bezplatné vzdelávanie,
c) vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom
zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších
predpisov,
d) individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti
a možnosti,
nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,
e) bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie
predmety,
f) úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej
príslušnosti,
g) poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
h) výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam,
záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
i) úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému,
psychickému a sexuálnemu násiliu,
j) na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so
svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom
vzdelávacím programom,
k) na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích
výsledkov,
l) na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených školským
zákonom.
2. Žiak 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.
3. Žiak má právo používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne učebnice
a špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky, nepočujúcim žiakom sa
zabezpečuje právo na vzdelávanie s použitím posunkovej reči nepočujúcich ako
ich prirodzeného komunikačného prostriedku, nevidiacim deťom a žiakom sa
zabezpečuje právo na výchovu a vzdelávanie s použitím Braillovho písma;
deťom a žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou sa zabezpečuje právo
na
výchovu
a vzdelávanie
prostredníctvom
náhradných
spôsobov
dorozumievania.
4. Žiak je povinný
a) neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa
výchovy a vzdelávania,
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b) dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy,
c) chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola využíva na
výchovu a vzdelávanie,
d) chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré
im boli bezplatne zapožičané,
e) pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať,
f) konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie
a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
g) ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy,
h) rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými
mravmi.
5. Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské
zariadenie, ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa školského zákona,
zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám
dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti;
právo na slobodnú voľbu školy alebo školského zariadenia možno uplatňovať
v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy.
6. Zákonný zástupca žiaka alebo zástupca zariadenia má právo
a) žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom
zariadení poskytovali deťom a žiakom informácie a vedomosti vecne
a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade
s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona,
b) oboznámiť sa s výchovno-vzdelávací programom školy alebo školského
zariadenia a školským poriadkom,
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 po predchádzajúcom súhlase
riaditeľa školy alebo školského zariadenia,
f) vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského
zariadenia prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,
g) byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po
predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.
7. 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,
b) dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa
určené školským poriadkom,
c) dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne
výchovno-vzdelávacie potreby,
d) informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti
jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných
skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy
a vzdelávania,
e) nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.
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8. Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia je povinný prihlásiť dieťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do
školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania podľa
školského zákona; dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní
doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom.

II. časť

Pravidlá správania sa žiakov
1. Žiak prichádza na vyučovanie tak, aby pred začiatkom vyučovacej hodiny bol
na svojom mieste s pripravenými učebnými pomôckami. Do areálu školy
prichádzajú žiaci o 7,35 hod. Na popoludňajšie vyučovanie a záujmovú
činnosť prichádzajú 5 minút pred začiatkom vyučovania (činnosti). Budova
školy sa uzatvára o 8,00 hod.
2. Do budovy školy vchádzajú žiaci vchodom zo školského dvora. Žiak, ktorý
príde do školy skôr, sa nesmie zdržiavať areáli školy.
3. Žiak sa v šatni preobúva do zdravotne nezávadnej obuvi, ktorú si odloží
v šatni. Ak zákonný zástupca nezabezpečí dieťaťu pevnú obuv na prezúvanie,
nesie zodpovednosť za jeho bezpečnosť.
4. Každý žiak má určené miesto na sedenie, ktoré nemôže svojvoľne meniť.
V odborných učebniach a dielňach určuje pracovné miesto príslušný vyučujúci.
Svoje miesto udržiava žiak v čistote a poriadku.
5. Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje výklad učiteľa i odpovede
žiakov , aktívne sa zapája do vyučovacieho procesu. Počas vyučovacej hodiny
nenašepkáva, neodpisuje a nevyrušuje.
6. Ak chce žiak odpovedať, alebo sa niečo vyučujúceho spýtať, prihlási sa
zdvihnutím ruky.
7. Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil, alebo si neurobil domácu úlohu,
ospravedlní sa vyučujúcemu pred začiatkom vyučovacej hodiny a uvedie
dôvod.
8. Žiak nesmie do školy nosiť cigarety, alkohol, psychotropné látky, jedy
a prekurzory, požívať ich a prichádzať do školy pod ich vplyvom.
9. Žiak nesmie nosiť do školy predmety ohrozujúce vlastné zdravie, zdravie
spolužiakov a zamestnancov školy.
10. Žiak nesmie v škole používať mobilný telefón a iné prostriedky IKT na fotenie
a nahrávanie. V prípade nutnosti kontaktovania zákonného zástupcu žiaka
tento kontakt zabezpečí škola. Uvedené predmety môže žiak v škole používať
so súhlasom pedagogického zamestnanca vtedy, keď slúžia ako učebná
pomôcka.
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11. Žiak môže opustiť triedu, ihrisko alebo pracovné miesto len so súhlasom
vyučujúceho.
12. Manipulovať s oblokmi, roletami, svetelnými vypínačmi, zvukovými
modulátormi a audiovizuálnymi prístrojmi môžu žiaci len so súhlasom učiteľa.
Nie je dovolené sedieť na parapetných doskách, vykláňať sa z oblokov
a vyhadzovať von papiere a iné odpadky.
13. Nie je prípustné
a umývadiel.

