ŠKOLSKÝ PORIADOK
Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene

I. Chodíš do školy, aby si sa niečo naučil, preto
-

nezabúdaj, že ty si zodpovedný za svoje výchovno-vyučovacie výsledky.

-

máš právo, aby ti nové poznatky vysvetlili učitelia zrozumiteľne a na prípadné nejasnosti sa
vždy môžeš opýtať a konzultovať.

-

ak máš špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, máš právo na výchovu a vzdelávanie
s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú tvojim potrebám.

-

máš právo na priebežné objektívne hodnotenie a ty aj tvoji rodičia na informácie o tvojom
prospechu a správaní (triedny učiteľ, iní vyučujúci, riaditeľ) s možnosťou nahliadnutia do
písomných prác.

-

máš právo na ohľaduplnosť a slušné správanie zo strany zamestnancov školy a spolužiakov
a rovnako oni majú právo na ohľaduplnosť a slušné správanie z tvojej strany.

-

ak ti závažné dôvody neumožnia klasifikáciu v riadnom termíne, máš právo na vyskúšanie a
klasifikáciu v náhradnom termíne (podľa §56 zákona 245/2008 Z. z.).

-

máš právo voliť si vyučovacie predmety pre rozvoj svojich schopností a záujmov v rozsahu,
aký ti umožní Školský vzdelávací program a podmienky školy.

-

máš právo uchádzať sa o členstvo v Školskej študentskej rade v škole, v školských
záujmových krúžkoch, zúčastňovať sa školských i mimoškolských výchovno-vzdelávacích,
kultúrnych a športových podujatí za účelom reprezentácie školy, mesta a pod.

-

máš právo zúčastňovať sa na akciách organizovaných školou v čase vyučovania i mimo neho
podľa podmienok školy a využívať služby výchovného poradcu, príp. školského psychológa.

-

máš právo na bezplatné zapožičanie štátnych učebníc, ktoré má škola k dispozícii a na
pridelenie skrinky na osobné veci podľa stanovených podmienok školy.

-

máš právo (ak si plnoletý, ak nie si plnoletý, môže to za teba urobiť tvoj zákonný zástupca)
písomne požiadať riaditeľa školy o:

-

-

sociálne štipendium, ak spĺňaš predpísané predpoklady,

-

opakovanie ročníka, ak si neprospel a nevykonal úspešne komisionálnu skúšku,

-

vykonanie komisionálnej skúšky,

-

individuálny učebný plán, pokiaľ si mimoriadne nadaný a talentovaný, prípadne zo
závažných dôvodov, ktoré posúdi riaditeľ školy,

-

prerušenie štúdia – maximálne na dobu 3 rokov,

-

ukončenie prerušenia štúdia aj pred uplynutím určenej doby prerušenia,

-

prestúpenie na inú strednú školu, ak s tým súhlasí riaditeľ školy, do ktorej máš záujem
prestúpiť,

-

zanechanie štúdia, ak si skončil povinnú školskú dochádzku.

máš právo, aby učitelia dodržiavali Školský vzdelávací program, Školský poriadok a prijaté
Metódy, formy a kritériá hodnotenia žiakov.
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II. Práva a povinnosti zákonného zástupcu žiaka:
Zákonný zástupca žiaka má v zmysle § 144 ods. 5 a ods. 6 školského zákona právo:
-

vybrať pre svoje dieťa školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie zodpovedajúce jeho
schopnostiam, zdravotnému stavu, záľubám, vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti
a etnickej príslušnosti.

-

žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakovi informácie
a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s cieľmi
výchovy a vzdelávania podľa školského zákona.

-

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

-

byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa. Informácie o prospechu
a správaní žiaka podáva rodičom triedny učiteľ najmä na triednej schôdzi rodičovského
združenia a vyučujúci jednotlivých predmetov na konzultačných stretnutiach alebo telefonicky,
prípadne formou elektronickej žiackej knižky. Aktuálne problémy sa riešia ihneď s vedením
školy.

-

na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa.

-

zúčastniť sa výchovno-vzdelávacieho procesu v škole po predchádzajúcom súhlase riaditeľa
školy.

-

vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej
samosprávy.

-

byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa
riaditeľa školy.

-

úradné záležitosti vybavovať denne na sekretariáte školy v úradných hodinách.

po predchádzajúcom súhlase

Zákonný zástupca žiaka má v zmysle § 144 ods. 7 a ods. 8 školského zákona povinnosť:
-

prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo
do školy pravidelne a včas, dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doložiť
dokladmi v súlade so školským poriadkom.

