Školský poriadok
pre žiakov ZŠ Černyševského 8, Bratislava

Bratislava, 2017

Riaditeľka Základnej školy, Černyševského 8, Bratislava
vydáva
Školský poriadok Základnej školy, Černyševského 8, Bratislava, súlade s § 153
zákona 245/2008 Z. z. (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po
prerokovaní v Rade školy pri ZŠ Černyševského 8, Bratislava a v Pedagogickej rade ZŠ
Černyševského 8, Bratislava .
Školský poriadok je súhrn pravidiel, ktorými sa zabezpečuje riadny chod školy. Podľa
týchto pravidiel sa riadi každý žiak a jeho dodržiavanie zabezpečuje každý pedagogický
zamestnanec školy. Dodržiavanie pravidiel správania a tohto školského poriadku počas
klasifikačného obdobia je kritériom na hodnotenie a klasifikáciu správania žiakov.
Školský poriadok upravuje najmä 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 detí a žiakov a ich ochrany pred
sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím,
d) podmienkach nakladania s majetkom, ktorý škola alebo školské zariadenie spravuje.
I. Práva žiakov
1. Každé dieťa bez jedinej výnimky, bez rozdielu rasy, pohlavia, reči, náboženstva,
politického alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetkového
alebo iného postavenia jeho rodiča, má právo na bezplatné vzdelávanie.
2. Každý žiak má právo na vzdelanie zamerané na vývoj jeho osobnosti, rozvoj jeho talentu,
rozumových a fyzických schopností.
3. Žiak má právo byť oboznámený s kritériami, podľa ktorých je hodnotený a poznať
v primeranej lehote výsledok hodnotenia.
4. Žiaci so špecifickými vývinovými chybami učenia, ktorí nie sú zaradení do špeciálnych
tried, majú právo byť hodnotení ako žiaci v špeciálnych triedach.
5. Žiaci, ktorí sú na konci II. polroka klasifikovaní stupňom nedostatočný najviac z dvoch
predmetov, majú právo vykonať opravné skúšky.
6. Rodič žiaka, ktorý má pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých predmetoch na
konci I. a II. polroka, má právo požiadať do troch dní, odo dňa, keď bolo žiakovi vydané
vysvedčenie, o komisionálne preskúšanie.
7. Žiak má právo vyjadriť primeraným spôsobom svoj názor v diskusii na vyučovaní, na
triednických hodinách, v školskom časopise.
8. Každý žiak má právo na ochranu svojho súkromia, ako aj na ochranu svojej rodiny.
9. Žiak má mať všetky možnosti pre hru a zotavenie, ktoré sledujú tie isté zámery ako
vzdelávanie.
10.
Žiak má právo na výber budúceho štúdia, resp. povolania.
11.
Žiak má právo zúčastniť sa žiackej samosprávy v rámci triedy.
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12.
Žiaci majú právo primerane využívať školské zariadenie, učebne, pomôcky, knižnicu.
13.
Majú právo zapájať sa podľa záujmu do mimoškolských športových, kultúrnych a
iných aktivít, ktoré organizuje škola.
14.
Žiak má právo podľa svojich potrieb využívať pomoc triedneho učiteľa, výchovného
poradcu, koordinátora sociálno-patologických javov.
15.
Každý žiak má byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, šikanovania a
zneužívania.
II. Dochádzka žiaka do školy
a) Žiak je povinný chodiť na vyučovanie pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín. Povinne sa
zúčastňuje činností, ktoré organizuje škola v čase riadneho vyučovania.
b) Žiak má možnosť prihlásiť sa do školského klubu detí, na nepovinné predmety a záujmové
krúžky, ktoré zriadila škola. Pre zaradených žiakov je dochádzka do ŠKD, do záujmových
krúžkov a účasť na vyučovaní nepovinných predmetov povinná.
c) Žiak prichádza do školy oblečený a upravený vhodne, čisto a bez výstredností. Pri porušení
je potrebná konzultácia triednymi učiteľmi, so zákonnými zástupcami.
d) Do školy nenosí predmety, ktoré nebude na vyučovaní potrebovať. Klenoty, väčšie sumy
peňazí a ďalšie cenné veci nosí na vlastnú zodpovednosť.
e) Žiak má prísne zakázané nosiť do školy zbrane, cigarety, alkohol, omamné látky, drogy
alebo iné veci, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie.
f) Žiak dbá v škole o svoju osobnú hygienu a nosí si do školy nevyhnutné hygienické potreby.
g) Žiak môže vyučovanie vymeškať len pre chorobu, prípadne pri lekárom nariadenom zákaze
jeho dochádzky do školy, z vážnych rodinných dôvodov, v počasí kalamitnom a prerušení
premávky hromadnej dopravy, alebo pri jeho účasti na organizovanej športovej príprave, na
súťažiach a reprezentácii vlasti.
h) Uvoľnenie z vyučovania pre vopred známu príčinu vyžiada rodič žiaka písomnou formou
