Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta Trebišov

ŠKOLSKÝ PORIADOK

august 2019

RNDr. Slavomír Partila
riaditeľ školy

1. Úvodné ustanovenie
Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta Trebišov je katolícka škola,
ktorej zriaďovateľom je Gréckokatolícka eparchia Košice.
Školský poriadok je záväzný vnútorný dokument školy, vypracovaný v zmysle Zákona č.
245/2008 Z. z. zo dňa 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
Upravuje podrobnosti o :
a) výkone práv a povinností žiakov a ich zákonných zástupcov v škole, pravidlá vzájomných
vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy
b) prevádzke a vnútornom režime školy
c) podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia a žiakov a ich ochrany pred
sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím
Žiak sa dobrovoľným rozhodnutím študovať na CSOŠ sv. Jozafáta

zaväzuje riadne

dochádzať do školy a dodržiavať jej školský poriadok.

2. Organizácia vyučovania
2.1. Vyučovanie v škole prebieha podľa rozvrhu hodín, ktorý schválil riaditeľ školy.
2.2. Škola sa otvára o 6,00. Vyučovanie sa začína o 7,00 hod.
2.3. Teoretické vyučovanie sa uskutočňuje podľa časového harmonogramu:
Vyučovacia
hodina
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.

Začiatok

Koniec

7,00
7,50
8,45
9,40
10,35
11,50
12,40
13,35
14,30

7,45
8,35
9,30
10,25
11,20
12,35
13,25
14,20
15,15

Prestávka po
vyučovacej hodine
5 minút
10 minút
10 minút
10 minút
30 minút
5 minút
10 minút
10 minút
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Obedňajšia prestávka je 30 minút, od 11,20 do 11,50.
2.4. Praktické vyučovanie sa uskutočňuje podľa časového harmonogramu, ustanoveným
osobitným interným predpisom
2.5. Žiak je povinný byť v škole 5 minút pred začiatkom svojho vyučovania podľa
rozvrhu hodín.
2.6. Areál školy môže žiak opustiť v odôvodnených prípadoch od 7,45 h do konca
vyučovania (podľa svojho rozvrhu) len s podpísanou priepustkou v žiackej knižke
od triedneho učiteľa, zastupujúceho triedneho učiteľa, alebo člena vedenia školy,
ktorou sa preukáže na vrátnici školy. V prípade, že žiak svojvoľne opustí areál školy,
čím poruší jej školský poriadok, škola nenesie zodpovednosť za jeho zdravie a
bezpečnosť.
2.7. Úradné záležitosti sa vybavujú denne v čase od 7,30-11,00 hod. a od 11,30-14,30
hod. na sekretariáte školy. Informácie o prospechu a správaní žiaka podáva rodičom
triedny učiteľ, vyučujúci učiteľ a majster OV na triednej schôdzi rodičovského
združenia a v čase stanovených konzultačných hodín. V odôvodnených prípadoch si
môže rodič, alebo zákonný zástupca dohodnúť čas konzultácie telefonicky.

3. Práva žiakov
Žiak má právo:
3.1.

na vzdelanie

3.2.

na slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania

3.3.

na slobodu prejavu

3.4.

na ochranu súkromia, osobných údajov, cti a ľudskej dôstojnosti

3.5.

na úctu k svojej osobe a ohľaduplné správanie

3.6.

na ochranu pred všetkými formami diskriminácie, fyzického a psychického násilia,
šikanovania

3.7.

na komunikáciu v duchu zásad slušnosti, humanity a tolerancie

3.8.

na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný
stav v rozsahu ustanovenom školským zákonom

3.9.

vyjadriť slobodne a slušným spôsobom svoj názor, kritiku a námety

3.10. obrátiť sa na vedenie školy, ak má pocit, že jeho práva nie sú dodržiavané
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3.11. na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí
3.12. na kvalitnú výučbu a zrozumiteľný výklad
3.13. poznať kritéria hodnotenia, klasifikácie vedomostí a zručností vo všetkých
predmetoch,
3.14. na bezprostredné oznámenie známky z ústnej odpovede
3.15. na zdôvodnenie hodnotenia písomných prác a testov do 14 dní od ich napísania
3.16. na informácie o priebežnej klasifikácii,
3.17. na zdôvodnenie klasifikácie
3.18. byť

klasifikovaný najneskôr 48 hodín pred klasifikačnou poradou k danému

školskému polroku, ak vymeškal počas školského polroka menej ako 25%
vyučovacích hodín

z daného

predmetu. Klasifikácia predmetov odborný výcvik

a odborná prax je stanovená osobitným interným predpisom
3.19. požiadať prostredníctvom zákonného zástupcu o komisionálne preskúšanie z učiva
daného predmetu a daného polroku, ak vymeškal 25 % - 50 % vyučovacích hodín z
daného predmetu. Komisionálnu skúšku môže na základe rozhodnutia riaditeľa školy
vykonať pred klasifikačnou poradou v príslušnom školskom polroku.
3.20. požiadať o komisionálne preskúšanie z učiva daného predmetu a daného polroku, ak
vymeškal