odhadzovať

odpadky

do

toaletných

mís,

pisoárov

14. Do školy nie je prípustné nosiť predmety, ktoré žiak v škole nepotrebuje.
Klenoty, hodinky a väčšie sumy peňazí nosí žiak do školy na vlastnú
zodpovednosť. Ak žiak zistí stratu svojej veci, oznámi to ihneď po zistení
triednemu učiteľovi, ktorý urobí ďalšie opatrenia.
15. Oslovenie a pozdravy:
a) žiak zásadne zdraví všetkých zamestnancov školy,
b) žiak oslovuje všetkých pracovníkov školy pán – pani
16. Cez malé prestávky sa žiaci zdržujú v triedach. Dvere na triedach sú počas
malých prestávok dokorán otvorené. Po 2. vyučovacej hodine je veľká
prestávka, ktorú žiaci trávia na školskom dvore. Za nepriaznivého počasia
ostávajú žiaci na chodbách a riadia sa pokynmi dozor konajúceho učiteľa.
17. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do
aktovky, vyčistí si svoje miesto a okolie od papierov a iných nečistôt.
18. Na pokyn učiteľa žiaci opustia triedu, na chodbe sa zoradia a pod vedením
učiteľa odídu do šatne. V šatni sa žiaci preobujú, oblečú a pod dozorom
vyučujúceho opustia školskú budovu.
19. Po skončení vyučovania idú žiaci ihneď domov. Zdržiavať sa bez dozoru
v areáli školy nie je dovolené.