-

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

-

dodržiavať podmienky a pravidlá výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené
školským poriadkom.

-

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

-

informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho zdravotných
problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh
výchovy a vzdelávania.

-

nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.
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III. Aby škola fungovala, musíš prijať isté pravidlá,
preto pamätaj, že:
-

vyučovací proces sa riadi rozvrhom hodín, ktorý schválil riaditeľ školy. Rozvrh hodín je
povinný rešpektovať každý žiak a pedagogický zamestnanec.

-

vyučovací proces je organizovaný v učebniach, odborných učebniach, telovýchovných
priestoroch, prípadne v iných priestoroch školy, môže sa konať aj v priestoroch mimo školy.

-

v jednom vyučovacom dni môže mať žiak najviac 8 vyučovacích hodín.

-

budova školy je otvorená v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 16.00 hod..

-

Teoretické vyučovanie sa uskutočňuje podľa časového harmonogramu:
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

hodina: 07.10 – 07.55
hodina: 08.00 – 08.45
hodina: 08.55 – 09.40
hodina: 09.50 – 10.35
hodina: 10.55 – 11.40
hodina: 11.50 – 12.35
hodina: 12.45 – 13.30
hodina: 13.35 - 14.20
hodina: 14.50 - 15.35

-

musíš byť v triede na svojom mieste 5 min. pred začiatkom vyučovania. Máš právo na
45 min. vyučovaciu hodinu, ale aj na prestávku po nej (oznamuje ju rozhlas gongom
a melódiou).

-

si povinný dochádzať do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa na
vyučovaní všetkých povinných, voliteľných a nepovinných vyučovacích predmetov a kurzov,
ktoré si si zvolil.

-

riaditeľ školy môže oslobodiť žiaka od vyučovania povinného predmetu alebo od telesných
úkonov spojených s vyučovaním niektorých predmetov na základe žiadosti zákonného
zástupcu žiaka alebo žiadosti plnoletého žiaka a na základe vyjadrenia príslušného lekára, ak
ide o žiaka so zdravotným znevýhodnením na základe vyjadrenia posudkového lekára
sociálneho zabezpečenia. Žiak oslobodený od telesnej výchovy na základe potvrdenia od
lekára nie je oslobodený od účasti na hodinách telesnej výchovy.

-

riaditeľ školy nemôže oslobodiť žiaka na celý školský rok alebo jeho prevažnú časť od
vyučovania povinných predmetov, ktoré majú rozhodujúci význam pre odborné zameranie
žiaka. Tieto povinné predmety určuje riaditeľ školy.

-

si povinný prichádzať na vyučovanie riadne pripravený, so všetkými učebnými pomôckami
určenými vyučujúcimi, ktoré podľa rozvrhu potrebuješ, a riadne sa vzdelávať.

-

počas vyučovania sa musíš zdržiavať v škole, ale po skončení vyučovania treba do 15.00
opustiť školu. Ak v nej robíš ďalšie aktivity, musí byť prítomný pedagogický dozor (kvôli tvojej
bezpečnosti aj na ochranu školského majetku).

-

z budovy školy sa môžeš vzdialiť iba z dôvodu, ktorý súvisí s organizáciou vyučovacieho
procesu.

-

ak máš voľnú hodinu, zdržiavaj sa vo vestibule škole, správaj sa slušne a ticho, aby si nerušil
vyučovanie.

-

počas vyučovacej hodiny môžeš opustiť triedu len so súhlasom vyučujúceho.

-

prezúvaj sa do čistej a zdravotne vyhovujúcej obuvi. Obuv a vrchné ošatenie ukladaj na
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vyhradené miesta v priestoroch školy. Študenti sú povinní si obuv a vrchné ošatenie
ukladať do pridelených uzamykateľných skriniek. Nosiť vrchné ošatenie a obuv do tried
počas vyučovania nie je povolené z bezpečnostných a hygienických dôvodov.
-

v odborných učebniach a telovýchovných priestoroch si povinný byť oblečený
v predpísanom odeve a dodržovať zásady BOZP, PO a CO, s ktorými si bol oboznámený na
začiatku školského roku.

-

ak opustíš svoju triedu za účelom vyučovania v odbornej učebni, v telocvični alebo v inej
triede, si povinný zobrať si so sebou všetky svoje osobné veci, učebnice a pomôcky,
doklady, peniaze, mobilný telefón, a pod.

