Gymnázium Jozefa Lettricha v Martine

Školský poriadok
Všeobecné ustanovenia
Gymnázium Jozefa Lettricha v Martine je stredná všeobecnovzdelávacia škola, ktorá
pripravuje študentov na rôzne formy vysokoškolského štúdia, pričom zabezpečuje ich rozvoj
v oblastiach potrebných pre uplatnenie v praxi. Štúdium trvá osem rokov a končí sa maturitnou
skúškou.
Školský poriadok vytvorený v zmysle § 153 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa platnej legislatívy vydáva
riaditeľ Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine. Jeho cieľom je upraviť najmä podrobnosti
výkonu práv a povinností žiakov a ich zákonných zástupcov v škole, pravidlá vzájomných
vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy,
podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a ich ochrany pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou, násilím a určuje pravidlá udeľovania výchovných
opatrení. Hlavným cieľom školského poriadku je vytvorenie optimálnych podmienok pre
realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu a zabezpečenie naplnenia princípov a cieľov
výchovy podľa § 3 a § 4 zákona 245/2008 Z. z..
Dodržiavanie školského poriadku zabezpečuje optimálny vnútorný chod školy
a bezpečnosť žiakov a zamestnancov školy, ktorých hlavným cieľom je realizovať efektívne
vyučovanie. Preto je nutné, aby žiaci ako účastníci výchovno-vzdelávacieho procesu tento
školský poriadok dodržiavali.

Hodnoty našej školy
SLOBODA A ZODPOVEDNOSŤ
Veríme, že zodpovedný za svoje konanie je len ten, kto sa môže slobodne rozhodnúť.
ÚCTA
Veríme, že úcta k sebe a iným je predpokladom k vytvoreniu dobrých medziľudských
vzťahov.
SPOLUPRÁCA
Veríme, že vzájomnou spoluprácou všetkých subjektov výchovy a vzdelávania prispievame
k tomu, aby sa žiak našej školy stal tvorivou a kultivovanou osobnosťou, úspešnou v živote.
OTVORENOSŤ
Veríme, že efektívnou komunikáciou, získavaním spätnej väzby a reagovaním na potreby
vonkajšieho okolia dokážeme realizovať plánované zmeny.
UZNANIE
Veríme, že ten, kto pociťuje uznanie, je schopný projektovať svoj osobný rozvoj.

Práva žiakov
Žiaci majú všetky práva a slobody zaručené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv
a v Charte práv dieťaťa.
1. Právo na vzdelanie
Každý žiak má právo na vzdelanie. Vzdelanie má smerovať k rozvoju osobnosti a
posilneniu úcty k ľudským právam a základným slobodám. Každý žiak je sám zodpovedný za
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svoju činnosť vo výchovno-vzdelávacom procese, ako aj za to, že svojím správaním
a konaním neobmedzuje práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania.
2. Právo na slobodu prejavu
Každý žiak má právo na slobodu prejavu. Žiaci môžu vyjadrovať svoje názory ústne
alebo písomne, avšak vyjadrenie vlastných názorov nesmie ohrozovať slobodu prejavu iných,
žiadny prejav nesmie byť vulgárny ani urážlivý a musí byť v súlade so základnými etickými
normami. Písomný prejav musí byť podpísaný. Žiaci nesmú v škole rozširovať petície alebo
iné dokumenty, ktoré nesúvisia s činnosťou školy. Majú právo zvoliť si svojho zástupcu do
žiackej školskej rady, ktorý vystupuje navonok ako zástupca a hovorca záujmov triedy.
3. Právo na komisionálne preskúšanie
Ak žiak alebo jeho zákonný zástupca má pochybnosti o správnosti klasifikácie na
konci I. alebo II. polroka, môže do 3 dní od vydania vysvedčenia požiadať o komisionálne
preskúšanie (v prvom polroku do 3 dní od vydania výpisu z klasifikácie). Zároveň môže o
komisionálne preskúšanie žiaka požiadať vyučujúci predmetu, ak je neprítomnosť žiaka na
vyučovacích hodinách v danom predmete počas polroka viac ako 30 % vyučovacích hodín,
prípadne žiak nenapísal kontrolné písomné práce, ktoré majú rozhodujúci vplyv na uzavretie
klasifikácie v danom predmete. V oboch prípadoch rozhodne o povolení komisionálnej
skúšky riaditeľ školy.
4. Právo na ďalšie vzdelanie
Žiak má právo vybrať si voliteľné a nepovinné predmety z ponúkanej škály, resp.
svojím záujmom iniciovať i zavedenie ďalších. Žiak môže zanechať štúdium, prestúpiť na inú
školu alebo absolvovať časť štúdia v zahraničí.
5. Právo zúčastňovať sa mimoškolskej činnosti a záujmových aktivít
Každý žiak má právo zúčastňovať sa na činnosti krúžkov. Každý žiak alebo trieda
majú právo v mimovyučovacom čase zorganizovať pre svojich spolužiakov záujmový klub,
večierok, turnaj, za predpokladu, že najmenej týždeň dopredu odkonzultujú termín
s riaditeľom školy a triednym učiteľom a odovzdajú riaditeľovi školy písomný plán
predbežného zabezpečenia akcie. O povolení podujatia rozhoduje riaditeľ školy.
6. Právo na komunikáciu
Každý žiak má právo na komunikáciu s pedagogickými zamestnancami v duchu zásad
slušnosti, humanity a demokracie.
7. Právo reprezentovať školu
Každý žiak má právo reprezentovať školu v súťažiach, olympiádach a SOČ.
8. Ďalšie práva
 Každý žiak má právo odmietnuť činnosť, ktorá by bola v rozpore
s ustanovením školského poriadku, učebnými osnovami, internými predpismi alebo by
ohrozovala zdravie a bezpečnosť žiaka alebo inej osoby.
 Každý žiak má právo na odôvodnenie klasifikácie vyučujúcim.
 Každý žiak má právo na psychohygienu formou prestávok medzi vyučovacími hodinami.
 Každý žiak má právo na lekárske vyšetrenie počas vyučovania, pokiaľ ho nie je možné
uskutočniť v inom čase.
 Každý žiak má právo na pokojné a bezpečné pracovné prostredie.
 Každý žiak má právo obracať sa so svojimi pripomienkami, námetmi na zlepšenie činnosti
školy na triedneho učiteľa, na vyučujúcich, na členov vedenia školy, na radu školy, žiacku
školskú radu a na výbor rodičovského združenia a má právo byť informovaný o dôležitých
výsledkoch rokovania týchto orgánov.
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 V prípade nesúhlasu s rozhodnutím pedagógov má každý žiak právo odvolať sa proti nemu
u riaditeľa školy.

