ŠKOLSKÝ PORIADOK
GYMNÁZIA MIKULÁŠA KOVÁČA
NA MLÁDEŽNÍCKEJ 51 V BANSKEJ BYSTRICI

I. PREAMBULA
Gymnázium Mikuláša Kováča na Mládežníckej ulici č. 51 v Banskej Bystrici je výberovou
strednou školou, ktorú si žiak zvolil dobrovoľne a preto má voči nej povinnosť riadiť sa jej pravidlami
a školským poriadkom, dodržiavať i osobitné požiadavky školy a platné zákony spoločnosti a správať
sa podľa nich.
Výchova a vzdelávanie na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici sa uskutočňuje
podIa učebných plánov pre osemročné štúdium zamerané na umeleckú výchovu, päťročné štúdium
slovensko – španielske bilingválne a štvorročné štúdium všeobecného zamerania schválených
Ministerstvom školstva SR. Od 1. 9 2008 sa postupne v jednotlivých triedach aplikujú školské
vzdelávacie programy, ktoré vychádzajú z príslušných štátnych vzdelávacích programov. V
osemročnom študijnom odbore sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje podľa Školského vzdelávacieho
programu CUDZIE JAZYKY A KULTÚRA. Vo štvorročnom študijnom odbore sa výchova a
vzdelávanie uskutočňuje podľa Školského vzdelávacieho programu EURÓPSKE OBČIANSTVO.
Od
1.9.2011 sa zaviedol aj Školský vzdelávací program pre päťročný študijný odbor
¡BIENVENIDOS AL MUNDO DE ESPAÑOL! (Vitajte vo svete španielčiny!) Vychádzame z práv
a slobôd vyhlásených vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, v Deklarácii práv dieťaťa (19/59) a
Dohode o právach dieťaťa (1989).
V záujme naplnenia práva na vzdelanie škola zabezpečí vnútorný chod školy, organizáciu
života žiakov a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby čas strávený v škole bol
maximálne efektívne využitý z hľadiska vzdelávania a aby bol aj časom príjemne stráveným rovnako
žiakmi ako aj učiteľmi.
Z tohto dôvodu sa ustanovuje Školský poriadok Gymnázia Mikuláša Kováča v Banskej
Bystrici, ktorý vychádza zo Zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 22.mája 2008.
II. ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA
1.Výchovno-vzdelávací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválil riaditeľ školy. Rozvrh
hodín je povinný rešpektovať každý žiak a pedagogický pracovník.
2. Do školských budov sa vchádza cez hlavné vchody. Školské budovy otvára školník o 6,30 hod.
V tom čase je povolený vstup do budovy len žiakom, ktorí začínajú nultou vyučovacou hodinou,
ostatným o 7,30 hod. Žiaci prichádzajú najneskôr 10 minút pred začiatkom vyučovania, resp. ich
prvej vyučovacej hodiny. Po skončení vyučovania sa v budovách školy môžu žiaci zdržiavať iba
s pedagogickým dozorom. Žiaci nemôžu v čase trvania vyučovania prijímať návštevy v budovách ani
objektoch školy.
3. Každý žiak je povinný dodržiavať vyučovací čas určený rozvrhom hodín i rozsah prestávok.
Začiatok vyučovania, vyučovacie hodiny a prestávky sú určené takto:
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4. Ak sa počas vyučovania žiaci sťahujú do odbornej učebne alebo inej triedy, robia tak cez prestávku.
Do odbornej učebne žiaci vstupujú len v prítomnosti vyučujúceho.
5. Na mimotriednu a mimoškolskú činnosť prichádzajú žiaci do vymedzených priestorov budov školy
ako na vyučovanie.
6. Počas prestávok žiaci nemajú dovolené opúšťať areál školy.
7. Exkurzie sú súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov. Organizujú sa ako jednodenné alebo
viacdenné a za ich úroveň zodpovedajú vyučujúci, ktorých učebný predmet najviac súvisí s obsahom
exkurzie. Ich rozsah a obsah schvaľuje po predložení vedúcim predmetovej komisie na začiatku
školského roka riaditeľ školy v súlade s učebnými osnovami a tematickými výchovno-vzdelávacími
plánmi, stávajú sa prílohou tematických výchovno-vzdelávacích plánov a plánu práce predmetovej
komisie Exkurzie uvedené v základných pedagogických dokumentoch sú súčasťou výchovy a
vzdelávania žiakov strednej školy.