-

nenechávaj si z hygienických dôvodov v škole úbor, ktorý používaš na hodinách telesnej
výchovy.

-

na školských exkurziách, zájazdoch, výletoch a iných školských akciách si povinný riadiť sa
pokynmi pedagogického dozoru, dodržiavať Školský poriadok a Zásady správania sa na
školských a mimoškolských podujatiach, ktoré sú jeho neoddeliteľnou prílohou č. 2.

-

si povinný chrániť majetok školy, vrátane zapožičaných učebníc, pred poškodením, zničením
a stratou. Za majetok školy, ktorý bezprostredne užívaš, si osobne zodpovedný. V prípade
jeho poškodenia alebo zničenia si povinný majetok opraviť, uviesť do pôvodného stavu,
nahradiť alebo zaplatiť. Poškodenie alebo zničenie školského majetku sa posudzuje ako
porušenie školského poriadku. Postup pri ochrane majetku školy je spracovaný
v Opatreniach na ochranu majetku školy, ktoré sú prílohou č. 1 Školského poriadku.

-

pri určení úlohy týždenníka v triede sa odporúča postupovať podľa pokynov triedneho učiteľa.
Týždenníci sú spravidla dvaja. V prípade voliteľných hodín môže určiť týždenníkov na svojich
hodinách príslušný vyučujúci. Týždenníkom sa odporúča:


pred vyučovacou hodinou pripraviť tabuľu prípadne iné pomôcky podľa pokynov
príslušného učiteľa,



starať sa o čistotu tabule, dostatok kriedy v triede,



hlásiť príslušnému vyučujúcemu alebo triednemu učiteľovi prípadné poškodenie
inventára v triede,



po skončení poslednej vyučovacej hodiny v triede zavrieť všetky okná a zotrieť tabuľu,



oznámiť príslušnému vyučujúcemu chýbajúcich žiakov na vyučovacej hodine.

-

vyučovanie prebieha podľa Školského vzdelávacieho programu, ktorého súčasťou sú aj
Metódy, formy a kritériá hodnotenia žiakov, ak ich nesplníš, nebudeš môcť byť
klasifikovaný.

-

ak učiteľ vopred ohlási plánovanú písomnú previerku, si povinný ju vykonať, lebo inak ti
bude chýbať v záverečnom hodnotení a môže sa stať, že nesplníš podmienky klasifikácie
v riadnom termíne. V takomto prípade môžeš podmienky klasifikácie splniť len v náhradnom
termíne.

-

vyučujúci určí termín náhradnej písomky jedenkrát za štvrťrok. Skúšanie v náhradnom
termíne je povolené len tým študentom, ktorí preukázateľne chýbali pre práceneschopnosť
(s potvrdením od lekára), alebo boli vopred pre veľmi závažné dôvody ospravedlnení
riaditeľom školy na žiadosť svojich zákonných zástupcov. (Plnoletí žiaci môžu žiadosť o
ospravedlnenie predniesť riaditeľovi školy vopred osobne.)

-

príslušný vyučujúci má právo určiť, či náhradný termín na napísanie ohlásenej písomnej
previerky bude v čase vyučovania alebo pred či po vyučovaní. Taktiež môže určiť či tento
náhradný termín sa bude realizovať iba so žiakmi jednotlivej triedy, alebo viacerých tried
naraz.
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-

ak sa nezúčastníš písomnej previerky v určenom náhradnom termíne, ďalší náhradný termín
môže povoliť iba riaditeľka školy po konzultácii s príslušným vyučujúcim. Dôvodom pre
opakovaný náhradný termín môže byť iba choroba alebo reprezentácia školy.

-

v prípade, že si bol neprítomný na vyučovaní svojvoľne alebo z neospravedlniteľných
dôvodov, náhradný termín ani ďalší náhradný termín na napísanie ohlásenej písomnej
previerky sa nepovoľuje – čím sa môže stať, že nesplníš podmienky klasifikácie
v príslušnom vyučovacom predmete.

-

ak nesplníš podmienky klasifikácie v príslušnom vyučovacom predmete a máš záujem byť
v tomto predmete klasifikovaný, riaditeľka školy určí na tvoje preskúšanie a klasifikovanie
náhradný termín. Tento náhradný termín je formou komisionálnej skúšky.