Práva a povinnosti zákonného zástupcu
Zákonný zástupca žiaka má právo:
 oboznámiť sa so školským výchovno-vzdelávacím programom a školským poriadkom,
 byť priebežne a pravidelne informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho
dieťaťa,
 na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
 vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov
školskej samosprávy,
 požiadať o preradenie svojho dieťaťa do inej skupiny, triedy, prípadne predčasne ukončiť
jeho vzdelávanie v našej škole.
Zákonný zástupca žiaka je povinný:
 dbať na plnenie povinnej školskej dochádzky dieťaťa a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do
školy pravidelne a včas. Zákonný zástupca si je vedomý, že za viac ako 60 vymeškaných
neospravedlnených hodín sa dopúšťa priestupku v súlade s § 37, ods. 1, písm. b) zákona č. 596/2003
Z.z. štátnej správe o školstve a školskej samospráve. Dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove

a vzdelávaní vždy doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom,
 vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na vzdelávanie v škole a na plnenie školských
povinností,
 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,
 nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil,
 dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené rozvrhom
hodín a plánom aktivít školy,
 zabezpečiť iné aktivity svojho dieťaťa v takom čase a v takom rozsahu, aby sa čo najmenej
narúšalo jeho vzdelávanie v škole (autoškola, doučovania a kurzy...)

Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a ich
ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím
Žiak je povinný konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie
a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní, dbať o čistotu
a poriadok a pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole i v okolí. Problematiku BOZP rieši
interná smernica školy o BOZ žiakov v škole, s ktorou je každý žiak preukázateľne
oboznámený na začiatku školského roku.
 Žiak, ktorý utrpí úraz pri vyučovaní alebo pri podujatiach organizovaných školou,
upovedomí o tom ihneď, pokiaľ je toho schopný, učiteľa alebo osobu, vykonávajúcu nad
žiakmi pedagogický dozor.
 Žiak nesmie fajčiť v škole, areáli školy ani pri akciách organizovaných školou. Porušenie
zákazu sa bude postihovať v zmysle školského poriadku.
 Žiak nesmie prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje a
iné zdravie ohrozujúce látky a tieto látky požívať ani ich sprostredkovať iným žiakom.
Nesmie nosiť veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť a vyrušovať spolužiakov pri
vyučovaní. Za nerešpektovanie tohto zákazu bude žiakovi udelené výchovné opatrenie. V
prípade rozširovania drog alebo navádzania na ich užívanie sa žiak vystavuje možnému
trestno-právnemu postihu.
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V prípade požitia alkoholu alebo omamných látok na školskom výlete alebo na podujatí
organizovanom školou triedny učiteľ alebo dozor konajúci učiteľ bezodkladne informuje
o tejto skutočnosti vedenie školy a rodiča žiaka.