III. PRÁVA ŽIAKA A JEHO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU
1. Práva stanovené v školskom poriadku sa zaručujú rovnako každému žiakovi v súlade so zásadou
rovnakého zaobchádzania vo vzdelaní.
2.Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského poriadku musí byť v súlade s dobrými mravmi.
Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého žiaka.
3. Škola nesmie žiaka postihovať alebo znevýhodňovať preto, že uplatňuje svoje práva.
Práva žiaka
1. Žiak má právo na

a) rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,
b) bezplatné vzdelanie,
c) individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v
rozsahu ustanovenom Zákonom č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a
o zmene a doplnení niektorých zákonov,
d) úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
e) poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
f) výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
g) organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom,
zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
h) úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a
sexuálnemu násiliu,
i) slobodnú, no pre daný školský rok záväznú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so
svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom učebným plánom,
j) informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,
k) individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených zákonom podľa § 24 Zákona
č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov,
l) ochranu svojho súkromia,
m) účast v žiackej samospráve v rámci triedy a školy,
n) primerané využívanie školského zariadenia, pomôcok, odborných učební, knižnice,
o) lekárske ošetrenie počas vyučovania, pokiaľ ho nie je možné uskutočniť v inom čase.

Pred odchodom na vyšetrenie je žiak povinný predložiť triednemu učiteľovi (v prípade jeho
neprítomnosti vyučujúcemu tej hodiny, z ktorej odchádza, resp. ktorá nasleduje) zápisník na
vyznačenie odchodu. Po jeho absolvovaní je povinný predložiť do 48 hodín platné ospravedlnenie
potvrdené príslušným lekárom s udaním času odchodu a podpisom zákonného zástupcu,
p) na slobodu prejavu v súlade so svojím presvedčením a názorom. Žiaci môžu vyjadrovať svoje
názory ústne alebo písomne, avšak vyjadrovanie vlastných názorov nesmie ohrozovať slobodu prejavu
iných. Žiadny prejav nemôže byť vulgárny ani urážlivý a má byť v súlade so základnými etickými
normami. V škole nie je dovolené rozširovať petície alebo iné dokumenty, ktoré nesúvisia s činnosťou
školy,
r) na účast v súťažiach po predchádzjúcom súhlase riaditeľa školy.
2. 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 rodičov, Radu školy
pri Gymnáziu na Mládežníckej ul. č. 51 v Banskej Bystrici a Študentskú radu.
3. Každý žiak alebo trieda majú právo zorganizovať pre svojich spolužiakov v mimovyučovacom čase
záujmový klub,večierok,turnaj za predpokladu, že najmenej 1 týždeň vopred odovzdajú riaditeľovi
školy organizačné zabezpečenie hromadnej školskej akcie. Riaditeľ školy môže s organizovaním
akcie súhlasiť, ak sú požadované priestory v škole voľné a je zabezpečená bezpečnosť účastníkov a
pedagogický dozor.
4. Rôzne potvrdenia súvisiace so štúdiom žiaka na škole má tento právo vyzdvihnúť a potvrdiť
na sekretariáte školy, pričom dodržiava stanovené úradné hodiny.
5. Ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka má pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých
predmetoch prvého a druhého polroka a ak do troch pracovných dní odo dňa získania výpisu
klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok alebo do troch pracovných dní odo dňa
vydania vysvedčenia požiada riaditeľa školy o preskúšanie (ak príslušný predmet vyučuje riaditeľ,
môže žiak alebo zákonný zástupca žiaka o preskúšanie požiadať orgán miestnej štátnej správy
v školstve), žiak sa bude klasifikovať podľa výsledkov komisionálnej skúšky.
6. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na komisionálnu skúšku a neospravedlní sa sám alebo
prostredníctvom svojho zákonného zástupcu najneskôr v deň konania skúšky sa klasifikuje
z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal vykonať komisionálnu skúšku stupňom prospechu
nedostatočný.
7. Žiak, ktorý má na konci druhého polroka prospech nedostatočný najviac z dvoch povinných
vyučovacích predmetov môže na základe rozhodnutia riaditeľa školy vykonať z týchto predmetov
opravnú skúšku.
8. Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 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.
Práva zákonného zástupcu
Zákonný zástupca žiaka 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 Zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov,
b) oboznámiť sa so Školským vzdelávacím programom 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,

f) vyjadrovať sa k Školskému vzdelávaciemu programu
prostredníctvom orgánov školskej
samosprávy,
g) byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase
riaditeľa školy.