-

na obed môžeš chodiť po poslednej vyučovacej hodine, alebo cez obedňajšiu prestávku,
podľa suplovacieho hárku na nástenke.

-

v prípade akejkoľvek zmeny v základných osobných údajoch, zmeny trvalého alebo
prechodného bydliska a pod. ich ihneď nahlás triednemu učiteľovi.

IV. Stáva sa , na tvoju veľkú ľútosť, že nemôžeš prísť
do školy, potom dodržiavaj tieto zásady:
-

ak si neplnoletý a nemôžeš sa zúčastniť na vyučovaní jeden deň pre dôvody vopred známe,
požiada tvoj rodič (zákonný zástupca) triedneho učiteľa o uvoľnenie z vyučovania formou
zápisu do žiackeho zápisníka najneskôr deň pred absenciou. Ak je predpokladaná neúčasť
na vyučovaní viac dní, rodič (zákonný zástupca) požiada o uvoľnenie aspoň jeden týždeň
vopred.

-

uvoľniť ťa z vyučovania zo závažných dôvodov môže vyučujúci len zo svojej vyučovacej
hodiny, triedny učiteľ maximálne na 5 dní, v ostatných prípadoch iba riaditeľ školy. O každom
tvojom uvoľnení musí byť informovaný triedny učiteľ.
- ak si neplnoletý a nemôžeš sa zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, je
tvoj zákonný zástupca povinný najneskôr do 2 dní oznámiť triednemu učiteľovi dôvod
tvojej neprítomnosti. Pri návrate na vyučovanie si povinný predložiť triednemu učiteľovi
neodkladne a bez vyzvania najneskôr do 2 dní ospravedlnenie svojej neprítomnosti
v škole v žiackom zápisníku (dôvod absencie, dátum a čas) podpísané zákonným
zástupcom. Triedny učiteľ bude akceptovať maximálne 5 dní (30 hodín)
ospravedlnení od rodiča za polrok. Ak ospravedlnenie v určenom čase nepredložíš,
tvoja neúčasť na vyučovaní bude neospravedlnenou absenciou. V prípade, že nie je
v uvedenom čase prítomný tvoj triedny učiteľ, predložíš ospravedlnenie
zastupujúcemu triednemu učiteľovi alebo zástupkyni riaditeľky školy pre veci
externé.
- ak si plnoletý a nemôžeš sa zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, si
povinný najneskôr do 2 dní oznámiť triednemu učiteľovi dôvod tvojej neprítomnosti. Pri
návrate na vyučovanie si povinný predložiť triednemu učiteľovi neodkladne a bez
vyzvania najneskôr do 2 dní ospravedlnenie tvojej neprítomnosti v škole v žiackom
zápisníku vlastnoručne podpísané. Triedny učiteľ bude akceptovať maximálne 5
dní (30 hodín) takýchto ospravedlnení za polrok. Ak ospravedlnenie v určenom čase
nepredložíš, tvoja neúčasť na vyučovaní bude neospravedlnenou absenciou.
V prípade, že nie je v uvedenom čase prítomný tvoj triedny učiteľ, predložíš
ospravedlnenie zastupujúcemu triednemu učiteľovi alebo zástupkyni riaditeľky
školy pre veci externé.
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-

Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka sa uznáva 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 (tieto dôvody musia byť
doložené hodnovernými dokladmi).

-

ak tvoja neprítomnosť pre chorobu trvá dlhšie ako 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni,
predložíš potvrdenie od lekára v žiackom zápisníku. Lekárske ospravedlnenie musí byť
podpísané rodičom (zákonným zástupcom), inak nebude akceptované.

-

ak sa tvoja neprítomnosť pre chorobu opakuje častejšie, môže triedny učiteľ vyžadovať
potvrdenie od lekára aj za kratšie obdobie.

-

žiacky zápisník na konci príslušného školského roku odovzdáš triednemu učiteľovi.

-

ak si už splnil povinnú školskú dochádzku a nezúčastníš sa na vyučovaní v trvaní najmenej
5 vyučovacích dní a tvoja neúčasť na vyučovaní nie je ospravedlnená, riaditeľ školy ťa
písomne vyzve (ak si neplnoletý, zákonného zástupcu), aby si v určenej lehote doložil dôvod
svojej neprítomnosti. Upozorní ťa, že v opačnom prípade sa tvoje správanie bude posudzovať
tak, ako by si štúdium zanechal. Ak do 10 dní od doručenia výzvy nenastúpiš do školy alebo
nedoložíš dôvod neprítomnosti v škole, posudzuješ sa tak, ako by si štúdium zanechal prvým
dňom po uplynutí lehoty určenej riaditeľom strednej školy na ospravedlnenie. Týmto dňom
prestávaš byť žiakom našej školy.