Zakazuje sa akékoľvek konanie, ktoré znevýhodňuje človeka alebo skupinu ľudí na
základe jeho rasového alebo etnického pôvodu, vierovyznania, veku, rodu, pohlavia alebo
sexuálnej orientácie.
 V škole sa netoleruje šikanovanie v žiadnej podobe. Problematiku násilia a šikanovania
rieši interná smernica k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školskom prostredí.


Organizácia vyučovania
1) Do školskej budovy sa vchádza len hlavným vchodom. Školskú budovu otvára školník
o 6.30 hod. Vrátnik umožňuje žiakom vstup do budovy každý deň do 7.25 hod. a títo žiaci
čakajú vo vestibule školy pri vrátnici. Ostatní žiaci vstupujú do budovy
o 7.40 hod.
2) Každý žiak má právo a povinnosť zúčastňovať sa povinného vyučovania a vyučovania
voliteľných a nepovinných predmetov, na ktoré sa prihlásil. Je povinný dodržiavať vyučovací
čas určený rozvrhom hodín i rozsahom prestávok.
3) Ak sa počas vyučovania žiaci sťahujú do odbornej učebne alebo inej triedy, robia to na
konci prestávky pred zazvonením na vyučovaciu hodinu. Na hodiny telesnej a športovej
výchovy sa sťahujú na začiatku prestávky, aby sa stihli pripraviť na cvičenie.
4) Žiaci sú povinní sa prezúvať na vyučovanie aj na popoludňajšie aktivity organizované
v škole v čase od 1. novembra do 31. marca kalendárneho roku. V iných mesiacoch sa
prezúvajú v prípade nepriaznivého počasia.
5) Na obed do školskej jedálne idú žiaci po skončení doobedňajšieho vyučovania:
- žiaci končiaci 5. hodinou - po 5. hodine
- žiaci končiaci 6. hodinou - po 6. hodine
- žiaci, ktorí majú popoludňajšie vyučovanie v dvojhodinovke (6. - 7. hodinu) – idú na obed
po 5. hodine
6) Do školskej jedálne vstupujú len žiaci, ktorí majú zaplatenú stravu a v prípade vyzvania
sa preukážu elektronickou kartou.
7) Po skončení vyučovania sa žiaci nezdržujú v triedach, v učebniach a ani na chodbách.
V priestoroch školy je zakázané vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť a zdravie žiakov a
spôsobujúce ničenie majetku školy.
8) Triedne podujatia (večierky, doučovanie) sa môžu uskutočňovať v poobedňajších
hodinách len so súhlasom vyučujúceho. Termín podujatia pred jeho uskutočnením je potrebné
konzultovať s vedením školy. Žiaci sú povinní zdržiavať sa počas týchto podujatí len v
určenom priestore.
9) Školský výlet sa uskutoční spravidla po pedagogickej rade v júni. Zrealizuje sa po
posúdení prospechu, správania a dochádzky v triede, prevažne v prípade, ak absencia v triede
v školskom roku nepresiahne priemer 70 hodín za polrok na žiaka. V príme a sekunde sa
organizuje jednodňový výlet, v tercii a kvarte je možnosť organizovať dva jednodňové výlety.
V kvinte a sexte je možnosť organizovať výlet trvajúci dva dni vrátane jednej noci a v septime
so súhlasom triedneho učiteľa je možné organizovať výlet trvajúci dva dni s pobytom na dve
noci. Výlet sa uskutoční iba v prípade záujmu žiakov nad 75 %.