III. časť

Opatrenia vo výchove
1. Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností možno žiakovi udeliť
pochvalu alebo iné ocenenie.
2. Návrh na pochvalu alebo iné ocenenie sa prerokuje v pedagogickej rade.
3. Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú pred kolektívom triedy alebo školy
a zaznamenávajú sa do triedneho výkazu.
a) Pochvalu od triedneho učiteľa možno udeliť za:
- výborný prospech,
- vzorné správanie,
- výbornú dochádzku,
- reprezentáciu triedy,
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- sústavnú a systematickú prípravu na vyučovanie,
- pomoc vyučujúcim a spolužiakom.
b) Pochvalu od riaditeľa školy možno udeliť za:
- výborný prospech, vzorné správanie a príkladnú dochádzku,
- reprezentáciu školy,
- záslužný alebo statočný čin.
4. Opatrenia na posilnenie disciplíny sa ukladá žiakom za závažné alebo
opakované previnenie voči školskému poriadku. Možno ho udeliť pred
kolektívom triedy alebo školy a zaznamenáva sa do triedneho výkazu.
5. Triedny učiteľ môže žiakovi podľa závažnosti previnenia voči školskému
poriadku uložiť napomenutie triedneho učiteľa alebo pokarhanie od triedneho
učiteľa.
a) Napomenutie od triedneho učiteľa sa udeľuje za:
- sporadické drobné priestupky voči školskému poriadku
- neospravedlnenú absenciu v rozsahu 1 vyučovací deň
b) Pokarhanie od triedneho učiteľa sa udeľuje za:
- opakované bežné priestupky,
- úmyselné poškodenie majetku menšieho rozsahu,
- náznaky šikanovania,
- porušenie zákazu používania mobilných telefónov a iných prostriedkov
IKT v škole,
- nekorektné správanie voči spolužiakom,
- narúšanie výchovy a vzdelávania,
- neskoré príchody na vyučovanie (3x),
- nenosenie úborov na TEV a obuvi na prezúvanie (3x),
- neospravedlnenú absenciu v rozsahu 2 vyučovacie dni
6. Za závažné a opakované previnenie voči školskému poriadku po objektívnom
prešetrení môže riaditeľ školy žiakovi udeliť pokarhanie riaditeľom školy,
alebo zníženú známku zo správania.
a) Pokarhanie od riaditeľa školy sa udeľuje za:
- neospravedlnenú absenciu 3 vyučovacie dni,
- drobnú krádež, klamstvo,
- opakované priestupky voči školskému poriadku,
- prvé prejavy šikanovania,
- nosenie cigariet do školy,
- použitie mobilného telefónu a iných prostriedkov IKT počas
vyučovania,
- opakované narúšanie výchovy a vzdelávania,
- dlhodobejšie (opakované) neplnenie si školských povinností,
- nevhodné správanie voči zamestnancom školy,
- viacnásobné neskoré príchody na vyučovanie,
- svojvoľné opustenie areálu školy,
- vulgárne vyjadrovanie,
- neúčinnosť predchádzajúcich výchovných opatrení.
b) Znížená známka zo správania na druhý stupeň sa udeľuje za:
- neúčinnosť predchádzajúcich výchovných opatrení,
- úmyselné poškodenie zdravia,
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-

neospravedlnenú absenciu v rozsahu viac ako 3 vyučovacie dni až 40
vyučovacích hodín,

-

opakované drobné krádeže a klamstvá,
opakované šikanovanie spolužiakov,
dlhodobé nerešpektovanie pokynov pedagogických zamestnancov,
opakované nevhodné správanie voči zamestnancom školy,
- fajčenie alebo požitie alkoholu v areáli školy, alebo na akciách
organizovaných školou,
- úmyselné poškodenie majetku školy, vandalizmus,
- dlhodobejšie (opakované) narúšanie výchovy a vzdelávania,
- prejavy rasovej neznášanlivosti.
c) Znížená známka zo správania na tretí stupeň sa udeľuje za:
- neúčinnosť predchádzajúcich výchovných opatrení,
- správanie, ktoré je dlhodobo v rozpore s pravidlami správania
stanovenými školským poriadkom,
- neospravedlnenú absenciu v rozsahu 41 – 60 vyučovacích hodín,
- príchod na vyučovanie pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok.
d) Znížená známka zo správania na štvrtý stupeň sa udeľuje za:
- neúčinnosť predchádzajúcich výchovných opatrení,
- sústavné porušovanie pravidiel správania a školského poriadku,
- zámerné narúšanie korektných vzťahov medzi spolužiakmi,
- ohrozovanie zdravia, života a majetku ostatných účastníkov výchovy
a vzdelávania,
- neospravedlnenú absenciu v rozsahu viac ako 60 vyučovacích hodín.
7. Za závažné previnenie voči školskému poriadku sa pokladá:
a) šikanovanie, úmyselné fyzické ublíženie a vulgárne správanie sa voči
spolužiakom,
b) agresívne a vulgárne správanie sa voči zamestnancom,
c) prejavy rasizmu, intolerancie a ich propagácia,
d) nosenie drog, cigariet, alkoholu, psychotropných látok, jedov a prekurzorov
do areálu školy a ich požitie, vrátane príchodu do školy pod ich vplyvom,
e) neospravedlnená absencia.
8. Akékoľvek poškodenie zariadenia školy z nedbanlivosti alebo úmyselné
poškodenie je v plnej miere povinný zaplatiť zákonný zástupca žiaka.
9. Ak žiak svojim 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, riaditeľ školy môže použiť ochranné
opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania,
umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického
zamestnanca. Riaditeľ školy bezodkladne privolá
a) zákonného zástupcu žiaka
b) zdravotnú pomoc,
c) policajný zbor.
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10. O udelení opatrenia opatrenia informuje riaditeľ školy preukázateľným
spôsobom zákonného zástupcu žiaka, opatrenie sa zaznamená do triedneho
výkazu.
IV. časť

