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Milí žiaci !

Predkladáme Vám školský poriadok, ktorý Vás má usmerňovať v správaní a vzdelávaní
na našom cirkevnom gymnáziu. Všetci spolu sa snažíme vytvoriť jedno spoločenstvo založené
na kresťanských princípoch – porozumení, úcte, nezištnej spolupráci, ale najmä vzájomnej
láske. Náš spoločný cieľ vyžaduje nevyhnutne určité pravidlá, ktoré však majú jediný zmysel
– naše spoločné dobro.
Dnes si ľudstvo stále viac uvedomuje, že má šancu prežiť iba vtedy, ak vybuduje
civilizáciu lásky. My všetci sme povolaní podieľať sa na jej realizácii i na tomto gymnáziu. Ak
založíme naše vzájomné vzťahy na skutočnej láske, verím, že i tento školský poriadok bude
pochopený a prijatý nie ako obmedzenie Vašej slobody, ale ako pomoc pri formovaní
a sebavýchove každého z nás. Tresty a paragrafy, práva a povinnosti totiž nastupujú až tam,
kde sa vytratila láska.
Snažme sa všetci o dokonalosť, ktorá spočíva v zjednotení sa s Božou vôľou. Ak sa nám
to bude zdať príliš náročné, obráťme sa s dôverou v modlitbe k Tomu, ktorý je autorom
prirodzeného mravného poriadku a pôvodcom autority, k Tomu, ktorý je sám L Á S K A.

V Leviciach, 31.08.2022
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1. Organizácia vyučovania
1. Týždenne sa vyučuje päť dní. Počet a poradie vyučovacích hodín je každý deň stanovený
rozvrhom hodín. Vyučovacia hodina trvá 45 minút.
2. Časový rozvrh vyučovacích hodín:
0. hodina
1. hodina
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina
8. hodina

07. 10 - 07. 55
08. 00 - 08. 45
08. 55 - 09. 40
09. 50 - 10. 35
10. 55 - 11. 40
11. 55 - 12. 35
12. 45 - 13. 30
14. 00 - 14. 45
14. 50- 15. 35

3. Žiak je povinný pri každom vstupe do budovy školy alebo jej opustení zaznamenať túto
skutočnosť v dochádzkovom systéme školy priložením čipu k snímačom. Výnimkou je
skupinové opustenie budovy v sprievode vyučujúceho.
4. Každá trieda má na štyri roky pridelenú kmeňovú učebňu, v ktorej má väčšinu (najmä
nedelených) vyučovacích hodín, zodpovedá za jej zariadenie, čistotu a jej celkový estetický
vzhľad.
5. Každý žiak má pridelenú šatňovú skrinku, od ktorej má kľúč a je za ňu počas celého
školského roka zodpovedný. Pred odchodom na letné prázdniny, prípadne podľa potreby,
každý žiak svoju skrinku vyprázdni a ponechá ju odomknutú.
6. Vyučovanie sa uskutočňuje v kmeňových učebniach tried, v učebniach na delené
vyučovanie, v odborných učebniach, v telocvičniach.
7. Aktuálne denné zmeny v rozvrhu sú operatívne zverejňované na https://zsvle.edupage.org/
školy.
8. Počas prestávok a počas voľných hodín sa žiaci zdržujú v budove školy. Budovu školy môžu
opustiť len s priepustkou podpísanou triednym učiteľom alebo vedením školy.
9. Žiak maturitného ročníka sa môže v čase vyučovania zúčastniť na DOD organizovanom
vysokou školou alebo univerzitou najviac dvakrát za školský rok. O návšteve DOD predloží
triednemu učiteľovi potvrdenie.
10. Počas voľných hodín môžu žiaci 3. a 4. ročníka (žiaci, ktorí nemajú semináre práve v
rozvrhu) opustiť budovu školy len na základe podpísaného informovaného súhlasu od rodiča.
Svoj odchod a opätovný príchod musia zaregistrovať svojím čipom na dochádzku.
11. Počas školského roku si žiaci 3. a 4. ročníka nemôžu meniť semináre.
12. Počas školského roku sú žiaci povinní dodržiavať aktuálne opatrenia vyhlásené ÚVZ SR.
1.1