Dochádzka do školy
1) Schválený rozvrh hodín je pre žiakov záväzný. V odôvodnených prípadoch žiak požiada
o uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny alebo jej časti vyučujúceho príslušného predmetu a
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oznámi to triednemu učiteľovi. O uvoľnenie z viacerých vyučovacích hodín alebo
o uvoľnenie na 1 až 5 dní požiada triedneho učiteľa.
2) Študijný preukaz je úradným dokladom. Žiak je povinný nosiť ho so sebou, udržiavať ho
v čistote a poriadku, dbať, aby nedošlo k jeho strate alebo odcudzeniu, aby informácie v ňom
boli zapísané úplné a pravdivé. Je zakázané akýmkoľvek spôsobom upravovať a pozmeňovať
informácie v ňom zapísané. Žiak je povinný vypísať všetky údaje na prvej strane študijného
preukazu a nalepiť svoju fotografiu predpísanej veľkosti. Preukaz slúži na zápis oznamov
školy pre rodičov a na ospravedlnenia žiaka na vyučovaní od lekára.
3) Ospravedlnenky od rodičov prinesie žiak na školou určenom tlačive zverejnenom na
webovej stránke školy (ospravedlnenie absencie - neplnoletý žiak) a odovzdá triednemu
učiteľovi najneskôr do 3 dní od nástupu do školy. Plnoletý žiak sa písomne ospravedlňuje sám
na predpísanom tlačive (ospravedlnenie absencie - plnoletý žiak). V prípade nedodržania
termínu bez závažného dôvodu budú vymeškané hodiny považované za neospravedlnené.
4) Žiadosť rodiča o uvoľnenie žiaka v priebehu vyučovania odovzdá žiak triednemu
učiteľovi, zastupujúcemu triednemu učiteľovi alebo v zástupcovni školy na školou určenom
tlačive (uvoľnenie z vyučovania - neplnoletý žiak). Plnoletý žiak podpisuje žiadosť sám
(uvoľnenie z vyučovania - plnoletý žiak). Odchod zo školy bez predloženia žiadosti o
uvoľnenie bude považovaný za porušenie školského poriadku a vymeškané hodiny budú
neospravedlnené. Ak má žiak zdravotné problémy v priebehu vyučovania, bude informovaný
zákonný zástupca, ktorý si vyzdvihne dieťa v škole.
5) Ak sa žiak nezúčastní vyučovania z nepredvídaného dôvodu, je zákonný zástupca
povinný oznámiť triednemu učiteľovi najneskôr do troch dní dôvod neúčasti. Po návrate na
vyučovanie je žiak povinný ihneď predložiť triednemu učiteľovi ospravedlnenie - potvrdenie
od lekára alebo písomné ospravedlnenie podpísané zákonným zástupcom. Hodiny, ktoré
nebudú ospravedlnené do 3 dní po návrate žiaka do školy, budú neospravedlnené.
6) Neprítomnosť žiaka na vyučovaní do 5 dní ospravedlňuje zákonný zástupca žiaka, avšak
maximálne trikrát za polrok v školskom roku. Na viac ako 5 dní uvoľňuje žiaka riaditeľ školy
na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov žiaka.
7) Ak sa žiak nezúčastní vyučovania v trvaní najmenej jedného týždňa a svoju neprítomnosť
neospravedlní, triedny učiteľ vyzve písomne zákonného zástupcu, aby oznámil a doložil
dôvod žiakovej neprítomnosti. Súčasne upozorní, že v opačnom prípade sa bude neprítomnosť
posudzovať tak, akoby štúdium zanechal.
8) Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám nasledovnými spôsobmi:
 Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, je povinný oznámiť
škole (triednemu učiteľovi) bez zbytočného odkladu príčinu svojej neprítomnosti. Za dôvod
ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený
zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle
prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine
alebo účasť žiaka na súťažiach. Dôvody neprítomnosti na výchove a vzdelávaní musí doložiť
dokladmi osvedčujúcimi jeho dôvod neprítomnosti (lekárske potvrdenie o práceneschopnosti
alebo zákaze chodiť do školy, doklad inštitúcie o účasti na konaní alebo jednaní, napr. polícia,
súd, prokuratúra ap.)
 Ak sa plnoletý žiak nezúčastní vyučovania v dĺžke najviac 3 po sebe nasledujúce
vyučovacie dni z iných dôvodov než sú uvedené vyššie, ospravedlňuje sa sám, a to najviac
trikrát za klasifikačné obdobie, t. j. za polrok školského roku. V prípade dlhšej plánovanej
absencie žiada o uvoľnenie riaditeľa školy.
9) Ak triedny učiteľ resp. vyučujúci neuzná dôvody absencie alebo spôsob jej
ospravedlnenia, hodiny sa považujú za neospravedlnené. Absencia dlhšia ako
20 minút sa počíta ako absencia celej jednej hodiny. Každý neskorý príchod žiaka na
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vyučovanie bude zaznačený do elektronickej triednej knihy. Jednotlivé absencie sa
spočítavajú a po prekročení 20 minút sa evidujú ako 1 neospravedlnená hodina.
10) Za neospravedlnenú absenciu bude žiakovi uložené niektoré z výchovných opatrení alebo
znížená známka zo správania. Počet neospravedlnených hodín a tomu zodpovedajúce
výchovné opatrenia budú prerokované individuálne na pedagogickej rade. O výchovnom
opatrení rozhodne po prerokovaní v príslušnom poradnom orgáne riaditeľ školy.
11) V prípade vyššej absencie ako 30 % na vyučovaní daného predmetu počas polroka,
žiakovi po posúdení dôvodov absencie môže byť nariadená komisionálna skúška na konci
klasifikačného obdobia. O vysokej absencii bude triedny učiteľ informovať rodiča žiaka
prostredníctvom elektronickej žiackej knižky.