viac ako 50 % vyučovacích hodín daného vyučovacieho predmetu

v školskom polroku. Komisionálnu skúšku môže na základe rozhodnutia riaditeľa
školy vykonať po klasifikačnej porade za daný polrok.
3.21. požiadať riaditeľa školy o vykonanie opravných skúšok, ak je na konci 2. polroka
klasifikovaný stupňom nedostatočný najviac z dvoch predmetov. O povolení vykonať
komisionálne skúšky rozhodne riaditeľ školy.
3.22. v prípade pochybností o správnosti klasifikácie v jednotlivých predmetoch na konci 1.
a 2. polroka má právo prostredníctvom zákonného zástupcu požiadať riaditeľa školy
do troch dní, odo dňa, keď bolo žiakovi vydané vysvedčenie, o komisionálne
preskúšanie.
3.23. vybrať si voliteľné predmety z ponuky učebného plánu príslušného odboru
3.24. na dodržiavanie základných psychohygienických noriem – využitie prestávky v jej
plnom časovom rozsahu, počet prestávok, dĺžka vyučovania
3.25. ospravedlniť nepripravenosť na vyučovanie pred začiatkom hodiny bez uvedenia
dôvodu
3.26. využívať školské zariadenia, učebne, pomôcky, knižnicu v rozsahu určenom
osobitným interným predpisom
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3.27. zapájať sa podľa záujmu do mimoškolských športových, kultúrnych, duchovných a
iných aktivít, ktoré organizuje škola.
3.28. voliť triednu samosprávu a byť do nej volený
3.29. voliť zástupcu žiaka školy do Žiackej rady a byť do nej volený
3.30. voliť zástupcu žiaka školy do Rady školy a byť do nej volený
3.31. má právo podľa svojich potrieb využívať pomoc triedneho učiteľa, výchovného
poradcu, duchovného otca, koordinátora prevencie a psychológa
3.32. podávať návrhy na doplnenie, alebo zmenu školského poriadku prostredníctvom
Žiackej rady, triedneho učiteľa, alebo osobne riaditeľovi školy

4. Povinnosti žiakov
Dochádzka žiakov do školy

4.1.
4.1.1.

Žiak je povinný dochádzať do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a
zúčastňovať sa na vyučovaní všetkých povinných a voliteľných vyučovacích predmetov

4.1.2.

V zmysle ustanovenia § 144 ods. 9 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa za dôvod neúčasti v škole
uznáva:
 choroba žiaka
 lekárom nariadený zákaz jeho dochádzky do školy
 mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky
 náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov
 mimoriadne udalosti v rodine žiaka
 účasť žiaka na organizovanej športovej príprave, na súťažiach
 iné závažné udalosti, ktoré znemožňujú jeho účasť v škole na základe
posúdenia riaditeľa školy

4.1.3.

Príčinu nepredvídanej neprítomnosti žiaka v škole je jeho zákonný zástupca, alebo
plnoletý žiak povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu, najneskôr do dvoch dní
osobne alebo telefonicky triednemu učiteľovi.

4.1.4.

Každú neprítomnosť žiaka na vyučovaní

ospravedlňuje písomne jeho zákonný

zástupca, plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám. Lekárske potvrdenie, písomné
ospravedlnenie alebo iný úradný doklad (podpísaný súčasne aj zákonným zástupcom)
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potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti predloží žiak alebo jeho zákonný
zástupca do troch dní od nástupu žiaka do školy. V opačnom prípade po tomto termíne
má právo triedny učiteľ jeho neprítomnosť považovať za neospravedlnenú.
4.1.5.

Ak neprítomnosť žiaka v škole trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni,
vyžaduje sa vždy príslušný úradný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej
neprítomnosti.

4.1.6.

V prípade, že zákonný zástupca, alebo plnoletý žiak do dvoch dní neoznámi dôvod
neprítomnosti žiaka na vyučovaní, triedny učiteľ je povinný hneď v nasledujúci deň
(tretí deň neprítomnosti žiaka) skontaktovať sa telefonicky so zákonným zástupcom
žiaka alebo mu poslať oznámenie o neprítomnosti žiaka na vyučovaní. V prípade, že
zákonný zástupca žiaka nereaguje na oznámenie triedneho učiteľa do 5 dní, triedny
učiteľ požiada riaditeľa školy, aby vyzval zákonného zástupcu na predloženie dôvodu
žiakovej neprítomnosti.

4.1.7.

Ak do 10 dní od doručenia výzvy žiak do školy nenastúpi, alebo nie je doložený dôvod
jeho neprítomnosti, žiak, ktorý ukončil povinnú školskú dochádzku sa posudzuje tak,
ako by zanechal štúdium prvým dňom po uplynutí lehoty určenej riaditeľom školy na
ospravedlnenie, týmto dňom prestáva byť žiakom školy.

4.1.8.

Neospravedlnená neúčasť žiaka na vyučovaní trvajúca viac ako 15 vyučovacích hodín
v mesiaci sa považuje za zanedbanie povinnej školskej dochádzky. Škola oznámi túto
skutočnosť v zmysle ustanovenia § 5 ods. 11 Zákona č. 596/2003 Z. z. . o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
príslušnému orgánu štátnej správy

4.1.9.