Dochádzka žiakov do školy
1. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole alebo školskom
zariadení, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný
oznámiť škole alebo školskému zariadeniu bez zbytočného odkladu príčinu
jeho neprítomnosti.
Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka sa uznáva najmä:
a) choroba žiaka, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy,
b) mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie
premávky hromadných dopravných prostriedkov,
c) mimoriadne udalosti v rodine žiaka,
d) alebo účasť dieťaťa alebo žiaka na súťažiach,
e) iné závažné udalosti, ktoré znemožňujú jeho účasť v škole na základe
posúdenia riaditeľa školy.
2. Neprítomnosť žiaka v škole ospravedlňuje jeho zákonný zástupca. Písomné
ospravedlnenie alebo úradný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej
neprítomnosti predloží žiak alebo zákonný zástupca dieťaťa škole do troch dní
od nástupu dieťaťa do školy.
3. Ak žiak vymešká vyučovanie zo zdravotných dôvodov, vyžaduje škola
lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný úradný doklad potvrdzujúci
odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti.
4. Ak neprítomnosť žiaka na vyučovaní zo zdravotných dôvodov pokračuje
(nadväzuje na predchádzajúcu), je zákonný zástupca povinný bezodkladne
túto skutočnosť oznámiť triednemu učiteľovi opakovane.
5. V iných odôvodnených prípadoch môže zákonný zástupca ospravedlniť žiaka 2
krát (2 dni) v priebehu školského polroka. O dlhšom (viac násobnom)
ospravedlnení rozhoduje riaditeľ školy.
6. Účasť na vyučovaní nepovinných predmetov, dochádzka do školského klubu
detí a do záujmových útvarov je pre prihlásených žiakov povinná.
7. Ak ochorie žiak alebo niektorá z osôb, s ktorými žiak býva, alebo je v trvalom
styku, na prenosnú chorobu, oznámi túto skutočnosť zákonný zástupca žiaka
ihneď riaditeľovi školy.
8. Za neospravedlnenú neprítomnosť žiaka v škole sa považuje neprítomnosť
žiaka na vyučovaní od prvej hodiny, ktorá nebola zákonným zástupcom žiaka
ospravedlnená.
9. Ak bol žiak neospravedlnene neprítomný v škole podľa ods. 7 opakovane,
alebo viac ako 4 vyučovacie hodiny oznámi túto skutočnosť riaditeľ školy
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preukázateľným spôsobom zákonnému zástupcovi žiaka a pozve ho na
pohovor, z ktorého sa vyhotoví zápisnica.
10. Neospravedlnenú neúčasť žiaka na vyučovaní trvajúcu viac ako 15
vyučovacích hodín v mesiaci oznámi škola obci, v ktorej má zákonný zástupca
dieťaťa trvalý pobyt a ÚPSVaR, v ktorého územnej pôsobnosti sa obec
nachádza.
11. Neospravedlnená neúčasť žiaka na vyučovaní trvajúca viac ako 15
vyučovacích hodín v mesiaci sa považuje za zanedbávanie povinnej školskej
dochádzky.
12. Oznámenie riaditeľa podľa ods. 12 obsahuje príslušné doklady, ktoré
preukazujú všetky konania, ktoré škola vykonala voči žiakovi a jeho
zákonnému zástupcovi vo veci neospravedlnenej neprítomnosti žiaka na
vyučovaní.