Starostlivosť o zovňajšok
1) Žiak je povinný zúčastňovať sa na vyučovaní a podujatiach organizovaných školou
upravený a vhodne oblečený. Jeho oblečenie v škole nesmie mať žiadne hanlivé nápisy
v slovenskom ani cudzom jazyku. Zakazuje sa akákoľvek propagácia omamných
a návykových látok a extrémistických skupín (aj na odeve). V budove žiak nenosí na hlave
čiapku, šiltovku ani inú pokrývku hlavy. Do triedy nenosí vetrovky, kabáty ani iné zimné
oblečenie.
2) Po vstupe do školy je žiak v určenom období povinný sa prezuť do bezpečnej a zdravotne
vyhovujúcej obuvi. Žiaci sa prezúvajú v šatniach a sú povinní zostať prezutí počas celého
vyučovania. Žiakom sa z hygienických dôvodov zakazuje nechávať prezuvky v šatňových
skriniach a v priestoroch učební počas prázdnin.
3) Na vyučovanie telesnej a športovej výchovy, výtvarnej výchovy a na laboratórne cvičenia
sa žiak oblieka podľa pokynov vyučujúcich príslušných predmetov. Žiak je povinný v
chemickom laboratóriu používať ochranné pracovné pomôcky (pracovný plášť, ochranné
okuliare a gumené rukavice). Ak je žiakovi odporučený ochranný odev a žiak ho nepoužije,
sám zodpovedá za škodu, ktorá mu vznikne. Za nenosenie týchto pomôcok bude žiakovi
udelené výchovné opatrenie.
4) Žiak je povinný dodržiavať zásady bezpečnosti v laboratóriách tak, aby neohrozoval život
a zdravie seba a svojich spolužiakov. Plnoletý žiak je zodpovedný za vlastné konanie pri
dodržiavaní pravidiel BOZ.

Správanie v škole a na školských podujatiach
1) Žiak dodržiava pravidlá slušného správania, rešpektuje mravné normy a princípy. Je
povinný ctiť si ľudskú dôstojnosť spolužiakov a zamestnancov školy, rešpektovať pokyny
zamestnancov školy. Žiak nesmie šikanovať osoby v škole ani mimo nej. Je zakázaná
diskriminácia, intolerancia a rasizmus vo všetkých formách. Je zakázané šikanovanie vrátane
kyberšikany.
2) Počas vyučovania žiak nenarúša priebeh vyučovania, umožňuje sústredenú prácu
všetkým zúčastneným. Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie
ostatných žiakov, pedagógov alebo iných účastníkov výchovy a vzdelávania v škole, alebo
narúša výchovno-vzdelávací proces do takej miery, že ostatným znemožňuje vzdelávanie,
riaditeľ školy okamžite vyčlení žiaka z procesu výchovy a vzdelávania a túto skutočnosť
oznámi zákonnému zástupcovi.
3) Mobilný telefón má žiak vypnutý a odložený v taške. V prípade nerešpektovania pokynov
vyučujúcich na odloženie mobilného telefónu je žiak povinný mobilný telefón vypnúť
a odovzdať vyučujúcemu, ktorý ho odovzdá riaditeľovi školy.
4) Žiak počas vyučovacej hodiny nesmie bez povolenia vyučujúceho používať žiadne IKT
ani iné moderné elektronické zariadenia.
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5) Cez prestávky sa žiak v triede alebo na chodbách správa tak, aby nespôsobil úraz ani
nezapríčinil poškodenie zdravia sebe a svojim spolužiakom, či ostatným osobám
v priestoroch školy. Nevykláňa sa z okien, nesedí na parapetných doskách, pohybuje sa
bezpečnou chôdzou.
6) Po skončení vyučovania žiaci zodvihnú stoličky, upracú svoje pracovné miesto a opustia
budovu školy. Zakazuje sa pohyb v budove školy na bicykloch, kolobežkách, kolieskových
korčuliach, skateboardoch a pod.
7) V telocvičniach, odborných učebniach a laboratóriách žiak dodržiava prevádzkový
poriadok príslušnej učebne. Na vyučovanie v odborných učebniach v čase doobedňajšieho
vyučovania čakajú žiaci pri schodoch na druhé poschodie.
8) V školskej jedálni sa žiak riadi pokynmi pedagogického dozoru a ostatných
zamestnancov školy. Pri odchode z triedy do školskej jedálne sú žiaci povinní dodržiavať
bezpečnostné predpisy (zákaz behu, zákaz predbiehania v rade, zákaz hádzania oblečenia a
školských potrieb na podlahu v priestoroch pred školskou jedálňou tak, aby bránili v chôdzi).
V školskej jedálni sa žiakom zakazuje prenášať stoličky k iným stolom.
9) Na vyučovaní, školských exkurziách, výletoch a kurzoch sa žiak riadi pokynmi
pedagogického vedúceho a zásadami BOZ a PO.
10) Žiaci zdravia vyučujúcich, ostatných zamestnancov školy a návštevy v priestoroch školy
v zmysle pravidiel slušnosti. Vyučujúcich oslovujú pán profesor, pani profesorka.
11) Za vzorné správanie a vzorné plnenie úloh a povinností, za úspešnú reprezentáciu triedy
a školy môže byť žiakovi udelená pochvala.
12) Keď si žiak neplní svoje povinnosti a nespráva sa podľa ustanovení školského poriadku
môže mu byť udelené výchovné opatrenie:
a) napomenutie od triedneho učiteľa
b) pokarhanie od triedneho učiteľa
c) pokarhanie od riaditeľa školy
d) znížená známka zo správania
e) podmienečné vylúčenie zo školy
f) vylúčenie zo školy