Riaditeľ školy môže uvoľniť žiakov na rôzne súťaže, prípravu na súťaže, olympiády
a inú reprezentáciu školy. Zoznam uvoľnených žiakov učiteľ zodpovedný za súťaž
umiestni na nástenku oznamov v zborovni.

V takomto prípade sa žiakom

nezapočítavajú zameškané hodiny, do triednej knihy sa k menu žiaka zapíše ako príčina
uvoľnenia R ( reprezentácia školy) a do kolónky počet zameškaných hodín sa zapíše 0.
4.1.10. Zákonný zástupca žiaka vyžiada uvoľnenie z vyučovania písomnou formou (v žiackej
knižke alebo osobitnou žiadosťou) z jednej vyučovacej hodiny od príslušného
vyučujúceho, na viac hodín, maximálne však na jeden deň od triedneho učiteľa
(maximálne raz za polrok), najneskôr jeden deň pred neprítomnosťou žiaka v škole.
4.1.11. Uvoľnenie z vyučovania pre vopred známu príčinu na viac ako jeden deň vyžiada
zákonný zástupca žiaka písomnou formou (v žiackej knižke alebo osobitnou žiadosťou)
od riaditeľa školy (maximálne raz za polrok), najneskôr

jeden deň

pred
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neprítomnosťou žiaka v škole. Do žiackej knižky alebo na osobitnú žiadosť zapíše
triedny učiteľ, alebo riaditeľ súhlas s uvoľnením žiaka z vyučovania. Žiak je povinný
oznámiť súhlas riaditeľa školy s uvoľnením triednemu učiteľovi. Pokiaľ vyučujúci,
triedny učiteľ alebo riaditeľ nedajú súhlas k uvoľneniu žiaka, bude sa prípadná neúčasť
na vyučovaní posudzovať ako závažné porušenie školského poriadku a jeho neúčasť
nebude ospravedlnená.
4.1.12. 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.
4.1.13. Žiak, ktorý je na základe návrhu odborného lekára oslobodený od telesnej výchovy sa
bude zúčastňovať vyučovania, pokiaľ vyučovacia hodina telesnej výchovy nebude
v jeho dennom rozvrhu vyučovania prvá, alebo posledná.

Na základe lekárskeho

potvrdenia, ale neabsolvuje pohybovú časť obsahu vyučovania za klasifikačné obdobie
a na vysvedčení sa uvedie „oslobodený/oslobodená“. Miesto zdržiavania počas tejto
hodiny určí tomuto žiakovi vyučujúci učiteľ telesnej výchovy.
4.1.14. V prípade, že žiak bude opakovane a bezdôvodne meškať na vyučovacie hodiny, má
triedny učiteľ právo spočítavať vymeškané minúty a keď dosiahnu 45 minút evidovať
túto absenciu ako 1 neospravedlnenú hodinu. Absencia na hodine viac ako 25 minút sa
považuje za absenciu na celej hodine
4.1.15. Za 1 – 3 neospravedlnené hodiny prerokováva triedny učiteľ s riaditeľom
návrh na pokarhanie od triedneho učiteľa.

školy

Za 4 – 7 neospravedlnených hodín prerokováva triedny učiteľ s riaditeľom školy
návrh na pokarhanie od riaditeľa školy. Pokarhanie je oznámené pred všetkými žiakmi
triedy.
Pokarhania budú písomnou formou oznámené rodičom žiaka.
Za 8 –20 neospravedlnených hodín (celkom za polrok) prerokováva triedny učiteľ
s riaditeľom školy návrh známky zo správania na stupeň 2 (uspokojivé).
Za 21–35 neospravedlnených hodín (celkom za polrok) prerokováva triedny učiteľ
s riaditeľom školy návrh známky zo správania na stupeň 3 (menej uspokojivé).
Nad 35 neospravedlnených hodín (celkom za polrok) prerokováva triedny učiteľ
s riaditeľom školy návrh na podmienečné vylúčenie žiaka zo školy.
Ak sa podmienečne vylúčený žiak v skúšobnej lehote dopustí opakovaného priestupku,
riaditeľ školy vydá rozhodnutie o vylúčení žiaka zo štúdia.
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4.1.16. Za vzornú dochádzku do školy môže triedny učiteľ udeliť žiakovi pochvalu od
triedneho učiteľa, riaditeľovi podať návrh na pochvalu od riaditeľa školy a navrhnúť
žiaka na iné ocenenie riaditeľa školy a Rodičovskej rady.

4.2.