Organizácia vyučovania a povinnosti žiakov počas dištančného vyučovania

Dištančná forma vzdelávania žiakov sa uskutočňuje prostredníctvom elektronickej
komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy prostredníctvom komunikačných a
výukových platforiem.
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1. Vyučovacie hodiny sú rozdelené na online hodiny a samostatnú prácu posielanú cez
EduPage v daný deň – dištančné úlohy s určením presného termínu na vypracovanie alebo
preštudovanie.
2. Online hodiny budú prebiehať cez výukovú platformu Zoom a Google Meet podľa
pokynov vyučujúceho.
3. Upravený rozvrh sa nachádza na EduPage.
Žiak je povinný:
zúčastňovať sa online vzdelávania,
vopred sa ospravedlniť z neúčasti na online hodine. Dochádzka sa eviduje v
triednej knihe. Absenciu na online hodinách je povinný ospravedlniť zákonný zástupca
triednemu učiteľovi vopred, prípadne po dohode s triednym učiteľom. V opačnom
prípade bude hodina neospravedlnená,
odovzdať dištančné úlohy v určenom termíne,
pri pripojení sa prihlásiť pod menom a priezviskom,
na vyzvanie učiteľa zapnúť kameru (pre kontrolu prítomnosti, pri ústnych
odpovediach) a mikrofón.
Počas dištančného vzdelávania sú žiaci hodnotení a klasifikovaní podľa Metodického pokynu
č. 21/2011.
Ak žiak nereaguje na požiadavky učiteľa (nezúčastňuje sa online vyučovania, neodovzdáva
zadané úlohy v termíne) oznámi to učiteľ prostredníctvom EduPage zákonnému zástupcovi
žiaka a zároveň aj triednemu učiteľovi. V prípade, že žiak sa bezdôvodne nezúčastňuje
dištančného vzdelávania, môže mu byť na návrh vyučujúceho a po prerokovaní v pedagogickej
rade nariadené komisionálne preskúšanie.

2. Prítomnosť na vyučovaní
Žiak prichádza do školy tak, aby pred začatím hodiny bol na svojom mieste s pripravenými
učebnými pomôckami, t. j. prichádza do školy najneskôr o 7:50 hod. Výnimkou sú nulté
hodiny začínajúce o 7:10 hod. Zo školy žiak odchádza bezprostredne po skončení vyučovania
alebo inej organizačnej činnosti. Oneskorené ranné príchody po 8:00 hod. bez vážneho
dôvodu sú narušením vyučovania, a preto pri viacnásobnom opakovaní majú svoje následky.
Oneskorený príchod na vyučovaciu hodinu alebo meškanie dlhšie ako 5 minút bez
náležitého dôvodu sa považujú za neospravedlnenú hodinu!
2.1

Pri príchode a odchode do školy sa každý žiak zaregistruje ID čipom (čítačka je
umiestnená na vrátnici školy) a neskoré príchody budú zaregistrované do elektronickej
triednej knihy.
Nový ID čip si každý žiak prevezme od triedneho učiteľa za poplatok. Stratu čipu treba
nahlásiť triednemu učiteľovi a po uhradení poplatku za stratu mu bude vydaný nový čip.
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2.2

Žiakom je zakázané svojvoľne používať Apple TV v triedach a učebniach. Daná technika
môže byť požívaná len pod dohľadom učiteľa. Na spustenie projektoru / Apple TV musí
byť vždy použitý diaľkový ovládač. Taktiež je zakázané vešať na projektory akékoľvek
dekorácie.

2.3

Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac päť po sebe nasledujúce vyučovacie dni,
ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia, vo výnimočných
a osobitných dôvodov škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa
alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti.

2.4

Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka sa uznáva najmä choroba, lekárom
nariadený zákaz dochádzky do školy (karanténa), mimoriadne nepriaznivé poveternostné
podmienky, náhle prerušenie premávky dopr. prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine
alebo účasť žiaka na súťažiach.

2.5

Ak žiak nemôže byť z vážnych príčin na vyučovaní, resp. akciách organizovaných školou
v rámci vyučovania, požiadajú jeho rodičia vopred o uvoľnenie (osobne, písomne,
telefonicky...).príslušný vyučujúci môže uvoľniť žiaka zo svojej hodiny alebo
dvojhodinovky; triedny učiteľ uvoľňuje maximálne na jeden deň.
Na viac dní dáva povolenie riaditeľka školy na základe písomnej žiadosti rodičov podanej
prostredníctvom triedneho učiteľa.