IV. POVINNOSTI ŽIAKA A JEHO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU
Povinnosti žiaka
1. Žiak je povinný
a) neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,
b) dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského zariadenia,
c) chrániť pred poškodením majetok školy alebo školského zariadenia a majetok, ktorý škola alebo
školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie,
d) chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré mu 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 zariadenia,
h) rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi,
i) byť v škole vhodne a čisto oblečený a upravený, v súlade s estetickými a hygienickými zásadami,
j) v prípade, že sa na vyučovanie nepripraví, ospravedlniť sa pred začiatkom hodiny a uviesť dôvod
nepripravenosti,
k) správať sa tak, aby nenarušoval priebeh jednotlivých hodín, aby umožňoval sústredenú prácu
všetkým zúčastneným.
l) počas vyučovania v telocvični, v odborných učebniach a laboratóriách dodržiavať prevádzkový
poriadok príslušnej učebne a zariadenia, riadiť sa pravidlami o BOZP a PO, s ktorými bol
oboznámený. Platí to aj v prípade, ak vyučovanie prebieha v mimoškolských priestoroch.
m) riadiť sa v školskej jedálni pokynmi pedagogického dozoru. Vstup do školskej jedálne je povolený
len s platným stravným lístkom. Žiak je povinný taniere, príbory a poháre odniesť k okienku. Starší
žiaci nemajú z titulu svojho veku právo byť prednostne obslúžení, ani právo požadovať takúto službu
od mladších spolužiakov,
n) prezuť sa po príchode do školy do odporučenej obuvi..
2. Malý zošit (slovník), označený menom, triedou, pečiatkou školy, podpisom triedneho učiteľa je
úradným dokladom školy. Je neprenosný. Študent je povinný udržiavať ho v čistote a poriadku, dbať,
aby nedošlo k jeho strate alebo odcudzeniu a aby informácie v ňom zapísané boli úplné a pravdivé.
Nie je dovolené akýmkoľvek spôsobom upravovať a meniť informácie v ňom zapísané.
3. Žiakovi je zakázané
a. používať na vyučovaní prenosné telefóny a rôzne hudobné prehrávače,
b. znečisťovať steny a ničiť zariadenia učební a ostatných priestorov školy,
c. manipulovať s vecami zabezpečujúcim ochranu budovy školy a majetok školy.
Povinnosti zákonného zástupcu
Zákonný zástupca žiaka 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 výchovnovzdelávacie 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.

V. OPATRENIA VO VÝCHOVE
1. Opatreniami vo výchove sú pochvaly, iné ocenenia a výchovné opatrenia na posilnenie disciplíny
žiakov.
2. Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú:
a. za vzorné správanie a vzorné plnenie povinností ,
b. za mimoriadny prejav aktivity a iniciativy,
c. za záslužný alebo statočný čin,
d. za dobrú reprezentáciu školy.
Pochvaly sa zapisujú do pedagogickej dokumentácie a oznamujú sa rodičom.
3.Opatrenia na posilnenie disciplíny sa ukladajú žiakom za závažné alebo opakované previnenia.
Každému opatreniu predchádza objektívne prešetrenie previnenia a poklesku. Ak si žiak neplní svoje
povinnosti a nespráva sa podľa ustanovení Školského poriadku a na zmenu správania nestačia bežné
napomenutia vyučujúcich alebo triedneho učiteľa, ani iné pozitívne motivácie, ukladá sa žiakovi
podľa závažnosti a stupňa previnenia v súlade s platnou legislatívou niektoré z týchto opatrení:
➔ pokarhanie od triedneho učiteľa,
➔ pokarhanie od riaditeľa školy,
➔ zníženie známky zo správania,
➔ podmienečné vylúčenie zo školy,
➔ vylúčenie zo školy.
Tieto opatrenia sa zapisujú do pedagogickej dokumentácie a oznamujú sa rodičom.
4. Výchovné opatrenia sa ukladajú v prípadoch, ak žiak hrubo poruší Školský poriadok alebo ho
porušuje opakovane. Riaditeľ školy má právo vylúčiť žiaka zo školy v zmysle platnej legislatívy.