z jednej vyučovacej hodiny od príslušného vyučujúceho, na jeden deň od triedneho učiteľa,
na dva a viac dní od riaditeľa školy.
i) Príčinu nepredvídanej neprítomnosti žiaka v škole jeho zákonný zástupca oznámi
triednemu učiteľovi bez zbytočného odkladu.
j) Každú neprítomnosť na vyučovaní zákonní zástupcovia ospravedlňujú písomne najneskôr
do 3 dní.
Každý neskorý príchod žiaka do školy je zaznačený v triednej knihe. V prípade opakovaných
nezdôvodnených neskorých príchodov na vyučovacie hodiny je potrebná konzultácia
triedneho učiteľa s rodičom, prípadne iné výchovné opatrenia.
Za vzornú dochádzku do školy môže triedny učiteľ udeliť žiakovi pochvalu od triedneho
učiteľa, riaditeľke školy podať návrh na pochvalu od riaditeľa školy, alebo navrhnúť žiaka na
iné ocenenie riaditeľa školy a Rodičovskej rady.
Za neospravedlnené hodiny môže byť žiakovi navrhnuté výchovné opatrenie.
III. Povinnosti žiaka pri príchode do školy
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1. Žiak prichádza do školy v čase od 7.40 hod., v šatni sa prezlečie, prezuje sa do hygienicky
vhodných prezuviek, uloží si v nej veci a najneskôr do 7.55 hod. zaujme svoje miesto
v triede alebo učebni.
2. Na nultú hodinu a na popoludňajšie vyučovanie prichádza žiak 5 minút pred jeho
začiatkom. Žiaci čakajú na vyučujúceho pred budovou školy alebo na mieste, ktoré im určil
učiteľ.
3. Na činnosti, ktoré organizuje škola, sa žiaci zhromažďujú na mieste a v čase určenom
vyučujúcim a schváleným riaditeľom školy.
4. Žiaci, ktorí prídu do školy skôr ako je stanovená doba, sa nesmú zdržiavať v budove školy.
Do tried môžu odísť až po prvom zvonení o 7.40 hod.
5. Neskorý príchod na vyučovanie musí žiak ospravedlniť u vyučujúceho v triede a u
triedneho učiteľa.
6. V prípade opakovaných nezdôvodnených neskorých príchodov je potrebná konzultácia
triedneho učiteľa s rodičom, prípadne iné výchovné opatrenia.
IV. Správanie žiaka na vyučovacích hodinách
1. Na každú vyučovaciu hodinu žiak prichádza včas, pripravený, so všetkými potrebami a
pomôckami potrebnými podľa rozvrhu hodín. Na každú vyučovaciu hodinu si nosí žiacku
knižku.
2. V prípade, ak si žiak opakovane bez závažnejšieho dôvodu neprinesie pomôcky na
vyučovanie, môže mu byť udelené niektoré z výchovných opatrení alebo navrhnutá znížená
známka zo správania.
3. Ak si do školy neprinesie žiacku knižku, zapíše sa to do Poznámok k práci žiakov
v Klasifikačnom zázname.
4. Po zazvonení na vyučovaciu hodinu sedí na mieste určenom podľa zasadacieho poriadku a
po vstupe učiteľa do triedy, ako aj pri jeho odchode z triedy po skončení hodiny, ho zdraví
povstaním.
5. Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad, odpovede spolužiakov,
svedomito a aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a nevyrušuje.
6. Žiak, ktorý počas vyučovania narúša vyučovací proces, ohrozuje iných žiakov alebo
dospelých, bude v sprievode vyučujúceho odvedený do vymedzenej miestnosti a vedenie
ZŠ zavolá zákonných zástupcov.
7. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.
8. Triedu, učebňu alebo ihrisko môže žiak opustiť len so súhlasom učiteľa.
9. Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil z vážnych dôvodov, ospravedlní sa na začiatku
vyučovacej hodiny.
10.
Žiak zdraví pozdravom „Dobrý deň“, pri odchode „Dovidenia“.
11.
Na hodiny TV sa žiak prezlieka do čistého cvičného úboru podľa pokynov učiteľa TV.
12.
Ak žiak nemôže zo zdravotných dôvodov cvičiť jeden týždeň a kratšie, prinesie
ospravedlnenie od rodičov v žiackej knižke. Pokiaľ nemôže cvičiť dlhšie ako týždeň, musí
vyučujúcemu TV predložiť potvrdenie od lekára.
13.
Žiak je povinný šetriť učebnice, školské potreby, udržiavať v čistote svoje miesto a
všetky spoločné priestory triedy a školy.
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14.
Každý žiak má chrániť pred poškodením školské zariadenie. Prípadne spôsobené
škody je povinný uhradiť rodič, resp. zákonný zástupca nezodpovedného žiaka, podľa
rozsahu zavinenia. Ak sa nezistí vinník, škodu nahradí kolektív triedy.
15.
Žiak môže otvárať vetracie okná v učebni iba so súhlasom vyučujúceho.
16.
Žiakovi sa zakazuje používanie wolkmanu, Mp3, Mp4 prehrávačov cez vyučovanie.
17.
Používanie mobilu sa považuje za hrubé porušenie školského poriadku. Z toho
vyplývajú aj náležité sankcie pri hodnotení a klasifikácie žiaka.