Oslovovanie a pozdravy

4.2.1. Žiak

má

vždy

vystupovať

voči

pedagogickým

aj

nepedagogickým

pracovníkom slušne , ako aj voči spolužiakom.
4.2.2. Žiaci oslovujú zamestnancov školy: pán riaditeľ, pán zástupca, pani
zástupkyňa, otec duchovný – otec (krstné meno), pán učiteľ, pani učiteľka, pán
majster, pani majsterka, pani upratovačka, a pod.
4.2.3. Žiak zdraví zamestnancov školy kresťanským pozdravom Sláva Isusu Christu!
, Sláva i vo viki!, , alebo „Dobré ráno!, Dobrý deň!,
4.2.4. Žiaci

zdravia

všetkých

zamestnancov

školy,

pedagogických

aj

nepedagogických.
4.2.5. Žiaci zdravia vyučujúcich na začiatku a na konci hodiny tak, že vstanú. Ak
príde do triedy iný vyučujúci alebo iná dospelá osoba, postavia sa. Pri ich
odchode sa žiaci tak isto postavia. Sadajú si na pokyn vyučujúceho.
4.2.6. V priebehu vyučovacieho dňa pri viacnásobnom stretnutí zamestnanca školy
zdravia iba pri prvom stretnutí.
4.2.7. Žiaci zdravia zamestnancov školy aj pri stretnutí mimo areálu školy.

4.3.

Príchod žiaka do školy

4.3.1. Žiak prichádza do školy v čase od 6,40 hod – 7,45 hod podľa denného rozvrhu
vyučovacích hodín.
4.3.2. Pred vstupom do učebne školy si žiak dôkladne očistí obuv a prezuje sa do
hygienicky vhodných prezuviek (nie sú to botasky alebo trampky) a zaujme
svoje miesto v učebni. Prezuvkami nemôže byť športová obuv určená na hodiny
telesnej výchovy (tenisky) ani prezuvky s čiernou, podlahu znečisťujúcou
podrážkou.
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4.3.3. Žiak si svoje vrchné oblečenie uloží v šatni na vešiak, alebo v priestore na to
určenom.
4.3.4. Na nultú hodinu prichádza žiak najneskôr 5 minút pred jej začiatkom. Žiaci
čakajú na vyučujúceho pred budovou školy alebo na mieste, ktoré im určil
vyučujúci.
4.3.5. Na činnosti, ktoré organizuje škola, sa žiaci zhromažďujú na mieste a v čase
určenom vyučujúcim a schválenom riaditeľom školy.
4.3.6. Neskorý príchod na vyučovanie musí žiak ospravedlniť u vyučujúceho v triede a
u triedneho učiteľa.

4.4.

Správanie sa žiakov na vyučovaní

4.4.1. Žiak

sa

správa

v škole

slušne,

dbá

na

pokyny

pedagogických

i

nepedagogických pracovníkov, podľa svojich schopností sa svedomito
pripravuje na vyučovanie a dodržiava školský poriadok.
4.4.2. Na každú vyučovaciu hodinu prichádza žiak včas, pripravený, so všetkými
potrebami a pomôckami potrebnými podľa rozvrhu hodín. Na každú
vyučovaciu hodinu nosí žiacku knižku. V prípade, že žiak si opakovane bez
závažnejšieho dôvodu neprinesie pomôcky na vyučovanie, môže mu byť
udelené niektoré z výchovných opatrení.
4.4.3. Po zazvonení na vyučovaciu hodinu sedí na mieste určenom podľa zasadacieho
poriadku a po vstupe učiteľa do triedy, aj pri jeho odchode z triedy po ukončení
hodiny, ho zdraví povstaním.
4.4.4. Vyučovanie na prvej vyučovacej hodine v každej triede začína modlitbou.
4.4.5. Žiak na vyučovaní pozorne sleduje výklad učiteľa, odpovede spolužiakov,
svedomito a aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a nevyrušuje, nepoužíva
nedovolené pomôcky a zdroje informácií. Ak chce žiak odpovedať alebo sa
vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.
4.4.6. Za narušovanie vyučovania vyučujúci zapíše žiaka do Záznamu pochvál
priestupkov žiaka, čo môže mať vplyv na udelenie výchovného opatrenia.
4.4.7. Podmienky používania mobilných telefónov a ďalších elektronických
zariadení v škole:
4.4.7.1.

Žiak môže do školy nosiť mobilný telefón za predpokladu, že ho má

počas vyučovacích hodín vypnutý, aby nerušil priebeh vyučovania. Škola
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nezodpovedá za prípadnú stratu, poškodenie, alebo odcudzenie mobilného
telefónu.
4.4.7.2.

Každý žiak si ponecháva svoj mobilný telefón alebo iné elektronické

zariadenie počas vyučovacích hodín vypnuté v školskej taške.
4.4.7.3.

V prípade, že žiak bude mať počas vyučovacích hodín mobilný telefón

alebo iné elektronické zariadenie položené na lavici alebo nimi
manipulovať bez vyzvania vyučujúceho, je učiteľ oprávnený zariadenie
žiakovi zobrať a odložiť ho maximálne do konca vyučovania
4.4.7.4.

Mobilný telefón, alebo elektronické zariadenie uložené u učiteľa môže

prevziať po uplynutí lehoty zákonný zástupca žiaka (alebo žiak sám).
4.4.7.5.