2.6

Žiak alebo jeho rodičia oznámia škole čo najskôr dôvod neprítomnosti. V prípade
choroby prinesie žiak lekárske ospravedlnenie (originál s podpisom a pečiatkou)
bezprostredne po nástupe do školy (najneskôr do dvoch pracovných dní). Ak žiak
nepredloží lekárske ospravedlnenie, alebo ospravedlnenie od rodiča, považuje sa
jeho neúčasť na vyučovaní za neospravedlnenú. V prípade neospravedlnenej absencie
triedny učiteľ oznámi túto skutočnosť rodičom.
Za nepravdivé alebo sfalšované ospravedlnenia môže byť žiakovi navrhnutá znížená
známka zo správania, prípadne podmienečné vylúčenie zo školy!

2.7

Rodičia sú povinní písomne požiadať riaditeľku školy o uvoľnenie žiaka z vyučovania
v prípade štúdia v zahraničí. K žiadosti sú povinní doložiť aj potvrdenie školy, ktorú bude
žiak navštevovať. V prípade odchodu žiaka na letné brigádnické práce musia rodičia tiež
požiadať riaditeľa školy o uvoľnenie žiaka písomnou formou a doložiť doklad
o pracovnom pomere. Na daný účel však bude žiak uvoľnený z vyučovacieho procesu až
po koncoročnej klasifikácii.

2.8

Žiak sa nemôže zúčastňovať na vyučovaní a ostatných školských aktivitách, ak je uznaný
lekárom ako práceneschopný, na základe vlastného rozhodnutia alebo rozhodnutia jeho
rodiča, hlavne kvôli ochrane vlastného zdravia a zdravia iných.
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3. Správanie sa v škole
3.1

Bezprostredne po príchode do školy sa žiaci prezujú v spoločnej šatni a svoje veci si
uzamknú v pridelených skrinkách. Na vyučovaní i na všetkých iných akciách
v priestoroch gymnázia sú vždy prezutí. Za vhodné prezuvky sa nepovažuje športová
obuv znečisťujúca podlahy (s čiernou gumou).

3.2

Bicykel ako dopravný prostriedok žiaka do školy nesmie byť uložený počas vyučovania
v budove školy. Žiak ho necháva vonku v stojane určenom na daný účel.

3.3

Pred každou vyučovacou hodinou si žiaci pripravia učebnice a pomôcky, po zazvonení
je každý žiak na svojom mieste a v tichosti očakáva príchod vyučujúceho. Pred
vyučovaním, počas prestávok a po vyučovaní sa správajú pokojne a úctivo, rešpektujú
pokyny dozor konajúcich učiteľov a ostatných zamestnancov školy. Zvlášť dôstojne
a ticho sa správajú v školskej kaplnke a jej bezprostrednom okolí.

3.4

Každý žiak má v triede a v odbornej učebni presne určené miesto, ktoré mu určí vyučujúci
a nesmie ho svojvoľne meniť.

3.5

Vyučovanie sa začína modlitbou Otče náš, resp. meditáciou cez školský rozhlas, či
modlitbou vlastnými slovami, prípadne v cudzích jazykoch podľa pokynov vyučujúcich.
Žiaci prejavujú svoju úctu vyučujúcim, zamestnancom školy a iným dospelým osobám
svojím pozdravom. Popri bežných pozdravoch sú vhodné i kresťanské, napr. Pochválený
buď Ježiš Kristus, S Pánom Bohom, resp. vhodné pozdravy v cudzích jazykoch
vyučovaných na škole. Pri vstupe dospelej osoby do triedy žiaci vstanú. Výnimkou sú
písomné a laboratórne práce a hodiny telesnej a športovej výchovy, kde sa žiaci riadia
špeciálnymi pokynmi.

3.6

Žiaci sú povinní správať sa slušne ku všetkým zamestnancom školy. Vo svojom
vystupovaní voči iným osobám a spolužiakom dodržiavať zásady slušného správania a
spoločenskej
etiky.
Vyhýbať
sa
neslušným
a
vulgárnym
slovám.
Nevyvolávať konfliktné situácie, nenapádať slovne ani fyzicky svojich spolužiakov.

3.7

Žiaci sa svedomito pripravujú na vyučovanie doma, resp. v domove mládeže. Ak
chýbali alebo sa z vážnych dôvodov nemohli pripraviť z niektorého predmetu, na
začiatku hodiny sa ospravedlnia.