Starostlivosť o školský majetok a osobné veci
1) Žiak je povinný chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky,
ktoré mu boli bezplatne zapožičané a tiež majetok školy a majetok, ktorý škola využíva na
výchovu a vzdelávanie. Ak svojou nedbanlivosťou alebo úmyselne spôsobí škodu, musí ju
odstrániť alebo finančne nahradiť. V prípade zistenia poškodenia školského nábytku, šatňovej
skrinky apod. túto skutočnosť žiak bezodkladne nahlási školníkovi.
2) Žiak si môže prostredníctvom školy poistiť svoje veci. Poškodené a odcudzené veci môžu
byť uhradené len prostredníctvom poisťovne. Poistné zahŕňa len veci súvisiace s vyučovaním.
3) Žiak nenosí do školy veci, ktoré nesúvisia s vyučovaním, väčšie sumy peňazí a cenné
predmety. Za stratu peňazí a cenných vecí v kabátoch sa neposkytuje náhrada ani
v rámci poistného. V prípade nutnosti si žiak cenné veci alebo väčšiu sumu peňazí odloží do
školského trezoru u riaditeľa školy.
4) Odcudzenie vecí žiak nahlási v deň odcudzenia vyučujúcemu, triednemu učiteľovi
a tajomníčke školy. Vlastníctvo odcudzenej veci je povinný preukázať dokázateľným
spôsobom.
5) Hodinky, peniaze, retiazky a prstene z drahých kovov sú žiaci povinní počas vyučovania
telesnej a športovej výchovy a športových krúžkov zobrať do telocvične, resp. pri cvičení v
areáli školy dať do úschovy vyučujúcemu, nenechávať v šatni.
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Starostlivosť o zdravie
1) Žiak do 18 rokov nesmie piť alkoholické nápoje a nesmie fajčiť a požívať žiadne
tabakové výrobky a omamné návykové látky. Žiaci, ktorí dovŕšili 18 rokov, musia
rešpektovať tento zákaz počas vyučovania a prestávok v priestoroch školy a celom areáli
školy a na školských akciách mimo školy.
2) Žiak nesmie požívať ani sprostredkúvať narkotiká akéhokoľvek druhu, ani prinášať do
školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie.
3) V prípade odôvodneného podozrenia z užitia alkoholu, resp. nelegálnej drogy u žiaka
riaditeľ školy kontaktuje rodiča a príslušný útvar policajného zboru, v prípade ohrozenia
života žiaka aj zdravotníkov. Ak sa podozrenie potvrdí, škola pristúpi k opatreniam - znížená
známka zo správania, podmienečné vylúčenie zo školy, príp. vylúčenie zo školy.

Šatňové skrinky
Žiakovi je pri nástupe do prímy pridelená šatňová skrinka, ktorú môže využívať počas
štúdia v škole. Po ukončení štúdia ju odovzdá nepoškodenú spolu s kľúčom triednemu
učiteľovi. Žiaci môžu mať v šatni:
 prezuvky vo vreckách, ktoré musia vyhovovať zdravotným a bezpečnostným
požiadavkám,
 čisté plášte označené menom, ak sú potrebné na praktických cvičeniach,
 čisté cvičebné úbory a obuv, ktoré si môžu vybrať zo šatne pred hodinou telesnej výchovy.
Pred prázdninami sú žiaci povinní vziať si zo šatne všetky veci a nechať šatňovú skrinku
odomknutú.