Pred hodinou telesnej a športovej výchovy všetci žiaci odovzdajú

mobilný telefón vyučujúcemu učiteľovi, ktorý ich žiakom vydá až po
skončení vyučovacej hodiny.
4.4.8. Súkromné návštevy v škole môže žiak prijímať v odôvodnených prípadoch iba
počas prestávok. Návštevu vrátnička zaeviduje v knihe návštev a návšteva
zotrvá vo vestibule školy do príchodu žiaka.
4.4.9. Ak žiak nemôže zo zdravotných dôvodov na hodine telesnej výchovy cvičiť
jeden týždeň a kratšie, prinesie písomné ospravedlnenie od rodičov. Pokiaľ
nemôže cvičiť dlhšie ako týždeň, musí vyučujúcemu telesnej výchovy
predložiť potvrdenie od lekára doplnené žiadosťou rodiča o oslobodenie od
povinnej telesnej výchovy. Triedu, učebňu, telocvičňu alebo ihrisko môže žiak
opustiť len so súhlasom učiteľa.
4.4.10. Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil, ospravedlní sa vyučujúcemu na začiatku
vyučovacej hodiny. Učivo si osvojí a úlohy dodatočne splní podľa pokynov
vyučujúceho.
4.4.11. Žiak je povinný šetriť učebnice, školské potreby, udržiavať v čistote svoje
miesto a všetky spoločné priestory triedy a školy. Každý žiak má šetriť školské
zariadenie, chrániť ho pred poškodením a hospodárne zaobchádzať

a

učebnými pomôckami. Škody na zariadení školy spôsobené úmyselne alebo z
nedbalosti odstráni žiak alebo jeho rodičia podľa rozsahu zavinenia, prípadne
uhradí do fondu opráv finančné prostriedky na odstránenie škody, v termíne,
ktorý určí riaditeľ školy.

4.5.

Správanie sa žiakov cez prestávky
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4.5.1. Prestávky sú určené najmä na prípravu pomôcok pre ďalšiu vyučovaciu hodinu,
použitie WC, vykonanie osobnej hygieny. Cez prestávku chodia určení žiaci pre
vyučovacie pomôcky.
4.5.2. Ak majú žiaci vyučovanie v odborných učebniach, vezmú si potrebné veci a
disciplinovane sa pred koncom prestávky presunú pred odbornú učebňu, kde čakajú
na príchod vyučujúceho.
4.5.3. Žiaci majú zakázané svojvoľne opúšťať areál školy počas vyučovania aj počas
prestávok.
4.5.4. Počas veľkej prestávky sa žiaci disciplinovane zdržiavajú v areáli školy, pri zlom
počasí v budovách jednotlivých školských pavilónov. Veľkú prestávku žiak
využíva na obed, na voľný pohyb po pavilóne a areáli školy, pričom sa riadi
pokynmi dozor konajúcich učiteľov a dbá na ochranu svojho zdravia a zdravia
spolužiakov.

4.6.
4.6.1.

Správanie sa žiakov na odbornom výcviku
Žiak prichádza na odborný výcvik a odbornú prax minimálne 10 minút pred
začiatkom, správa sa disciplinovane, veci si odkladá do vyhradených skriniek
v šatni

4.6.2.

Žiak je povinný osvojovať si vedomosti a zručnosti a návyky poskytované
školou, pripravovať sa na tvorivú prácu a odbornú činnosť v povolaní.

4.6.3.

Žiak môže opustiť pracovisko len so súhlasom majstra odbornej výchovy alebo
učiteľa odbornej praxe.

4.6.4.

Žiak je povinný dodržiavať vyučovací čas a rozsah prestávok.

4.6.5.

Uvoľnenie z vyučovania odborného výcviku na viac ako jeden deň pre vopred
známu príčinu vyžiada zákonný zástupca žiaka od riaditeľa školy písomnou
formou (v žiackej knižke alebo osobitnou žiadosťou) najneskôr päť dní pred
neprítomnosťou žiakov škole. Toto uvoľnenie môže byť poskytnuté najviac
jedenkrát za polrok.

4.6.6.

Príčinu nepredvídanej neprítomnosti žiaka v škole je jeho zákonný zástupca
povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu, najneskôr do dvoch dní osobne
alebo telefonicky triednemu učiteľovi.
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4.6.7.

Po skončení odborného výcviku a odbornej praxe sú žiaci povinní zanechať
šatňu v úplnom poriadku, podľa pokynov majstra odbornej výchovy a učiteľa
odbornej praxe. Za čistotu a poriadok zodpovedá službukonajúci žiak, ktorý
opúšťa šatňu posledný.

4.6.8.

Žiak je povinný dodržiavať zásady osobnej hygieny, prichádzať na pracovisko
v čistom predpísanom pracovnom oblečení, upravený bez výstredností
a extravagantností v zovňajšku (napr. piercing, tetovanie na viditeľnom mieste,
dredy, výrazné sfarbenie vlasov, výrazné líčenie a podobne).

4.7.
4.7.1.