3.8

Na suplovanú hodinu sa žiaci riadne pripravujú podľa platného rozvrhu alebo pokynov
vyučujúcich.
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Žiaci dbajú o hygienu vlastnej osoby a čistotu spoločných priestorov. Obliekajú sa
primerane a slušne. Za cennosti, prípadne väčšie obnosy peňazí škola neberie
zodpovednosť.
Na telesnú a športovú výchovu sa žiaci preobliekajú do športového úboru a obúvajú si cvičky
alebo tenisky. Cvičiť v inej obuvi alebo odeve nie je dovolené. Do cvičebného úboru sa žiaci
preobliekajú v šatniach.
3.9

3.10 Žiaci nepoužívajú počas vyučovacích hodín mobilné telefóny, rádiá, MP3 prehrávače či
iné elektronické prístroje a hry rozptyľujúce pozornosť/ karty/. Žiak je povinný mať
mobilný telefón počas vyučovacej hodiny uložený vo svojej taške. Počítač a mobil môžu
žiaci používať na vyučovacej hodine len so súhlasom vyučujúceho učiteľa daného
predmetu. Počas písomných prác mobily a smart hodinky musia byť uložené v školskej
taške.
3.11 Žiakom je prísne zakázané:
- prechovávať a užívať drogy (cigarety, alkohol, rôzne omamné látky) v škole,
v areáli školy a na školských akciách. Porušenie zákazu sa bude považovať za
hrubé porušenie školského poriadku, ktoré bude riešiť triedny učiteľ, výchovná
poradkyňa a rodič a bude dostatočným dôvodom pre zníženie známky zo
správania. Pri oprávnenom podozrení z porušenia týchto zákazov učitelia
upozornia vedenie školy, ktoré upovedomí a privolá príslušné orgány, ktoré majú
právo vykonať osobnú prehliadku a prehliadku vecí žiaka v jeho prítomnosti,
resp. overovaciu skúšku. V prípade zistenia priestupku voči tomuto bodu bude
žiak prísne potrestaný. V prípade opakovania i dôvodom na vylúčenie zo školy;
- prísť do školy alebo na podujatie organizované školou pod vplyvom alkoholu
alebo iných návykových látok;
- absolvovať cvičné jazdy v autoškole v čase vyučovania;
- prinášať do školy alebo na školské akcie časopisy, knihy a iné materiály, ktoré sú
v rozpore s katolíckou vierou a morálkou;
- žiaci nesmú v škole rozširovať petície alebo iné dokumenty, ktoré s činnosťou
školy nesúvisia.
Rovnako môže byť vylúčený zo štúdia žiak, ktorý svojimi názormi a správaním pohoršuje
spolužiakov, sústavne narušuje kresťanský spôsob výchovy a ani po upozornení u neho
nepríde k náprave.
3.12 Triedny učiteľ určuje dvoch žiakov ako týždenníkov, ktorí:
- zabezpečujú poriadok a čistotu triedy,
- prinášanú a odnášajú učebné pomôcky podľa pokynov vyučujúcich,
- na začiatku hodiny zahlásia mená chýbajúcich spolužiakov,
- neprítomnosť vyučujúceho na hodine v trvaní viac ako 10 minút nahlasujú na
riaditeľstve, prípadne v zborovni,
- po poslednej hodine sú zodpovední za čistotu, poriadok, vyloženie stoličiek,
zatvorenie okien a vody, zhasnutie svetiel.
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3.13 V školskej jedálni sa žiaci správajú podľa jedálenského poriadku a pokynov dozor
konajúcich učiteľov a kuchynského personálu. Na obedy chodia zásadne až po
skončení poslednej hodiny dopoludňajšieho vyučovania, nie cez prestávky. Pred
jedlom i po ňom je vhodné krátkou modlitbou poďakovať Pánovi za požehnané dary.
3.14 Školský poriadok upravuje práva a povinnosti žiaka a jeho zákonného zástupcu
a podmienky na zaistenie ochrany žiakov pred diskrimináciou a násilím.