Povinnosti týždenníkov
1) Službu vykonávajú vždy dvaja žiaci určení triednym učiteľom. Pripravia triedu,
vyučovací priestor tak, aby nebolo narušené vyučovanie (čistá tabuľa, pripravené fixky).
2) Týždenníci vykonávajú týždennícke práce podľa pokynov triedneho učiteľa a ostatných
vyučujúcich. Ak sa vyučujúci na hodinu nedostaví, zahlásia týždenníci túto skutočnosť
najneskôr do 5 minút od zvonenia zástupcovi riaditeľa školy alebo riaditeľovi školy.
3) Pred začatím vyučovacej hodiny podľa pokynov vyučujúceho prinesú pomôcky.
4) Po skončení vyučovacej hodiny dbajú, aby všetky pomôcky boli vrátené vyučujúcemu.
5) Dbajú o poriadok a čistotu v triede, počas prestávky zabezpečujú vetranie učební
prostredníctvom malých okien (kvôli BOZ).
6) Na začiatku každej vyučovacej hodiny nahlásia neprítomnosť žiakov.
7) Každé poškodenie zariadenia v učebni hlásia vyučujúcemu resp. triednemu učiteľovi.
8) Po skončení vyučovania alebo po poslednej vyučovacej hodine v triede alebo učebni
dbajú na to, aby zostali vyložené stoličky, zotretá tabuľa a poriadok v učebni.

Výchovné opatrenia
Za výchovné opatrenia sa považujú pochvaly a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov.
Pochvalu udeľuje triedny učiteľ alebo riaditeľ školy. Pochvala sa spravidla udeľuje pred
zhromaždením triedy alebo celej školy.
Pochvaly

pochvala triednym učiteľom – sa udeľuje žiakovi za úspešnú reprezentáciu triedy,
príkladné slušné správanie a utváranie dobrých vzťahov v triede, mimoriadnu pomoc TU, za
výborný prospech (celkový prospech žiaka na vysvedčení je 1,0 v príme – kvarte
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a v ročníkoch kvinta – oktáva najviac jedna známka chválitebný), vzornú dochádzku (0
vymeškaných vyučovacích hodín)
 pochvala riaditeľom školy – sa udeľuje žiakovi za úspešnú reprezentáciu školy, nezištnú
pomoc, humánny skutok, mimoriadny prínos pre rozvoj školy