-

ak si s rodinou plánujete dovolenku, tak v čase školských prázdnin. Riaditeľ školy nemusí
súhlasiť s uvoľnením žiaka z dôvodu rodinnej dovolenky.

V. Chceme, aby sa v škole cítili všetci dobre – žiaci aj
učitelia, a preto nezabudni:
-

máš právo na rodovo citlivý prístup, na rovnoprávny prístup k vzdelávaniu, na úctu k tvojmu
vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti.

-

ani ty nikoho neponižuj, nevydieraj, nešikanuj, ale ani ty sa neponižuj. Neobmedzuj svojím
konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania.

-

dodržiavaj pravidlá slušného správania sa a cti si ľudskú dôstojnosť.

-

po vstupe do triedy a v školskej jedálni si zlož pokrývku hlavy a vždy uprac za sebou .

-

po poslednej vyučovacej hodine v príslušnej triede uprac svoj stôl, pozbieraj odpadky, vylož
svoju stoličku a riaď sa pokynmi vyučujúceho.

-

pozdrav sa každému dospelému v budove školy, preukazuj úctu starším, pomoc chorým
a handicapovaným.

-

robiť chyby je ľudské, ale treba si ich priznať a prevziať za ne zodpovednosť. Tvoj učiteľ
ti umožní chybu napraviť.

-

ak si niečo na vyučovanie zabudneš,
hodiny.

-

vulgárne slová a gestá vypusti zo svojho slovníka.

-

prichádzaj na vyučovanie čisto a vkusne upravený a oblečený primerane svojmu veku,
ročnému obdobiu a účelu činnosti (tepláky patria na športoviská, nie do triedy, plážové
oblečenie na kúpalisko, nie do školy). Na slávnostné školské akcie použi formálne oblečenie.

-

využívaj prestávku na odpočinok podľa vlastného uváženia, ale nezabúdaj, že aj iní
oddychujú. Počas prestávok sa správaj podľa pokynov vyučujúceho vykonávajúceho
pedagogický dozor a nepoškodzuj majetok školy.

nezabudni sa ospravedlniť na začiatku vyučovacej
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-

využívaj školský bufet počas prestávok a voľných hodín tak, aby si včas stihol začiatok ďalšej
vyučovacej hodiny.

-

na vyučovacej hodine nejedz a nepi – na to sú určené prestávky.

-

svoje ekologické zmýšľanie prejav zapájaním sa do separovaného zberu v
a čistotnosťou.

-

si povinný udržiavať v škole a v jej areáli poriadok a čistotu a aktívnym spôsobom sa podľa
pripraveného harmonogramu podieľať na udržiavaní poriadku a čistoty v škole a jej areáli.

-

nevstupuj bez vyzvania príslušných zamestnancov do kancelárií zamestnancov školy, do
zborovne, do kabinetov, do klubovne a do skladových priestorov.

-

nevstupuj do odborných učební
vyučujúceho.

-

nemanipuluj s predmetmi určenými na ochranu pred požiarmi a na ochranu majetku a budovy
školy.

-

na vybavovanie administratívnych záležitostí v škole využívaj určené úradné hodiny.

-

máš právo, aby ti v prípade tvojej odôvodnenej a ospravedlnenej absencie v škole bola
poskytnutá tzv. ochranná doba na prípravu na vyučovanie v nasledovnom trvaní:

škole

a telovýchovných priestorov bez prítomnosti príslušného

a) absencia na jednotlivej vyučovacej hodine – 0;
b) absencia 1- 3 celé vyučovacie dni - prvá nasledujúca hodina v príslušnom predmete,
ak je v rozvrhu prvý deň nástupu do školy po
absencii;
c) absencia 1 týždeň
- prvá nasledujúca hodina v príslušnom predmete, ak je v rozvrhu
do troch dní po absencii ;
d) absencia 2 týždne
- 1 týždeň po absencii;
e) dlhotrvajúca absencia - individuálne po dohode s príslušným vyučujúcim alebo
riaditeľkou školy;
f) v prípade absencie na voliteľných predmetoch – dvojhodinovkách, sa ochranná doba
v prípade b) c) poskytuje len vtedy, ak je voliteľný predmet v rozvrhu prvý deň nástupu do
školy po absencii.
Po skončení ochrannej doby môžeš byť skúšaný ústne aj písomne.
(Za odôvodnenú absenciu v škole sa považuje najmä neprítomnosť z dôvodov choroby,
preukázateľnej návštevy lekára, reprezentácie školy, športového klubu, z vážnych rodinných
dôvodov a pod.)