4. Práva a povinnosti žiakov
Práva žiakov

4.1

Každý žiak bez ohľadu na vek, pohlavie, pôvod či náboženské presvedčenie je Božím
dieťaťom, ľudskou osobou so svojou neopakovateľnosťou a dôstojnosťou.
Počas štúdia na gymnáziu má právo:
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

na zodpovedné duchovné a morálne formovanie v súlade s učením katolíckej Cirkvi;
na bezplatné vzdelanie a vzdelanie v materinskom jazyku. Vzdelanie má smerovať k
plnému rozvoju ľudskej osobnosti, individuálnemu prístupu rešpektujúcemu jeho
schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav a k posilneniu úcty k ľudským právam
a základným slobodám. Každý žiak sám je zodpovedný za svoju činnosť vo
vyučovacom procese, ako aj za to, že svojím konaním a správaním neznemožňuje
ostatným spolužiakom získavať vedomosti a zodpovedne pracovať;
na poskytovanie kvalitných vedomostí z jednotlivých vedných disciplín primerane jeho
veku a schopnostiam; na základe Európskeho dohovoru o ľudských právach
a dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
prijatých v Paríži, 1952;
zúčastňovať sa celého vyučovacieho procesu, vybrať si podľa aktuálnej ponuky
voliteľné a nepovinné predmety, aktívne pracovať v krúžkoch, zapájať sa do súťaží
organizovaných školou;
zúčastňovať sa mimoškolských akcií za podmienok stanovených riaditeľkou gymnázia;
byť oboznámený s výsledkom hodnotenia ústnej odpovede i písomnej práce, vrátane
poukázania na chyby, ktorých sa dopustil. Na konci klasifikačného obdobia byť ešte
pred uzatvorením známok informovaný o navrhovanom celkovom hodnotení.
V prípade pochybnosti a správnosti klasifikácie majú právo rodičia študenta do troch
dní po obdržaní vysvedčenia písomne požiadať riaditeľku školy o komisionálne
preskúšanie. Žiadosť sa podáva prostredníctvom triedneho učiteľa;
obrátiť sa primeranou formou s problémami na triedneho učiteľa, na výchovnú
poradkyňu, zástupkyňu riaditeľky alebo na riaditeľku školy;
obhajovať sa, ak sa prejednáva jeho priestupok voči školskému poriadku;
byť vypočutý, vyjadriť vhodným a slušným spôsobom svoj názor, kritiku či námety;
poistiť sa proti krádeži prostredníctvom školy;
používať školské zariadenie, učebnice a pomôcky podľa pokynov príslušných
vyučujúcich;
na bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie
predmety;
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•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

na vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí a organizáciu
vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v
súlade so zásadami psychohygieny ;
zachovať si svoje náboženské i morálne presvedčenie a svoj názor za podmienky
rešpektovania výchovno-vzdelávacieho zamerania gymnázia a ustanovení tohto
poriadku;
šíriť okolo seba radosť, pokoj a lásku, a to isté očakávať i od svojho okolia;
žiaci majú právo na oddelené vzdelávanie pre odlišné pohlavia na hodinách telesnej
výchovy, pričom je zabezpečená rovnosť šancí a rovnaká úroveň a kvalita vzdelávania
podľa Dohovoru UNESCO proti diskriminácii vo vzdelávaní (1960);
na úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti;
na slobodu prejavu v súlade so svojím presvedčením a názormi. Žiaci môžu vyjadrovať
svoje názory ústne alebo písomne, avšak vyjadrovanie vlastných názorov nesmie
ohrozovať slobodu prejavu iných, žiadny prejav nesmie byť vulgárny ani urážlivý a
musí byť v súlade so základnými etickými normami. 3. Každý žiak má právo na
poskytovanie poradenstva a služieb spojených so vzdelávaním;
na zabezpečenie úcty k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému,
psychickému a sexuálnemu násiliu;
na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov;
každý žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na vzdelávanie
s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám a na
vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré toto vzdelávanie umožňujú. Žiak so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo používať pri vzdelávaní
špeciálne učebnice a špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky;
voliť a byť volený do triednej samosprávy a žiackej školskej rady, pracovať v nej a jej
prostredníctvom sa zúčastňovať na chode školy.