Za hrubé porušenie Školského poriadku sa považuje:
➢ požívanie alkoholických nápojov, návykových látok a iných zdraviu škodlivých látok,
➢ fajčenie v priestoroch a v areáli školy,
➢ prechovávanie a distribúcia narkotík,resp. navádzanie k ich užívaniu,
➢ agresívne a arogantné správanie voči vyučujúcim, zamestnancom a spolužiakom, ako aj
rovnaké správanie na verejnosti
➢ šikanovanie spolužiakov,
➢ poškodzovanie dobrého mena školy.
5. 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, 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,
b) zdravotnú pomoc podľa Zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z.z.,

c) Policajný zbor podľa § 72 zákona č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších
predpisov.
6. Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia
vyhotoví riaditeľ školy písomný záznam.
VI. DOCHÁDZKA DO ŠKOLY
1. Schválený rozvrh hodín je pre žiakov záväzný. V odôvodnených prípadoch žiak požiada
o uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny vyučujúceho príslušného predmetu, o uvoľnenie na celý deň
požiada triedneho učiteľa. Vyučujúci alebo triedny učiteľ urobí záznam o uvoľnení žiaka.O uvoľnení
žiaka na viac ako 3 dni rozhoduje na písomnú žiadosť zákonného zástupcu po vyjadrení triedneho
učiteľa riaditeľ školy. Žiaci, ktorí sa v priebehu roka pravidelne zúčastňujú športovej, kultúrnej a inej
činnosti, predkladajú riaditeľovi školy písomnú žiadosť zákonného zástupcu ( v prípade plnoletosti
dokladá žiak sám).
2. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, plnoletý žiak alebo zákonný zástupca
maloletého žiaka je povinný oznámiť škole do 48 hodín príčinu jeho 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. Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni,
ospravedlňuje zákonný zástupca maloletého žiaka, plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám; vo
výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o
chorobe žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť
žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak alebo
jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára.
3. Žiak predloží triednemu učiteľovi písomný doklad, ktorý ospravedlňuje jeho neúčasť na výchove a
vzdelávaní v škole, najneskôr do 48 hodín po nástupe do procesu výchovy a vzdelávania.
4. Ak triedny učiteľ neuzná dôvody neprítomnosti alebo spôsob jej ospravedlnenia, hodiny sa
považujú za neospravedlnené.
5. Ak žiak mešká na vyučovanie bez opodstatneného dôvodu, príslušný vyučujúci zaznamená žiakovi
do triednej knihy neskorý príchod, bez toho, aby triedny učiteľ zaznamenal počet vymeškaných minút.
6. Za neskoré príchody a neospravedlnenú absenciu v rozsahu 1 a viac vyučovacích hodín riaditeľ
školy žiakovi uloží na návrh triedneho učiteľa po prerokovaní v pedagogickej rade výchovné opatrenie
alebo zníženú známku zo správania.
7. Ak má žiak zdravotné problémy dlhodobého charakteru, ktoré obmedzujú alebo znemožňujú jeho
pohybovú aktivitu na hodinách telesnej výchovy, môže požiadať o úplné alebo čiastočné oslobodenie
od telesnej výchovy. Žiadosť žiaka alebo zákonného zástupcu spolu s lekárskym nálezom je potrebné
adresovať riaditeľovi školy, ktorý vydá príslušné rozhodnutie. Žiak, ktorý je čiastočne oslobodený od
telesnej výchovy, nie je oslobodený od účasti na vyučovaní telesnej výchovy.
8. Riaditeľ môže povoliť prerušenie štúdia žiakovi, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, na
žiadosť jeho zákonného zástupcu, ak ide o plnoletého žiaka, na jeho žiadosť, najviac na tri roky;
riaditeľ školy je povinný na základe žiadosti žiačky alebo jej zákonného zástupcu prerušiť štúdium pre
tehotenstvo a materstvo alebo jej povoliť štúdium podľa individuálneho učebného plánu.
9. Riaditeľ školy môže po posúdení učebných plánov a po prerokovaní v pedagogickej rade povoliť
žiakovi absolvovať časť štúdia na obdobnej škole v zahraničí. Štúdium v zahraničí môže povoliť aj
opakovane, ale vždy len po úspešnom ukončení ročníka. V prípade potreby uloží žiakovi povinnosť
vykonať skúšky najviac z troch predmetov, pričom rozdielová skúška z vyučovacieho jazyka je
povinná.