V. časť
Starostlivosť o zovňajšok
1. Žiak musí byť v škole a na všetkých školských a mimoškolských podujatiach
oblečený a upravený vhodne a čisto.
2. Žiačkam nie je povolené vyzývavé oblečenie ( odkrytá drieková časť tela
a hlboké výstrihy) a celková úprava zovňajšku.
3. Každý žiak je povinný mať v škole hygienické vrecko s toaletnými potrebami.

VI. časť
Pravidlá správania sa v školskej výdajnej jedálni
1. Obedy sa vydávajú v čase od 11,30 do 13, 30 hod.
2. Do školskej jedálne žiaci prichádzajú pod dozorom vyučujúceho, ktorý mal so
žiakmi vyučovaciu hodinu, bez školských tašiek, ktoré si nechávajú v šatni,
príp. v triede.
3. Do školskej jedálne vstupujú na pokyn dozor konajúceho PZ.
4. Žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, sú povinní dodržiavať pravidlá
správneho stolovania – hlučne sa nerozprávať, jesť príborom, po obede si zo
stola odniesť taniere, príbor, pohár a zanechajú čistý stôl.
5. Zvyšky jedla nerozhadzujú v jedálni (príp. ovocie), ani pred školou, ale dávajú
ich do odpadových košov. Jedlo sa nesmie vynášať z jedálne.
6. Žiak je povinný obslúžiť sa tanierom a príborom.
7. Žiak nesmie znečisťovať polievku v mise chlebom, príp. iným jedlom a je
povinný prázdnu misu odovzdať v okienku.
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8. Žiak nepoužíva misu s polievkou zo stola pre zamestnancov.
9. Je prísne zakázané lepiť žuvačky na príbory, taniere, zariadenie ŠVJ.
10. Žiaci pri vydávaní jedál stoja v rade, dodržiavajú poradie, nepredbiehajú sa,
k okienku pristupujú podľa pokynov (po jednom). Za vydanú polievku, jedlo slušne poďakujú.