V. Správanie žiakov počas prestávok
1. Malé prestávky sú päťminútové alebo desaťminútové a veľké prestávky po prvej
vyučovacej hodine 15 minút a po tretej vyučovacej hodine 20 minút.
2. Počas malých prestávok žiak neodôvodnene neopúšťa triedu. Prestávky sú určené najmä na
prípravu pomôcok pre ďalšiu vyučovaciu hodinu, použitie WC, vykonanie osobnej
hygieny. Žiak desiatuje cez prestávku po prvej vyučovacej hodine vo svojej triede.
3. Cez desiatovú prestávku odchádzajú z triedy len žiaci, ktorí majú desiatu v ŠJ.
4. Cez prestávku chodia určení žiaci pre pomôcky.
5. Do odborných učební odchádzajú žiaci v sprievode vyučujúcich.
6. Žiaci majú zakázané vykláňať sa z okien a vyhadzovať papier a iné odpadky.
7. Na veľkú prestávku sa žiaci disciplinovane presúvajú podľa pokynov učiteľov do
vyhradených priestorov v školskom areáli, pri veľmi zlom počasí do školskej budovy.
Vyhradené priestory a areál školy je zakázané opúšťať. Veľkú prestávku žiak využíva na
pohyb, riadi sa pokynmi dozorkonajúcich učiteľov a dbá na ochranu svojho zdravia i
zdravia spolužiakov.
8. Žiak má vždy vystupovať voči dospelým ako aj voči spolužiakom slušne.
9. Je prísne zakázané šikanovať spolužiakov, vydierať, kradnúť a ubližovať si navzájom.
Vymenované priestupky sa považujú za hrubé porušenie školského poriadku.
VI. Odchod žiakov zo školy
1. Pred odchodom z učebne žiak zanecháva svoje miesto upravené podľa pokynov učiteľa
2. Po ukončení vyučovania upraví triedu, vyloží stoličku, vezme si svoje veci a organizovane
podľa pokynov učiteľa sa presunie do šatne, kde sa prezuje, oblečie a opúšťa školskú
budovu.
3. Po skončení vyučovania idú žiaci domov. Zdržiavať sa bez dozoru v budove školy nie je
dovolené.
4. Žiak stravujúci sa v školskej jedálni si uloží veci v šatni a disciplinovane čaká na vydanie
stravy. Počas obeda dodržiava zásady kultúrneho stolovania. Do školskej jedálne vstupujú
len žiaci, ktorí sa tu stravujú. Po naobedovaní sa žiak oblečie a odchádza domov.
5. V učebniach a šatniach po ukončení vyučovania nesmie žiak ponechať prezuvky, pomôcky,
ani žiadne iné svoje osobné veci.
6. Zo školského klubu detí môže žiak odísť len na písomné vyžiadanie zákonného zástupcu,
v ostatných prípadoch vychovávateľ odovzdá žiaka zákonnému zástupcovi osobne.
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7. Zo školskej akcie môžu žiaci odísť so súhlasom učiteľa domov. Miesto rozchodu musí byť
odsúhlasené riaditeľkou školy.
VII. Iné povinnosti žiaka
1. Všetky písomnosti a potvrdenia žiak vybavuje prostredníctvom triedneho učiteľa.
2. Ak žiak zistí stratu svojej veci, oznámi to triednemu učiteľovi, ktorý urobí ďalšie
opatrenia. Po preverení straty uhradí poistenému žiakovi škodu poisťovňa v prípade, že má
na ňu nárok.
3. Počas pobytu v škole a na školských podujatiach je žiakom prísne zakázané fajčiť,
používať alkoholické nápoje a iné zdraviu škodlivé látky.
4. Pri objavení neznámej látky v okolí školy žiak nahlási ihneď túto skutočnosť najbližšie sa
nachádzajúcemu zamestnancovi školy.
Týždenníkov menuje ich triedny učiteľ. Ich povinnosti sú:
- pred vyučovaním zotrú tabuľu, pripravia kriedy a iné potreby na vyučovanie
- na začiatku hodiny hlásia neprítomných žiakov
- cez prestávky vetrajú, polievajú kvety a čistia tabuľu
- po skončení vyučovania zotrú tabuľu, kriedu, špongiu a ostatné pomôcky uložia,
zatvoria okná a skontrolujú čistotu v triede