Povinnosti týždenníkov

pred vyučovaním hodiny zotrú tabuľu, pripravia kriedy, špongiu a iné potreby na
vyučovanie, počas vyučovania sa starajú o čistotu tabule a špongie, vetrajú triedu,
pomáhajú vyučujúcemu pri donášaní učebných pomôcok

4.7.2.

po príchode učiteľa na začiatku hodiny hlásia vyučujúcemu mená neprítomných
žiakov

4.7.3.

ak sa vyučujúci nedostaví na vyučovaciu hodinu do 10 minút od začiatku hodiny,
hlásia túto skutočnosť riaditeľovi alebo jeho zástupcovi

4.7.4.

počas vyučovania zabezpečujú donesenie triednej knihy vyučujúcemu na zápis, ak sa
trieda delí na skupiny

4.7.5.

cez prestávky vyvetrajú, polievajú kvety a čistia tabuľu, po skončení vyučovania zotrú
tabuľu, uložia kriedu, špongiu a ostatné pomôcky, zatvoria okná, zatvoria vodovodný
ventil, zatvoria šatne, zodpovedajú za čistotu a poriadok v triede a po skončení
vyučovania za vyloženie stoličiek na lavice

4.7.6.

týždenníci sú dvaja, menuje ich každý týždeň triedny učiteľ ( z každej skupiny v triede
je určený jeden týždenník

4.8.

Iné povinnosti žiaka
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4.8.1. Všetky písomnosti a potvrdenia žiak vybavuje prostredníctvom triedneho
učiteľ, v jeho neprítomnosti prostredníctvom zastupujúceho triedneho učiteľa
4.8.2. Ak žiak zistí stratu svojej veci, oznámi to triednemu učiteľovi, ktorý urobí
ďalšie opatrenia.
4.8.3. Žiak je povinný zúčastniť sa všetkých duchovných a liturgických aktivít
organizovaných školou podľa pokynov triedneho učiteľa a správať sa počas
nich tak, aby nerušil ich priebeh
4.8.4. Žiak je povinný hneď nahlásiť triednemu učiteľovi zmenu svojho trvalého
bydliska, prípadne iné zmeny v základných osobných údajoch

4.9.

Starostlivosť o zovňajšok

4.9.1. Žiak chodí na vyučovanie čisto a slušne oblečený, to znamená dievčatá: odev
nesmie byť priehľadný, vrchný odev musí zakrývať celý trup (celé brucho,
chrbát, prsia), minimálna dĺžka sukní, šiat a nohavíc je do polovice stehna.
Chlapci: vrchný odev musí zakryť celý trup (celé brucho, chrbát, plecia), dĺžka
nohavíc je min. do polovice stehna . Účes žiaka musí byť hygienicky
nezávadný.
4.9.2. Žiak denne dbá o svoju osobnú hygienu a nosí do školy nevyhnutné potreby.
4.9.3. Počas vyučovania v učebni

žiak nenosí slnečné okuliare, čiapku alebo

šiltovku, ak si to nevyžadujú zdravotné dôvody.
4.9.4. Oblečenie zodpovedá kultúrnym a pracovným požiadavkám aj v letnom
období.
4.9.5. Žiakom sa zakazuje nosiť odev s nápismi a grafickými znakmi propagujúcimi
násilie, drogy, sex, rasizmus, sekty a vulgarizmy (v akomkoľvek jazyku),
piercing – prepichovanie nosa, jazyka, pier, obočia a ďalších viditeľných častí
tela.

4.10.

Odchod žiakov zo školy

4.10.1. Po ukončení vyučovania, pred odchodom z učebne, žiak upraví triedu, vyloží
stoličku, vezme si svoje veci a organizovane podľa

pokynov učiteľa sa

presunie k šatniam, kde sa prezuje a oblečie a opúšťa školskú budovu.
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4.10.2. Po skončení vyučovania idú žiaci domov. Zdržiavať sa bez dozoru v budove
školy nie je dovolené.
4.10.3. Počas obeda v reštaurácii Mladosť žiak dodržiava zásady kultúrneho
stolovania. Do reštaurácie vstupujú len žiaci, ktorí sa tam stravujú.
4.10.4. V učebniach po ukončení vyučovania nesmie žiak nechávať prezuvky,
pomôcky, ani žiadne iné svoje osobné veci.
4.10.5. Zo školskej akcie môžu žiaci odísť domov len so súhlasom učiteľa. Miesto
rozchodu musí byť určené tak, aby zabezpečovalo neohrozený návrat žiakov
domov.

4.11.

Správanie sa žiakov mimo školy

1.1. Žiak svojím správaním a vystupovaním v škole aj mimo nej, reprezentuje seba aj
školu. V škole i na verejnosti sa správa tak, aby jeho konanie bolo v súlade
s poslaním a duchom katolíckej školy.
1.2. Žiak sa správa tak aj počas voľných dní a prázdnin, svojim slušným správaním
prispieva k vytváraniu dobrého mena školy.
1.3. Počas exkurzií, výletov a ostatných akcií organizovaných školou sa na žiaka v
plnom rozsahu vzťahujú školské predpisy. Žiak je povinný dodržiavať pokyny
vedúceho skupiny a neopúšťať skupinu bez jeho vedomia.