VII. časť
Postup pri riešení rizikového správania sa žiakov
1) Postup pri vzniku úrazu
1. Akékoľvek poranenie alebo úraz vzniknutý v škole alebo školskom podujatí
musí žiak okamžite hlásiť vyučujúcemu, počas prestávok dozor konajúcemu
učiteľovi.
2. Oznámenie úrazu je povinnosťou žiaka aj pokiaľ sa úraz alebo poranenie stalo
spolužiakovi a je svedkom úrazu.
3. Na odškodnenie úrazu musí rodič podať žiadosť na riaditeľstvo školy.
O lekársky posudok žiada rodič – nie škola.
4. V prípade pochybností na postup a návrh odškodnenia má škola možnosť
podať sťažnosť na postup lekára.
5. V prípade úrazu, poranenia žiaka je škola povinná zabezpečiť prvú pomoc,
bezodkladne informovať zákonného zástupcu, ktorý zabezpečí lekárske
ošetrenie. V prípade ohrozenia života, príp. vážnejšieho poranenia privolá
rýchlu zdravotnú službu.
6. Následne príslušný učiteľ zdokumentuje stav miesta úrazu za prítomnosti
svedkov, vypočuje ich a zapíše do knihy úrazov (aj žiak je relevantný svedok –
otázky klásť primerane veku).
7. Škodová komisia je zodpovedná za prešetrenie a záznam o registrovanom
úraze.
8. Úraz, poranenie na ceste do a zo školy nie je pracovný ani školský úraz.
2) Postup pri riešení požitia alkoholu
1. V prípade podozrenia požitia alkoholu žiakom je zamestnanec, ktorý prišiel
prvý do kontaktu s takýmto žiakom, povinný bezodkladne oznámiť túto
skutočnosť koordinátorovi prevencie, ktorý zabezpečí ďalší postup.
2. Škola ihneď kontaktuje políciu. Príslušník polície vykoná dychovú skúšku
žiaka prístrojom, ktorým sa určí objemové percento alkoholu. Pri skúške sú
prítomní svedkovia, napr. pedagogickí zamestnanci. Podľa výsledku dychovej
skúšky kontaktuje zákonného zástupcu žiaka.
3. O skúške sa vyhotoví zápisnica, ktorú každý z prítomných podpíše.
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4. Porušenie školského poriadku sa
a) prerokuje na pedagogickej rade a žiakovi sa udelí výchovné opatrenie,
b) výsledok riešenia porušenia školského poriadku oznámi zákonnému
zástupcovi žiaka.
3) Postup pri riešení fajčenia
1. O porušení III. časti ods. 7., bodu č. 4 školského poriadku sa spíše zápisnica,
ktorú podpíšu všetci prítomní, svedkovia.
2. O porušení školského poriadku sa pošle oznam zákonnému zástupcovi žiaka.
3. Porušenie školského poriadku sa prerokuje na pedagogickej rade a uloží sa
výchovné opatrenie.
4. Zákonnému zástupcovi žiaka sa oznámi sankcia za porušenie zákazu fajčenia.
4) Postup pri riešení prechovávania alebo užívania iných (nelegálnych)
návykových látok
1. Pedagogický zamestnanec pri podozrení, že žiak je pod vplyvom nelegálnych
návykových látok, alebo ich užíva, kontaktuje zákonného zástupcu žiaka a
príslušné oddelenie Policajného zboru SR.
2. O situácii sa spíše zápisnica, ktorá sa zašle zákonnému zástupcovi žiaka.
3. V prípade pozitívneho výsledku nasleduje prerokovanie priestupku na
pedagogickej rade a uloženie výchovného opatrenia.
4. Rozhodnutie pedagogickej rady o výchovnom opatrení sa zašle zákonnému
zástupcovi.
5. Pedagogický zamestnanec vyzve podozrivého žiaka k vyloženiu návykovej
látky z osobných vecí, nedotýka sa jej a okamžite kontaktuje príslušné
oddelenie Policajného zboru SR a zákonného zástupcu žiaka.
5) Ak je žiak akýmkoľvek spôsobom ohrozený na živote alebo ohrozuje svoje
okolie, závažným spôsobom narušuje školské vyučovanie, je privolaná rýchla
zdravotnícka pomoc, prípadne polícia.

VIII. časť

Záverečné ustanovenia
1. Práva ustanovené týmto školským poriadkom sa zaručujú rovnako každému
žiakovi v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelaní.
2. Výkon práv a povinností vyplývajúcich z tohto školského poriadku musí byť
v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať
na škodu žiaka. Žiak nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv
postihovaný za to, že jeho zákonný zástupca podá na iného žiaka
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a pedagogického zamestnanca alebo iného zamestnanca školy žalobu alebo
návrh na začatie trestného stíhania.
3. Zákonný zástupca žiaka, ktorý sa domnieva, že práva jeho dieťaťa alebo
právom chránené záujmy boli dotknuté v dôsledku nedodržania zásady
rovnakého zaobchádzania, môže sa domáhať právnej ochrany na súde
4. Škola nesmie žiaka postihovať alebo znevýhodňovať preto, že uplatňuje svoje
práva podľa tohto školského poriadku.
Tento školský poriadok nadobúda platnosť dňom 22. januára 2015

PaedDr. Mária Trgiňová
riaditeľka školy