VIII. Základné práva a povinnosti rodičov /zákonných zástupcov
Rodičia, iní zákonní zástupcovia žiakov, bývalí žiaci školy, ostatní občania a organizácie
pôsobiace v obvode školy sa môžu dobrovoľne združovať v ZR. Združenie rodičov je
významnou formou aktívnej účasti občanov na riešení otázok výchovy detí a mládeže a na
riadení škôl a výchovných zariadení.
Úlohou ZR je poskytovať škole materiálnu pomoc verejnoprospešnou prácou svojich členov,
predovšetkým pri zlepšovaní školského prostredia.
Poskytovať škole finančnú pomoc pri zabezpečovaní mimoškolských a mimotriednych
výchovných podujatí.
Plniť podľa potreby ďalšie úlohy v prospech školy, predovšetkým pri zabezpečovaní školskej
dochádzky, pri školskom stravovaní a pri spravovaní fondu školských učebníc.
Pomáhať škole pri spolupráci s podnikmi (spoločnosťami) a spoločenskými organizáciami.
Podporovať úsilie učiteľov o trvalé a hlboké vedomosti žiakov, o zníženie počtu
zaostávajúcich žiakov, o výchovu žiakov k uvedomelej disciplíne.
Pomáhať škole pri výchove žiakov, predovšetkým v mimotriednej a mimoškolskej činnosti.
Venovať veľkú starostlivosť výchove žiakov k správnej voľbe povolania, pomáhať riešiť
prípady žiakov s výchovnými problémami a spolupôsobiť pri ochrane detí a mládeže pred
škodlivými vplyvmi.
ZR nezasahuje do výchovno–vzdelávacieho procesu školy, ale pomáha vytvárať podmienky
pre jeho priaznivý priebeh a podporuje ho.
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Rodičom a iným osobám nie je dovolené vstupovať počas vyučovania do priestorov školy
a školského klubu bez povolenia riaditeľa školy alebo jeho zástupcu.
IX.