10. Zmenu študijného odboru povoľuje riaditeľ školy spravidla na začiatku školského roku.
Podmienkou na povolenie zmeny je zdravotná spôsobilosť žiaka na štúdium a spôsobilosť na
vykonávanie povolania, na ktoré sa má pripravovať v novozvolenom študijnom alebo učebnom
odbore, a úspešné vykonanie rozdielovej skúšky, ak ju riaditeľ určil.
11. Ak žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, chce zanechať štúdium, oznámi to písomne
riaditeľovi školy; ak je žiak maloletý, písomné oznámenie podá jeho zákonný zástupca. Žiak prestáva
byť žiakom školy dňom, ktorý nasleduje po dni, keď riaditeľovi školy bolo doručené oznámenie o
zanechaní štúdia.
12. V prípade náhlej zdravotnej indisponovanosti žiaka oznámi triedny učiteľ túto skutočnosť
zákonnému zástupcovi. V záujme ochrany zdravia môže žiak opustiť školu pri zdravotnej
indisponovanosti len v sprievode zákonného zástupcu alebo zodovednej osoby určenej triednym
učiteľom alebo vedením školy. V prípade akútnych stavov bude privolaná záchranná zdravotná služba.
VII. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA ŽIAKA
1. V záujme bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov je žiakom zakázané:
a. fajčiť v celom areáli školy, ako aj pri činnostiach organizovaných školou mimo priestorov
školy,
b. prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje, návykové
látky a iné zdraviu škodlivé látky, požívať ich, distribuovať alebo nabádať iných žiakov
k ich požívaniu v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou,
c. prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život, zdravie a
veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri práci,
d. počas vyučovania opúšťať areál školy,
e. agresívne a arogantné správanie voči vyučujúcim, zamestnancom a spolužiakom, ako aj
rovnaké správanie na verejnosti,
f. šikanovanie spolužiakov.
2. Žiak sa na vyučovaní rovnako aj pri každej činnosti organizovanej školou dôsledne riadi pravidlami
o BOZP a PO, o ktorých bol na začiatku školského roka poučený.
3. Cez prestávky v triede alebo na chodbách sa žiak správa tak, aby nespôsobil úraz, ani nezapríčinil
poškodenie zdravia svojim spolužiakom a ostatným osobám v priestoroch školy. Čas prestávok
využíva na prípravu na ďalšiu vyučovaciu hodinu, resp. na presun.
4. Počas vyučovania v telocvični, v odborných učebniach a laboratóriách žiak dodržiava prevádzkový
poriadok príslušnej učebne a zariadenia, riadi sa pravidlami o BOZP a PO, s ktorými bol oboznámený.
Platí to aj v prípade, ak vyučovanie prebieha v mimoškolských priestoroch.
5. V školskej jedálni sa žiak riadi pokynmi pedagogického dozoru. Vstup do školskej jedálne je
povolený len s platným stravným lístkom. Starší žiaci nemajú z titulu svojho veku právo byť
prednostne obslúžení, ani právo požadovať takúto službu od mladších spolužiakov.
VIII. STAROSTLIVOSŤ O ŠKOLSKÝ MAJETOK A O OSOBNÉ VECI
1. Žiak je povinný šetriť školské zariadenie, šetrne zaobchádzať s učebnicami a učebnými
pomôckami. Ak svojou nedbanlivosťou alebo úmyselne spôsobí škodu, musí ju odstrániť alebo
nahradiť. Všetky učebnice,ktoré žiak dostáva bezplatne, je povinný vrátiť na konci školského roka. Za
každú nevrátenú,resp.poškodenú učebnicu je povinný zaplatiť.
2. Žiak nenosí do školy veci, ktoré nesúvisia s vyučovaním ( zbrane, nože, prehrávače, elektronické
a iné hry, väčšie sumy peňazí, kreditné karty, cenné predmety - drahé hodinky, šperky a pod.).

3. Odcudzenie vecí žiak nahlási v deň odcudzenia triednemu učiteľovi, v prípade jeho neprítomnosti
dozor konajúcemu učiteľovi. Vlastníctvo odcudzenej veci je povinný dokázateľným spôsobom
preukázať.
IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Školský poriadok nadobúda účinnosť 4.11.2011. Týmto dňom sa ruší Školský poriadok do
3.11.2011 aj s jeho doplnkami.
V Banskej Bystrici 4.11.2011
PaedDr. Alena Škapincová
riaditeľka školy