4.12. Nepovolené činnosti
Je prísne zakázané:
4.12.1. šikanovať spolužiakov, vydierať, kradnúť, ubližovať si navzájom
4.12.2. nosiť do školy zbrane, alkohol, omamné a psychotropné látky
4.12.3. fajčiť ( aj elektronické cigarety), požívať alkoholické a energetické nápoje a
iné zdraviu škodlivé látky , v priestoroch školy a jej okolí a pri všetkých
činnostiach organizovaných školou vo vyučovacom čase aj mimo neho
4.12.4. prinášať do školy alebo na podujatia organizované školou veci ohrozujúce
život a zdravie a veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov
4.12.5. nosiť do školy cenné veci a vyššie sumy peňazí; v prípade straty, alebo
odcudzenia, ide o osobnú zodpovednosť žiaka
4.12.6. sedieť na oknách v učebniach a na radiátoroch, alebo sa o nich opierať
14

4.12.7. vykláňať sa z okien a vyhadzovať von papier a iné odpadky
4.12.8. manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu majetku školy (napr. hasiace
prístroje) a manipulovať s rozvodmi elektriny
4.12.9. znečisťovať priestory

školy, ničiť zariadenie učební, šatní a ostatných

priestorov
4.12.10. meniť nastavenia školských počítačov,
4.12.11. vyrušovať na vyučovaní a zaoberať sa činnosťami, ktoré nesúvisia so
vzdelávacou činnosťou
4.12.12. verejne demonštrovať v priestoroch školy milostné citové

prejavy a

prejavovať si v priestoroch školy vzájomnú náklonnosť prejavmi intímneho
charakteru.
4.12.13. vulgárne sa vyjadrovať v škole a mimo nej.
4.12.14. opúšťať areál školy v priebehu vyučovania bez povolenia príslušného
pedagogického zamestnanca
4.12.15. používať motorové vozidlo pri presune na školskú akciu mimo areálu školy
alebo v čase prestávok počas vyučovacieho procesu.

4.13. Výchovné opatrenia
4.13.1.

Pochvaly a iné ocenenia

Udeľujú sa mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, za
dlhodobú úspešnú prácu pre kolektív. Pochvaly sa udeľujú ústne alebo písomne.
Škola udeľuje:
4.13.1.1. pochvalu od triedneho učiteľa pred kolektívom triedy,
4.13.1.2. pochvalu od riaditeľa školy pred kolektívom školy,
4.13.1.3. diplom,
4.13.1.4. knižnú odmenu na návrh triedneho učiteľa a po schválení rodičovskou
radou,
4.13.1.5. najlepších žiakov môže riaditeľ školy navrhnúť na ocenenie primátorovi
mesta, vedúcemu odboru školstva, prezidentovi republiky.
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4.14. Pokarhania
Ukladajú sa žiakom za menej závažné alebo opakované previnenia. Spravidla predchádzajú
zníženiu známky zo správania. Každému opatreniu prechádza objektívne prešetrenie
previnenia a poklesku.
Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z týchto opatrení:
4.14.1. napomenutie od triedneho učiteľa pred kolektívom triedy,
4.14.2. pokarhanie od triedneho učiteľa pred kolektívom triedy,
4.14.3. pokarhanie od riaditeľa školy pred kolektívom školy.

4.15. Ochrana zdravia žiakov, bezpečnosť
vyučovaní a na školských akciách.

pri

4.15.1. Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok, ako aj na podujatiach organizovaných
školou chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov.
4.15.2. Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole oboznámení na
začiatku školského roka triednym učiteľom. V prípadoch zvýšeného ohrozenia
bezpečnosti a zdravia žiaka pri niektorých činnostiach, sú žiaci oboznámení s pokynmi na
predchádzanie úrazom. Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti
a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom.
4.15.3. V prípade úrazu alebo náhleho ochorenia žiak ihneď informuje vyučujúceho, dozor
konajúceho učiteľa, alebo najbližšiu dospelú osobu.
4.15.4. Pri úraze alebo nevoľnosti poskytne vyučujúci určený ako zdravotník žiakovi prvú
pomoc, pri podozrení na vážnejší úraz alebo onemocnenie zabezpečí škola žiakovi
lekársku pomoc. O úraze alebo onemocnení informuje rodičov žiaka. Každý úraz oznámi
vyučujúci bezpečnostnému technikovi školy.
4.15.5. Za bezpečnosť žiaka na vyučovaní zodpovedá vyučujúci v triede. Počas pobytu žiakov
v škole a na akciách organizovaných školou zodpovedajú za bezpečnosť dozor konajúci
učitelia. Všetci žiaci sú povinní rešpektovať dozor konajúcich učiteľov.
4.15.6. Manipulovať s oknami, roletami, svetelnými spínačmi a audiovizuálnymi prístrojmi môžu
žiaci len so súhlasom učiteľa.
4.15.7. Do odborných učební a do telocvične vstupujú žiaci až na pokyn vyučujúceho a spolu s
vyučujúcim. V každej odbornej učebni musia byť na viditeľnom mieste vyvesené
základné upozornenia a pokyny v oblasti bezpečnosti práce.
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4.15.8. Na hodinách telesnej výchovy používajú žiaci úbor podľa pokynov vyučujúceho. Žiaci
používajú inú športovú obuv na ihrisko a inú do telocvične. Športová obuv sa nesmie
používať v triedach ako prezuvky. Žiak sa postará, aby jeho úbor zodpovedal
hygienickým normám.
4.15.9. Na hodinách telesnej výchovy dodržiavajú pokyny bezpečnosti a ochrany zdravia, aby
nespôsobili ujmu na zdraví sebe, alebo inej osobe. Každé zranenie oznámia vyučujúcemu
telesnej výchovy, ktorý zapíše zranenie do evidencie školských úrazov v prípade potreby
zabezpečí ošetrenie študenta.
4.15.10.