Každý žiak je povinný

4.2
•
•
•
•
•
•
•
•

neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy
a vzdelávania;
dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy;
chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola využíva na vzdelávanie;
chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré im boli
bezplatne zapožičané;
pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať;
konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť
ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní;
ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy;
rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.
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5. Práva a povinnosti zákonného zástupcu
Zákonný zástupca žiaka má právo

5.1
•

•
•
•

•
•
•
•
•

žiadať, aby sa študujúcim poskytovali vedomosti, schopnosti a porozumenie a
rozvíjali ich postoje a správanie tak, aby boli schopní uplatňovať a obhajovať svoje
demokratické práva a povinnosti v spoločnosti, ctiť si rozmanitosť a zohrávať aktívnu
úlohu v demokratickom živote, s cieľom presadzovania a ochrany demokracie a
právneho štátu ako je ustanovené v Charta Rady Európy o vzdelávaní k
demokratickému občianstvu a ľudským právam;
oboznámiť sa so vzdelávacím programom školy a školským poriadkom;
byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa;
vybrať pre svoje dieťa školu , ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie zodpovedajúce
schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám žiaka, jeho vierovyznaniu,
svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy možno
uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy;
na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa;
zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy ;
voliť a byť volený do Rodičovskej rady;

vyjadrovať sa k vzdelávaciemu programu školy alebo prostredníctvom orgánov školskej
samosprávy;
byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom
súhlase riaditeľky školy.

5.2 Zákonný zástupca žiaka je povinný
•
•
•
•
•
•

vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie
školských povinností;
dodržiavať podmienky 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 jeho dieťaťa, jeho zdravotných
problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na
priebeh vzdelávania;
nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil;
dôvody neprítomnosti dieťaťa na vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským
poriadkom.

Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vzdelávaní v škole zákonný zástupca je povinný:
• oznámiť škole 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
dieťaťa alebo žiaka na súťažiach.
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6. Ochrana majetku a bezpečnosť
6.1

6.2
6.3

6.4
6.5

6.6
6.7

Žiaci dodržiavajú zásady bezpečnosti a ochrany zdravia. V laboratóriách a telocvičných
priestoroch sa riadia podľa zvláštnych bezpečnostných predpisov. Pri odchode z triedy
žiaci zdvihnú stoličky a vyčistia lavice od odpadkov.
V priestoroch pohybového štúdia nesmú byť žiaci prítomní bez dozoru vyučujúceho.
Objekt školy je počas vyučovania uzatvorený, vstup cudzích osôb je možný iba s
povolením riaditeľa, zástupcov, prípadne dozor konajúceho učiteľa. Vyvolávať žiakov z
tried počas vyučovania i prestávok je zakázané! Rodičia sa nahlásia na vrátnici, kde si
ich vyzdvihnú príslušní učitelia.
Žiaci sú povinní nahlásiť na sekretariáte školy akékoľvek zistené poškodenie majetku
alebo skutočnosti ohrozujúce bezpečnosť a zdravie spolužiakov.
Žiaci šetria školskú budovu, vonkajšie a vnútorné zariadenie školy. Akékoľvek
poškodenie z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie je žiak povinný v plnej hodnote
nahradiť. Ak sa vinník nezistí, uhradí škodu kolektívne /celá trieda, prípadne všetci
žiaci školy/. Ak žiak alebo týždenník zistí v triede akúkoľvek závadu, oboznámi s ňou
ihneď triedneho učiteľa. Žiak udržiavajú zverené lavice a stoličky v čistom stave.
V opačnom prípade uvedú inventár na konci klasifikačného obdobia do pôvodného
stavu na vlastné náklady.
Žiakom sa zakazuje pripájať do školskej elektrickej siete akékoľvek súkromné
elektrické zariadenia (notebooky, mobilné telefóny, nabíjačky...) bez vedomia učiteľa.
Triedy gymnázia sú vybavené novou technikou pre moderné vzdelávanie. Projektory
s Apple TV a wifi routery slúžia na skvalitnenie výučby. Žiaci preberajú zodpovednosť
za zariadenia vo svojich kmeňových triedach. V prípade, že bude niektoré zo zariadení
poškodené, vzniknutú škodu hradí vinník. Ak za vinníka nebude označený žiaden žiak,
preberá daná trieda na seba spoluvinu a teda aj náklady na odstránenie vzniknutej
škody.

7. Správanie sa mimo školy
7.1

Žiaci gymnázia sa v škole i mimo nej správajú ako kresťania – slušne, ohľaduplne a s
láskou. Nezúčastňujú sa na filmových , divadelných predstaveniach a iných podujatiach,
ktoré sú v rozpore s morálkou kresťana i každého slušného človeka.