Výchovné opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov
Výchovné opatrenia na posilnenie disciplíny sa udeľujú žiakom za menej závažné,
závažné a mimoriadne závažné previnenia voči školskému poriadku.
Za menej závažné previnenie sa považuje:
- zabúdanie učebných pomôcok,
- neprezúvanie sa v budove školy v určenom termíne,
- nenosenie úboru na TSV a pomôcok na vyučovanie,
- oneskorené odovzdanie ospravedlneniek TU.
Za závažné previnenie sa považuje:
- zámerné narúšanie vyučovacieho procesu,
- nerešpektovanie pokynov vyučujúcich,
- neospravedlnená absencia na vyučovaní a na triednických hodinách,
- bezdôvodné opustenie budovy školy (aj v čase prestávok),
- nedovolené používanie mobilných telefónov a iných predmetov, ktoré rozptyľujú pozornosť,
- podvádzanie na vyučovaní,
- nedodržiavanie BOZ v škole a na podujatiach organizovaných školou.
Za mimoriadne závažné previnenie sa považuje:
- šikanovanie, vulgárne vyjadrovanie,
- fyzické ublíženie inej osobe,
- krádež,
- požívanie alkoholu a iných zdraviu škodlivých látok v priestoroch školy a na akciách
organizovaných školou,
- ničenie školského majetku,
- zámerné narúšanie vyučovacieho procesu neadekvátnym správaním.
Výchovné opatrenia:
 napomenutie od triedneho učiteľa – sa žiakovi ukladá za jednorazové, menej časté
a menej závažné porušenie školského poriadku - neskorý príchod na vyučovanie, neúmyselne
jednorazové nevhodné správanie žiaka, nepravidelné nosenie pomôcok na vyučovanie,
občasné nedodržanie BOZ, iné menej závažné priestupky.
 pokarhanie od triedneho učiteľa – sa žiakovi ukladá za najviac 2 neospravedlnené
hodiny, opakované menej závažné porušenia školského poriadku - neskorý príchod na
vyučovanie, neúmyselne nevhodné správanie žiaka, opakované nenosenie pomôcok na
vyučovanie, nedodržiavanie BOZ, iné opakované menej závažné priestupky.
 pokarhanie od riaditeľa školy – sa žiakovi ukladá za 3 až 5 hodín neospravedlnenej
absencie, podvádzanie, opakované nevhodné a neslušné správanie, bezdôvodné opustenie
triedy, príp. areálu školy počas vyučovania a prestávok, nerešpektovanie pokynov
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vyučujúceho, opakované vyrušovanie na vyučovaní, iné závažné previnenie voči školskému
poriadku.
 zníženie známky zo správania na „uspokojivé“ sa žiakovi ukladá za:
- 6 až 10 hodín neospravedlnenej absencie,
- prvýkrát fajčenie v priestoroch a areáli školy a na akciách organizovaných školou,
- prvýkrát požívanie alkoholu a iných zdraviu škodlivých látok v priestoroch a areáli školy
a na akciách organizovaných školou,
- prvýkrát prinášanie do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život
a zdravie a veci rozptyľujúce pozornosť žiakov na vyučovaní,
- opakované závažné narúšanie vyučovacieho procesu,
- úmyselné ublíženie na zdraví,
- úmyselné poškodenie školského zariadenia,
- vulgárne vyjadrovanie sa a nevhodné správanie voči pedagogickým zamestnancom a iným
osobám,
- iné závažné previnenie voči školskému poriadku.
 zníženie známky zo správania na „menej uspokojivé“ sa žiakovi ukladá za:
- 11 až 20 hodín neospravedlnenej absencie,
- závažné previnenie voči školskému poriadku,
- krádež, fyzické napadnutie alebo ublíženie na zdraví,
- šikanovanie a vydieranie, vandalizmus,
- opakované bezdôvodné opustenie areálu školy počas vyučovacieho procesu a prestávok,
- opakované požitie alkoholu a drog v škole a na školských podujatiach,
- opakované vulgárne vyjadrovanie sa a nevhodné správanie voči pedagogickým
zamestnancom a iným osobám,
- iné mimoriadne závažné porušenia školského poriadku.
 zníženie známky zo správania na „neuspokojivé“ sa žiakovi ukladá za:
- 21 a viac hodín neospravedlnenej absencie,
- za spáchanie takého činu, ktorým by bola ohrozená výchova a vzdelávanie ostatných žiakov,
- výrazné porušenie ľudských práv spolužiakov, zamestnancov alebo iných osôb,
- ďalšie mimoriadne závažné porušenia školského poriadku.
 podmienečné vylúčenie zo štúdia sa ukladá žiakovi, ktorý splnil povinnú školskú
dochádzku v prípade:
- ak žiakovi bolo uložené v hodnotiacom období už pokarhanie riaditeľom školy a dopustil sa
opakovane ďalšieho závažného previnenia voči školskému poriadku,
- za hrubé slovné napadnutie pedagogických a nepedagogických pracovníkov v škole, mimo
školy a pri činnostiach organizovaných školou,
- spáchané fyzické násilie v škole a pri činnostiach organizovaných školou, za šikanovanie,
diskrimináciu a obťažovanie,
- opakované podvody a falšovanie ospravedlneniek,
- opakované zámerné narúšanie vyučovacieho procesu neadekvátnym správaním,
- iné mimoriadne závažné priestupky žiaka voči školskému poriadku, všeobecne platným
predpisom a nariadeniam, proti zásadám slušného správania sa a zákonom SR.
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 vylúčenie zo štúdia sa ukladá žiakovi, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku v prípade:
- ak sa dopustí ďalšieho priestupku voči školskému poriadku v čase trvania podmienečného
vylúčenia zo štúdia,
- ak mimoriadne závažne poruší školský poriadok, urobí priestupok voči zákonu
klasifikovaný ako prečin alebo trestný čin.
Riaditeľ školy určí podmienečne vylúčenému žiakovi skúšobnú lehotu, a to
najdlhšie na jeden rok. Ak sa žiak v skúšobnej lehote osvedčí, upustí sa od vylúčenia, ak sa
dopustí ďalšieho závažného previnenia, riaditeľ žiaka vylúči zo štúdia.
Výchovné opatrenia navrhuje triedny učiteľ po objektívnom prešetrení konkrétnych
okolností a návrh predkladá pedagogickej rade. Žiaci so zníženou známkou zo správania majú
zákaz účasti na najbližšom nepovinnom podujatí a po posúdení triednym učiteľom aj na
školskom výlete. V prípade, že žiak poruší školský poriadok po pedagogickej rade v druhom
polroku, bude zvolaná mimoriadna pedagogická rada. Výchovné opatrenie oznámi triedny
učiteľ rodičom žiakov a zapíšu sa do triedneho výkazu.

Záverečné ustanovenie
Školský poriadok bol prerokovaný na metodickom združení triednych učiteľov a na
pedagogickej rade. Platí od 1. septembra 2018.

V Martine 31.8.2018

Mgr. Igor Libo
riaditeľ školy
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