Dodatok č. 1 k Školskému poriadku zo dňa 3. 9. 2018
platnému v školskom roku 2018/19

Tento Dodatok č. 1 upravuje Čl. 16 platného Školského poriadku, (Ochrana pred
sociálno -patologickými javmi), ktorý rozširuje o riešenie problémov súvisiacich
s násilím, diskrimináciou, ako aj šikanovaním v zmysle Smernice Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 36/2018 o prevencii a riešení šikanovania
detí a žiakov v školách a školských zariadeniach. Súčasne dopĺňa i Čl. 21 Výchovné
opatrenia a pridáva Čl 24. Pravidlá vzájomných vzťahov medzi žiakmi a
zamestnancami školy.
Nové znenie Čl. 16:
16. OCHRANA ŽIAKOV PRED SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝMI
DISKRIMINÁCIOU, NÁSILÍM A ŠIKANOVANÍM

JAVMI,

V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú učitelia povinní zabezpečiť aktívnu ochranu
detí pred sociálno - patologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní detí a v
prípade dôvodného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania či ohrozovania
mravného vývinu dieťaťa bezodkladne riešiť problém v spolupráci s vedením školy,
prípadne so zariadením výchovného poradenstva a prevencie, kontaktovať príslušný
odbor sociálnych vecí a príslušné oddelenie policajného zboru.
Žiak je povinný dodržiavať pravidlá slušného správania, rešpektovať mravné normy a
princípy. Nesmie šikanovať a vydierať spolužiakov v škole ani mimo nej. Je zakázaná
akákoľvek forma diskriminácie a rasizmu. Zakazujú sa akékoľvek prejavy násilia,
agresivity, fyzických útokov, ponižovania či šikany.
 Ak máš podozrenie, že si sám obeťou šikanovania, agresivity a diskriminácie
alebo je obeťou niektorý tvoj spolužiak, ohlás to sám alebo prostredníctvom
svojho zákonného zástupcu našej výchovnej poradkyni Mgr. Ľ. Vargovej,
koordinátorovi prevencie sociálno-patologických javov p. u. Mgr. V. Buríkovi
alebo akémukoľvek pedagógovi na škole.
 Pomôcť ti môžu aj kontakty a tel. č. inštitúcií, ktoré sa problematikou šikanovania,
násilia či diskriminácie zaoberajú (Linka detskej istoty: 0800 112 112, linka
detskej dôvery 0800 112 878, detská linka záchrany 0800121212 občianske
združenie Papilion 055/6435577.
Prevencia a riešenie šikanovania, diskriminácie a násilia v škole
Charakteristika šikanovania
Šikanovaním je akékoľvek správanie dospelej osoby, žiaka alebo žiakov (agresor),
ktorých zámerom je ublíženie inému žiakovi alebo žiakom (obeť), jeho ohrozovanie
alebo zastrašovanie. Ide o cielené a opakované použitie násilia voči žiakovi, ktorý sa

nevie alebo nemôže brániť. Šikanovanie môže zanechať následky na fyzickom alebo
psychickom zdraví.
Kyberšikana
Je forma šikanovania, pri ktorej ide o zneužitie informačno – komunikačných
technológií (telefón, internet, sociálne siete...) s cieľom ublížiť, ponížiť, zosmiešniť či
zastrašiť.
Znaky šikanovania:
 úmysel bezprostredne smerujúci k fyzickému alebo psychickému ublíženiu
druhému,
 agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov,
 opakované útoky,
 nevyrovnaný pomer síl medzi agresorom a obeťou.
Prejavy šikanovania:
 fyzické útoky,
 urážlivé prezývky,
 nadávky,
 posmech,
 tvrdé príkazy vykonať určitú vec proti svojej vôli,
 odcudzenie veci,
 prehliadanie a ignorovanie obete.
Šikanovanie môže napĺňať skutkovú podstatu priestupku alebo trestného činu.
Trestne zodpovedný je ten, kto v čase spáchania činu dovŕšil 14. rok veku.
Diskriminácia
ide o také konanie (dospelej osoby alebo aj dieťaťa), pri ktorej sa zaobchádza
s jedným človekom (alebo skupinou) inak ako s iným človekom (skupinou) na
základe jeho odlišnosti (rasovej, náboženskej, etnickej...). Diskriminácia vychádza
z predsudkov, na základe ktorých sú obmedzované práva diskriminovaných jedincov.
Prejavy detí, ktoré sú vystavené násiliu a šikanovaniu
-