7.2

Na školských exkurziách, výletoch, cvičeniach, kurzoch a rôznych akciách platí
tento školský poriadok rovnako ako v škole. Naviac na takýchto akciách je zvýšené
nebezpečenstvo úrazov a preto na každú takúto akciu riaditeľka školy určuje pedagogický
dozor. Rozhodnutia a pokyny dozoru sú záväzné pre každého žiaka a ich nedodržanie sa
považuje za hrubé porušenie školského poriadku.

7.3

V hromadných dopravných prostriedkoch sa žiaci správajú slušne a disciplinovane, k
starším a telesne postihnutým osobám sa správajú zdvorilo.
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7.4

Počas prázdnin a vo voľnom čase platí pre žiakov tento školský poriadok. Ak sa žiak v
tomto čase dopustí trestného činu, alebo činu, ktorý poškodzuje dobré meno školy,
považuje sa to za hrubé porušenie školského poriadku.

7.5

Vzhľadom na neustále narastajúcu kriminalitu mládeže pedagogická rada gymnázia
odporúča rodičom prijať vážne výchovné opatrenia v týchto oblastiach: zákaz fajčiť,
požívať alkohol a drogy; zákaz navštevovať podniky, kde sa používajú a distribuujú
drogy a herne, kde sa hrá o peniaze; zákaz účasti v deštruktívnych sektách a ich
propagácie;zákaz pohybu študentov po meste (obci) vo večerných hodinách (po 22:00
hod.) Výnimkou je pohyb v sprievode rodičov.

7.6

V prípade zistenia požívania a distribúcie drog, účasti a propagácie deštruktívnych siekt,
hry o peniaze, resp. inej kriminálnej činnosti bude žiak podmienečne vylúčený zo štúdia!

7.7

Žiačka, ktorá otehotnie, dostane riaditeľské pokarhanie ako prejav nesúhlasu s jej činom.
Súčasne však škola bude účinne spolupracovať na vytvorení podmienok, aby sa počatý
život mohol narodiť a aby žiačka mohla ukončiť školu individuálnou formou.

8. Klasifikácia a výchovné opatrenia
8.1
8.2

8.3

Žiaci sú hodnotení priebežne počas celého klasifikačného obdobia. So systémom
uzatvárania známok na každom predmete sú oboznámení na začiatku tohto obdobia.
Pri vysokej absencii žiaka na vyučovacích hodinách alebo pri nedostatočnom počte
známok z jednotlivých predmetov môže byť žiakovi na návrh vyučujúceho a
po prerokovaní návrhu v pedagogickej rade nariadené riaditeľkou školy preskúšanie
alebo komisionálna skúška. Ak žiak z dôvodu vysokej absencie nezíska dostatočný počet
známok do obdobia tesne pred uzavretím klasifikácie, nebude mu umožnené získať ich
formou opakovaných ústnych alebo písomných preskúšaní. Na návrh vyučujúceho mu
riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade môže nariadiť vykonanie
komisionálnych skúšok.
Pri celkovom pozitívnom hodnotení môže byť žiak na návrh triedneho učiteľa alebo iného
vyučujúceho odmenený: pochvalou triednym učiteľom, diplomom podpísaným
riaditeľom školy, knižným alebo vecným darom, verejnou pochvalou so zapísaním do
katalógu a na vysvedčenie.

Pochvala triednym učiteľom môže byť udelená napríklad:
a) za výrazné zlepšenie prospechu,
b) za výbornú dochádzku do školy,
c) za reprezentáciu školy v obvodných a okresných kolách,
d) za príkladné správanie, utváranie dobrých vzťahov v triede,
e) za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností a pod.
Pochvala riaditeľkou školy môže byť udelená napríklad:
a) za úspešnú reprezentáciu školy v súťažiach v krajskom a vyššom kole,
b) za výborný prospech (priemer známok na vysvedčení do 1,2) a príkladný prístup k štúdiu,
c) za činnosť v prospech školy nad rámec svojich povinností,
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d) za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou
osobou alebo inštitúciou,
e) za aktívnu mimoškolskú činnosť v prospech školy a pod.
Pri vážnom, resp. opakovanom porušení disciplíny podľa závažnosti priestupku možno žiakovi
udeliť tieto výchovné opatrenia:
napomenutie vyučujúcim,
napomenutie triednym učiteľom, pedagogickou radou
- za jednorázové porušenie školského poriadku :
- 1 – 3 neskoré neospravedlnených príchody na vyučovanie alebo vyučovacie hodiny,
- obedy cez prestávku
pokarhanie triednym učiteľom
- za 4 – 6 neskorých neospravedlnených príchodov na vyučovanie alebo vyučovacie hodiny,
- za 1 – 2 hodiny neospravedlnenej absencie
a) riaditeľské pokarhanie písomnou formou