VI. Musíš sa zmieriť s tým, že škola nie je zábavný podnik,
a preto:
-

nemôžeš v nej hrať hazardné hry, používať a sprostredkúvať drogy, piť alkoholické nápoje a
fajčiť v areáli školy, ani na školských akciách mimo školy, bez ohľadu na vek alebo súhlas
rodičov. Nemôžeš prichádzať na vyučovanie a školské akcie pod vplyvom alkoholu alebo
omamných látok. Žiak pod vplyvom uvedených látok sa nesmie zúčastniť vyučovania, jeho
neprítomnosť nie je možné ospravedlniť.

-

nenos do školy väčšie sumy peňazí, cenné predmety, predmety ohrozujúce bezpečnosť a
zdravie spolužiakov, zdraviu škodlivé látky a iné veci, ktoré by rozptyľovali pozornosť
ostatných žiakov pri vyučovaní.

-

nie je povolené rušiť vyučovanie používaním mobilných telefónov, prehrávačov a pod. Mobilné
telefóny musíš cez vyučovací proces vypnúť a uložiť do školskej tašky. V prípade
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porušenia tohoto príkazu budeš pokarhaný triednym učiteľom a pri ďalšom porušení ti bude
znížená známka zo správania.
-

nie je povolené zhotovovať zvukový a obrazový záznam (mobilmi, kamerami, diktafónmi
a pod.) učiteľov a spolužiakov počas vyučovania a priebehu školských akcií a umiestňovať
takto zhotovené záznamy na rôzne verejnosti dostupné miesta (internet a pod.) bez súhlasu
dotknutej osoby alebo osôb.

-

nepoužívaj školskú IKT na súkromné účely bez vedomia príslušného vyučujúceho alebo
vedenia školy, nezasahuj a nemeň nastavenia školských počítačov, tlačiarní, študentskej
televízie a nainštalovaných aplikácií.

-

nie je dovolené používať cez prestávky počítače, ktoré sú v učebniach na katedre, sú určené
výlučne pre prácu učiteľov.

-

v areáli školy neprezeraj morálne nevhodné internetové stránky.

-

nie je dovolené nabíjanie súkromných mobilov, notebookov a iných prístrojov z elektrickej
siete školy bez dovolenia príslušného vyučujúceho alebo pedagogického dozoru.

-

v priestoroch školy nie je dovolené používanie elektrických spotrebičov, ktoré nie sú vo
vlastníctve školy. V prípade ich nevyhnutného použitia je potrebný súhlas riaditeľky školy.

-

neohrozuj zdravie a bezpečnosť svoju ani iných.

-

rešpektuj pokyny zamestnancov školy.

VII. Ak budeš dosahovať vynikajúce výsledky, bude ti
udelená pochvala:
1. Pochvala triednym učiteľom môže byť udelená najmä za:






výborný prospech (priemer 1,0 alebo priemer do 1,5),
vzornú dochádzku,
úspešnú reprezentáciu školy (účasť vo vyšších kolách súťaží),
činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností,
nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou
osobou alebo inštitúciou.

2. Pochvala riaditeľkou školy môže byť udelená najmä za:





úspešnú reprezentáciu školy (dobré umiestnenie vo vyšších kolách súťaží),
nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou
osobou alebo inštitúciou,
vynikajúci prospech počas celého štúdia (priemer 1,0),
mimoriadnu činnosť a aktivitu v prospech školy.