Zákonný zástupca žiaka má právo

1.Oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia
a školským poriadkom.
2. Byť informovaný o výchovno-vyučovacích výsledkoch svojho dieťaťa.
3. Na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa.
4. Zúčastňovať sa na výchove a vzdelávaní po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.
5. Vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov
školskej samosprávy.
6. Byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase
riaditeľa školy.

X.

Zákonný zástupca žiaka je povinný

1. Vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie
školských povinností.
2. Dodržiavať podmienky určené školským poriadkom.
3. Informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, o zdravotných problémoch.
4. Nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.
5. Doložiť dôvody neprítomnosti dieťaťa na vyučovaní a súlade so školským poriadkom.

XI.

Starostlivosť o ochranu zdravia žiakov, bezpečnosť pri vyučovaní a
školských akciách

1. Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok, ako i na podujatiach organizovaných školou
chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov.
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.
3. V prípade úrazu alebo náhleho ochorenia žiak ihneď informuje vyučujúceho, dozor
konajúceho učiteľa, alebo najbližšiu dospelú osobu.
4. Pri úraze alebo nevoľnosti poskytne vyučujúci určený ako zdravotník žiakovi prvú pomoc,
pri podozrení na vážnejší úraz alebo onemocnenie informuje rodičov žiaka. Každý úraz
zapíše vyučujúci, ktorý ho zistil, do zošita úrazov. Ak žiak vymešká kvôli úrazu
z vyučovania 4 a viac dní, spíše sa Záznam o úraze.
5. Za bezpečnosť žiaka na vyučovaní zodpovedá vyučujúci v triede. Počas pobytu žiakov
v škole a na akciách organizovaných školou zodpovedajú za bezpečnosť dozorkonajúci
učitelia. Na škole sú zriadené dozory:
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- ranný (pri vchode a šatniach)
- chodbový (cez malé prestávky)
- dozor cez veľkú prestávku
- dozor v šatniach po skončení vyučovania
- dozor v školskej jedálni počas vydávania obedov
Všetci žiaci školy sú povinní rešpektovať dozorkonajúcich učiteľov.
XII. Ochrana žiakov pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo
násilím
1. Každý žiak musí byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, šikanovania,
agresívnosti, krutosti a využívania pred fyzickými útokmi, nadávaním, ohováraním a
ponižovaním. Toto právo si uplatňuje prostredníctvom ktoréhokoľvek zamestnanca školy
alebo na problém môže upozorniť školu jeho zákonný zástupca,
2. Žiak môže žiadať o pomoc ktoréhokoľvek zamestnanca školy, zvlášť triedneho učiteľa,
koordinátora prevencie, výchovného poradcu alebo školského špeciálneho pedagóga.
3. Zvýšený dozor vykonávajú učitelia najmä v priestoroch, kde k šikanovaniu došlo alebo k
nemu môže dochádzať ( šatne, veľké prestávky).
4. ZŠ úzko spolupracuje s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, na
ktoré sa môže v prípade potreby kontaktovať zákonný zástupca žiaka. Kontakty na centrum sú
k dispozícii na nástenke pri vrátnici.