nervozita, úzkostné stavy, nepokoj, znížená schopnosť koncentrácie
uzatváranie sa do seba, málo sociálnych kontaktov
premenlivé školské výsledky
prehnane slušné správanie

-

časté vynechávanie školského vyučovania

Prevencia šikanovania, násilia a diskriminácie na škole
Škola netoleruje šikanovanie, násilie a diskrimináciu v žiadnej podobe. V rámci
každodenného výchovno – vzdelávacieho procesu vedie svojich žiakov k ľudskosti,
priateľstvu, tolerancii a pomoci slabším.
V rámci účinnej prevencie škola:
 vytvára priaznivú klímu vzájomnej dôvery,
 zabezpečuje úzku spoluprácu medzi žiakmi, zamestnancami školy a rodičmi
 školským poriadkom jasne stanovuje pravidlá správania, vrátane sankcií za ich
porušovanie,
 vedie písomnú dokumentáciu o riešení konkrétnych prípadov šikanovania,
fyzických útokov či diskriminácie
 na nástenkách, webe a v školskom poriadku má zverejnené informácie o tom, čo
robiť v prípade, keď sa žiak dozvie o šikanovaní, násilí a diskriminácii alebo sa
stane ich obeťou, zabezpečuje vzdelávanie pedagógov v oblasti prevencie
šikanovania,
 pri riešení problémov škola úzko spolupracuje s odborníkmi CPPPaP,
 pedagógovia školy majú oznamovaciu povinnosť okamžite upozorniť na problémy
šikanovania, násilia či diskriminácie vedeniu školy, ktoré bez meškania problém
rieši v spolupráci s príslušným pedagógom a každej obeti poskytne okamžitú
pomoc.
Žiak, ktorý svojím násilným správaním či šikanovaním ublíži inému spolužiakovi,
bude potrestaný podľa závažnosti priestupku:
a) výchovným opatrením – napomenutie, pokarhanie, znížená známka zo správania
b) nahlásením priestupku Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, oddeleniu
sociálno-právnej ochrany detí v Spišskej Novej Vsi za účelom využitia nutných
výchovných opatrení (návrh na ústavnú výchovu)
c) oznámením podozrenia zo spáchania trestného činu príslušnému Policajnému
zboru SR v Spišskej Novej Vsi, rsp. priestupku (Okresný úrad).
Ochranné opatrenie
Ak žiak svojim správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných
účastníkov výchovy a vzdelávania, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie(§
58 zákona č. 245/2008 ), ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a
vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti
pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy následne bezodkladne privolá:
a) zákonného zástupcu,
b) zdravotnú pomoc,
c) Policajný zbor
Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka.

Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí
Škola prijíma nasledovné opatrenia:
1. Žiaci školy nesmú fajčiť, piť alkoholické nápoje, požívať a vdychovať omamné
látky a drogy, hrať o peniaze, a to aj mimo priestorov školy.
2. Škola veku primeranou formou informuje žiakov o existencii legálnych a
nelegálnych drog a ich mimoriadne negatívnych účinkoch na zdravie človeka.
3. Svojich žiakov vedieme k zdravému životnému spôsobu, rozlišovaniu zdravých
a nezdravých návykov pre život a zdravie.
4. V prevencii využívame vhodnú a dostupnú literatúru (napr. „Nenič svoje
múdre telo“) a preventívne výukové programy.
5. Deťom poskytujeme dostatok podnetov a možností realizácie prostredníctvom
rôznych aktivít, a tým ich vediem k plnohodnotnému životu, kde legálne či
nelegálne drogy nemajú svoje miesto.
6. Zamedzili sme, aby sa do budovy školy dostali akékoľvek nepovolané osoby,
čím sme odstránili možnosť potenciálne nevhodných vonkajších vplyvov na deti.
7. Učitelia sa budú zúčastňovať na školeniach s touto tematikou, prípadne
študovať literatúru a ostatné materiály s tematikou drog a ich šírenia.
8. Pre všetkých žiakov školy organizujeme spoločensko-kultúrne podujatia s
cieľom odpútať žiakov školy od myšlienok na užívania drog a toxikomániu.
9. Koordinátor prevencie drogových závislostí každoročne zabezpečuje besedy a
prednášky s odborníkmi v danej oblasti podľa pripraveného plánu aktivít.
10. Triedni učitelia budú priebežne podľa potreby na triednických hodinách
diskutovať o závislostiach najrôznejšieho druhu (drogy, patologické využívanie
voľného času, príslušnosť k spoločensky nežiaducim hnutiam a pod.).
11. Rozšírili sme spoluprácu školy s rodičmi a školskou samosprávou o aktivity v
danej oblasti, iniciujeme zapájanie rodičov do aktivít školy - školské výlety, akcie a
súťaže.
12. Spolupracujeme so samosprávou mesta a okolitých obcí, mestskou i štátnou
políciou a CPPPaP na vytváraní preventívnych stratégií a posilňovaní opatrení na
znižovanie dopytu po droge v rámci regiónu.
13. Je povinnosťou každého žiaka, učiteľa, vychovávateľa i ostatných
zamestnancov školy informovať triedneho učiteľa o žiakovi, ktorý fajčí, pije alkohol
alebo užíva drogy v školskom prostredí i mimo neho.

24. Pravidlá vzájomných vzťahov medzi žiakmi a zamestnancami školy.






K všetkým učiteľom a ostatným zamestnancom školy sa žiak správa slušne a
zdvorilo, pri stretnutí ich pozdraví.
Ak počas vyučovania vstúpi do triedy dospelá osoba, pozdravia žiaci tým, že
sa postavia, rovnako sa zdravia, keď táto osoba triedu opúšťa.
Žiak rešpektuje pokyny všetkých zamestnancov školy.
Zamestnanci školy rešpektujú dôstojnosť žiaka. Nezosmiešňujú ho a
neponižujú.
PG zamestnanci plne rešpektujú individuálne výchovno – vzdelávacie potreby
každého žiaka s ohľadom na jeho schopnosti, možnosti, kultúrne a sociálne
zázemie.



Výkonom práv začleneného žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami nemôžu byť obmedzené práva ostatných žiakov, ktorí sú
účastníkmi výchovy a vzdelávania (§ 29 ods. 11 zákona č. 245/2008 Z. z.).

Čl. 21 Výchovné opatrenia
Je doplnený v bode B. Porušenie školského poriadku týkajúce sa správania sa žiaka
– o text: ...neospravedlnená neúčasť na triednickej hodine...
Celý text teda znie:
A. Porušenie školského poriadku týkajúce sa správania sa žiaka – opatrenia za
zápisy v klasifikačnom zázname (ide o zápisy týkajúce sa správania žiaka na
VH i mimo nej – napr. drzosť, vyrušovanie, neplnenie úloh zadaných učiteľom,
klamstvo, podvádzanie, poškodzovanie majetku, prejavy rasovej
a náboženskej neznášanlivosti, neospravedlnená neúčasť na triednickej
hodine ... zápisy sa netýkajú zabúdania ŽK, D. Ú., nepripravenosti na VH
a pod., ktoré učiteľ zohľadní pri celkovom hodnotení v predmete )
V Spišskej Novej Vsi dňa 12. 11. 2018
Prerokovanie na PG rade dňa 12. 11. 2018
Platnosť od 19. 11. 2018