VIII. Ak sa „nezmestíš do kože“, budeš za to niesť
následky:
-

nedodržanie niektorého bodu školského poriadku a ďalších vnútorných predpisov je dôvodom
pre výchovné opatrenia podľa §58 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
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(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
1. Napomenutie triednym učiteľom môže byť udelené najmä za:
 dva zápisy v triednej knihe alebo sťažnosti pedagógov a ostatných pracovníkov školy,
týkajúce sa správania žiaka, prednesené na pedagogickej rade a zapísané v jej zápisnici,
 menej závažné porušenie ustanovení Školského poriadku (ŠP) – napr. najviac tri neskoré
príchody na vyučovanie, ojedinelé predčasné svojvoľné opustenie vyučovania, ojedinelé
poškodenie školského majetku.
2. Pokarhanie triednym učiteľom môže byť udelené najmä za:





najviac 6 oneskorených príchodov na vyučovanie,
neospravedlnené hodiny do počtu 7,
závažnejšie alebo opakujúce sa menej závažné porušenia ustanovení ŠP,
3-5 zápisov v triednej knihe alebo na základe sťažností pedagógov a ostatných pracovníkov
školy prednesených na pedagogickej rade a zapísaných v jej zápisnici.

3. Pokarhanie riaditeľkou školy môže byť udelené za:
 neospravedlnené hodiny v počte od 8 do 30,
 viac ako 5 zápisov v triednej knihe alebo na základe početných sťažností pedagógov
a ostatných pracovníkov školy prednesených na pedagogickej rade a zapísaných v jej
zápisnici,
 závažné porušenie1) ustanovení ŠP.
4. Podmienečné vylúčenie môže byť udelené za:
 neospravedlnených 6 – 10 dní alebo viac ako 30 neospravedlnených jednotlivých hodín,
 prinášanie vecí ohrozujúcich zdravie a život žiakov a učiteľov do školy alebo na školské
podujatia,
 závažné porušenie1) ustanovení ŠP.
5. Vylúčenie môže byť udelené za:
 nesplnenie podmienky uloženej pri podmienečnom vylúčení,
 zvlášť závažné alebo opakujúce sa závažné porušenia1) ustanovení ŠP.
Pokiaľ žiak uskutočnil čin, pre ktorý je dôvod vylúčiť ho a neukončil ešte povinnú školskú
dochádzku, bude po skončení povinnej školskej dochádzky vylúčený zo školy.
1)

-

Za závažné porušenie školského poriadku sa považuje:
fajčenie v areáli školy a na školských podujatiach aj mimo areálu školy,
prechovávanie a používanie alkoholických nápojov, drog a iných návykových látok v areáli
školy a na školských podujatiach aj mimo areálu školy,
pokus o krádež,
konanie žiaka s úmyslom ublíženia na zdraví,
podvádzanie,
mimoriadne vulgárne správanie, fyzické útoky na žiakov alebo zamestnancov školy,
úmyselné poškodzovanie školského majetku , majetku žiakov a zamestnancov školy,
hazardné hry v škole alebo počas školských podujatí,
používanie mobilov, prehrávačov a pod. na vyučovaní, svojvoľné prestavovanie školskej IKT,
študentskej televízie, prezeranie nevhodných internetových stránok v škole, používanie
školskej IKT na súkromné účely bez vedomia príslušného vyučujúceho alebo vedenia školy,
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-

vrátane počítačov v triedach a učebniach pre potreby vyučujúcich,
v dobe podmienečného vylúčenia neospravedlnená neúčasť na vyučovaní, nezáujem
o štúdium a zápis v triednej knihe,
zhotovovanie zvukových a obrazových záznamov učiteľov a spolužiakov a ich zverejňovanie
bez súhlasu dotknutej osoby alebo osôb.
Za zvlášť závažné porušenie, za ktoré môže byť žiak okamžite vylúčený zo štúdia sa
považuje:

-

prejavy neznášanlivosti a diskriminácie (rasovej, rodovej, sexuálnej, vekovej, náboženskej,
a i.), ako aj verbálna a neverbálna propagácia a podpora hnutí smerujúcich k potláčaniu práv
a slobôd občanov podľa § 421 a § 422 Trestného zákona,
úmyselné konanie proti dobrým mravom a proti ľudským právam a dôstojnosti spolužiakov
a zamestnancov školy,
spôsobenie škody, pri ktorej zasahujú orgány činné v trestnom konaní,
úmyselná alebo v afekte spôsobená ujma na zdraví žiaka alebo zamestnanca školy,
spáchanie akéhokoľvek trestného činu (krádež, úmyselné ublíženie na zdraví, šikanovanie,
vydieranie, vandalizmus, výtržníctvo, ...)

Tento Školský poriadok Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene bol prerokovaný v pedagogickej
rade školy dňa 30. 8. 2018, schválený v Rade školy dňa ............a je platný od 3. septembra 2018.

RNDr. Ivetta Vidová
riaditeľka školy
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