XIII. Výchovné opatrenia
Pochvaly a iné ocenenia
Udeľujú sa za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, za
dlhodobú úspešnú prácu pre kolektív. Pochvaly sa udeľujú ústne alebo písomne. Škola
udeľuje:
- pochvalu od vyučujúceho do poznámok k práci žiakov v klasifikačnom zázname
- pochvalu od vyučujúceho do žiackej knižky žiaka
- pochvalu od triedneho učiteľa pred kolektívom triedy
- pochvalu od riaditeľa školy pred kolektívom školy
- diplom
- po schválení rodičovskou radou knižnú odmenu
Najlepších žiakov môže riaditeľ školy navrhnúť na ocenenie vedúcemu oddelenia školstva,
starostovi mestskej časti Bratislava-Petržalka, primátorovi Bratislavy, prezidentovi republiky
a pod.
Opatrenia na posilnenie disciplíny
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Ukladajú sa žiakom za závažné alebo opakované previnenia. Spravidla predchádzajú zníženiu
známky zo správania. Každému opatreniu predchádza objektívne prešetrenie priestupku.
Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z týchto opatrení:
- zápis do poznámok k práci žiakov do klasifikačného záznamu
- zápis do žiackej knižky
- napomenutie od triedneho učiteľa pred kolektívom triedy
- pokarhanie od triedneho učiteľa pred kolektívom triedy
- pokarhanie od riaditeľa školy
Výchovné opatrenia pri šikanovaní
Na potrestanie agresorov je možné použiť nasledujúce bežné výchovné opatrenia:





Napomenutie a pokarhanie triednym učiteľom, riaditeľom
Zníženie známky zo správania
Preradenie do inej triedy
Odporúčanie rodičom obete i agresora navštíviť Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie

Zníženie známky zo správania
Znížené známky zo správania
jeden stupeň:
a) viacnásobné opakujúce sa aj menšie priestupky voči školskému poriadku, nerešpektovanie
príkazov učiteľa
b) za jednorazové hrubé porušenie školského poriadku (ublíženie spoluž., hrubé vyjadrovanie,
poškodenie inventára, šikanovanie, klamstvo, nosenie nebezpečných predmetov do školy,
nerešpektovanie povinnosti žiaka)
o dva stupne:
a) opakované porušovanie školského poriadku potom ak žiakovi bola znížená známka o
1 stupeň
b) hrubé porušenie školských noriem, ublíženie na zdraví, hrubé vyjadrovanie, vandalizmus,
šikanovanie
c) porušenie slušného správania voči učiteľom, spolužiakom a iným osobám
o tri stupne
a) za hrubé správanie voči vyučujúcim, spolužiakom a ostatným dospelým osobám.
Závažné priestupky
Za závažné priestupky u žiakov je považované :
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fajčenie, prechovávanie a požívanie alkoholických nápojov, drog a iných návykových látok
v areáli školy a na školských podujatiach aj mimo areálu školy, krádež, úmyselné ublíženie na
zdraví, šikanovanie, vydieranie, vandalizmus a výtržníctvo, prejavy neznášanlivosti a
diskriminácie (rasovej, rodovej, sexuálnej, vekovej, náboženskej, a iné), podvádzanie,
mimoriadne vulgárne správanie, úmyselné poškodzovanie školského majetku , majetku žiakov
a zamestnancov školy, hazardné hry v škole, používanie mobilov na vyučovaní ...
Postup pri riešení závažných priestupkov:
 Overenie skutočnosti pedagogickým zamestnancom, ktorému bol hlásený priestupok,
 pohovor so žiakom v prítomnosti koordinátor drogovej prevencie, školského
špeciálneho pedagóga,
 upozornenie zákonných zástupcov na vzniknutú udalosť,
 prijatie výchovných opatrení,
 pri opakovanej situácii zvolanie zasadnutia výchovnej komisie – žiak, zákonný
zástupca,
výchovný poradca, koordinátor drogovej prevencie, triedny učiteľ,
riaditeľ školy,
 návrh žiaka na psychologické vyšetrenie,
 dohoda na spolupráci so zákonným zástupcom a ZŠ na ďalšom postupe so zreteľom na
efektívnejšie využívanie voľného času,
 v prípade nedodržania opatrení a opakovaného závažného priestupku spôsobeného
fajčením, prechovávaním a požívaním alkoholických nápojov, drog a iných
návykových látok sa odporúča spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologickej
poradne a prevencie .

Tento školský poriadok nadobúda platnosť dňa 04. 09. 2017 .
Mgr.Magdaléna Benková, v.r.
riaditeľka školy

1
0