Žiak má prísne zakázané manipulovať a zasahovať do elektrického a vodovodného

vedenia a iných zariadení školy. Porušenie nariadenia sa považuje za závažné porušenie
školského poriadku.

4.16. Porušenie školského poriadku
4.16.1. Nedodržiavanie ustanovení uvedených v školskom poriadku sa chápe ako porušenie
školského poriadku, o čom pedagóg, ktorý porušenie zistil, vyhotoví zápis v Zázname
priestupkov žiaka.
4.16.2. Za tieto porušenia môže byť udelené niektoré z výchovných opatrení, o ktorých
rozhodne pedagogická rada :
a)

napomenutie triednym učiteľom

b) pokarhanie triednym učiteľom
c)

pokarhanie riaditeľom školy

d) podmienečné vylúčenie zo štúdia
e)

vylúčenie zo štúdia

4.16.3. Za závažné porušenie školského poriadku sa považuje:
a) fajčenie v areáli školy a na akciách organizovaných školou,
b) požívanie alkoholických a návykových látok v areáli školy a na akciách
organizovaných školou,
c) falšovanie lekárskych potvrdení,
d) nosenie do školy alebo na školské akcie veci ohrozujúce
život alebo zdravie, ako napr. zbrane, výbušniny, cigarety, drogy,
e) šikanovanie,
f) propagácia a podpora hnutí smerujúcich k potláčaniu práv a slobôd
g) v dobe podmienečného vylúčenia opakovaná neospravedlnená účasť na
vyučovaní a zvlášť závažné a opakujúce sa priestupky.
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h) ak žiak napriek zákazu používať mobilný telefón počas vyučovacieho procesu
zhotoví mobilným telefónom, prípadne iným zariadením, zvukový, resp.
obrazový záznam z vyučovacej hodiny, alebo odborného výcviku, bude to
chápané ako hrubé porušenie školského poriadku, v dôsledku ktorého bude
žiak vylúčený zo štúdia.
4.16.4. Za hrubé porušenie školského poriadku, za ktoré môže byť žiak okamžite
vylúčený zo štúdia sa považuje:
a) úmyselné konanie proti dobrým mravom, proti ľudskej dôstojnosti, proti
právam spolužiakov,
b) spôsobenie ujmy na zdraví žiakom alebo zamestnancom školy,
c)

spôsobenie škody, či už úmyselné alebo z nedbanlivosti, pri ktorom
zasahujú orgány činné v trestnom konaní.

4.16.5. Z dôvodu závažného a hrubého porušenia školského poriadku môže byť žiak
hodnotený zníženým stupňom správania. Klasifikáciu správania navrhuje triedny učiteľ
po prerokovaní s učiteľmi a schvaľuje riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade.
Klasifikácia správania je určená osobitným interným predpisom.

4.17. Práva a povinnosti rodičov
4.17.1. Rodič má právo:
4.17.1.1. poznať zameranie školy, byť informovaný o prospechu a správaní svojho
dieťaťa,
4.17.1.2. zúčastňovať sa činnosti školy, požiadať učiteľa o konzultáciu, požiadať
o odbornú radu vo výchove a vzdelávaní,
4.17.1.3. požiadať o komisionálne preskúšanie v vyučovacieho predmetu,
4.17.1.4. podávať návrhy na zlepšenie práce školy, spolupracovať s radou rodičov,
4.17.1.5. požiadať o uvoľnenie svojho dieťaťa z vyučovania.

4.17.2. Rodič je povinný:
4.17.2.1. informovať triedneho učiteľa o závažných zdravotných a iných problémoch
žiaka, ktoré by mal triedny učiteľ poznať,
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4.17.2.2. oznámiť bezodkladne každú neprítomnosť svojho dieťaťa triednemu
učiteľovi alebo majstrovi,
4.17.2.3. ospravedlniť neúčasť svojho dieťaťa na vyučovaní ihneď písomne, najneskôr
do troch dní po nástupe na vyučovanie,
4.17.2.4. nahradiť škodu na zariadení, alebo majetku školy, ktorú žiak úmyselne, alebo
z nedbalosti zavinil, v termíne určenom riaditeľom školy,
4.17.2.5. zúčastňovať sa zasadnutí Združenia rodičov a triednych aktívov,
4.17.2.6. prísť do školy na základe predvolania triednym učiteľom alebo členom
vedenia školy.

4.18. Záverečné ustanovenia
Tento školský poriadok bol prerokovaný v Rade školy dňa ...........................
Tento školský poriadok bol prerokovaný v pedagogickej rade školy dňa 30.8.2019.
Tento školský poriadok nadobúda účinnosť dňa 1.9.2019.
Týmto sa ruší predchádzajúci školský poriadok.
V Trebišove, 30.8.2019

..........................
Za Radu školy

........................................
RNDr. Slavomír Partila
riaditeľ školy
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