- za 7 – 9 neskorých neospravedlnených príchodov na vyučovanie alebo vyučovacie hodiny,
- za 3 – 4 hodiny neospravedlnenej absencie,
- za podvádzanie,
- za fajčenie, používanie alkoholických nápojov a iných druhov návykových látok v školských,
priestoroch a na školských akciách
b) znížená známka zo správania na stupeň 2 /uspokojivé/

-

za 10 – 15 neskorých neospravedlnených príchodov na vyučovanie alebo vyučovacie
hodiny,
za 5 – 10 hodín neospravedlnenej dochádzky,
za opakované fajčenie v priestoroch školy, používanie alkoholických nápojov a iných
druhov návykových látok v školských priestoroch a na školských akciách,
za znemožňovanie vyučovacieho procesu a prevádzky školy,
za úmyselné poškodenie školského zariadenia
c) zníženie známky zo správania na stupeň 3 /menej uspokojivé/ a podmienečné vylúčenie zo
školy

-

za viac ako 15 neskorých neospravedlnených príchodov na vyučovanie alebo vyučovaciu
hodinu,
za 11 - 25 hodín neospravedlnenej dochádzky,
za krádež,
za úmyselné ublíženie na zdraví,
za šikanovanie a vydieranie,
za vandalizmus,
za opakujúce sa priestupky v bode b)
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d) zníženie známky zo správania na stupeň 4 /neuspokojivé/ a vylúčenie zo školy

-

za 26 a viac hodín neospravedlnenej dochádzky,
za nesplnenie podmienky uloženej pri podmienečnom vylúčení zo školy,
za spáchanie trestného činu.

O výchovných opatreniach informuje preukázateľne triedny učiteľ zákonného zástupcu
žiaka a zapíše opatrenie do katalógu žiaka.
Opatrenie uvedené pod bodmi a) až d) udeľuje riaditeľka školy po prerokovaní
v pedagogickej rade. V prípade závažného porušenia školského poriadku môže riaditeľka
školy žiaka, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, podmienečne vylúčiť zo štúdia alebo
vylúčiť zo štúdia.
8.4

Triedny učiteľ oboznámi s každým vážnejším porušením disciplíny rodičov žiaka a úzko
s nimi spolupracuje pri odstraňovaní negatívnych javov.

8.5

Výchovné opatrenia sa v plnej miere vzťahujú i na správanie v domove mládeže, kde sa
žiaci riadia platným internátnym poriadkom.

Školský poriadok je záväzný pre všetkých žiakov školy a jeho porušenie a dôsledky
posúdi triedny učiteľ s vedením školy, prípadne pedagogická rada. Uvedeným Školským
poriadkom Gymnázia sv. Vincenta de Paul Levice sa ruší predchádzajúce znenie Školského
poriadku sv. Vincenta de Paul Levice zo dňa 1. septembra 2021. S obsahom školského poriadku
sa zoznámia žiaci na prvej triednickej hodine a oboznámenie potvrdia podpisom. Rodičia sa
oboznámia so školským poriadkom na septembrovom triednom aktíve a potvrdia to podpisom.
Školský poriadok bol prerokovaný v pedagogickej rade a Rade školy. Je k dispozícii
na internetovej stránke školy.

9. Záverečné ustanovenia
•
•

Dodržiavanie školského poriadku je záväzné pre všetkých žiakov školy.
Za porušovanie školského poriadku nesiete osobnú zodpovednosť.

Veríme, že sa budete snažiť pochopiť význam školského poriadku a dodržiavať
jeho pravidlá v každodennom školskom živote.
Nech Vám všetkým Pán Boh pomáha, aby ste nielen tu, ale aj po skončení
vyučovania vydávali dobré svedectvo o Pánu Bohu, o svojom kresťanstve ale i o našom
Gymnáziu sv. Vincenta de Paul v Leviciach.
Uvedeným Školským poriadkom sa ruší predchádzajúce znenie Školského poriadku
Gymnázia sv. Vincenta de Paul Levice zo dňa 1. septembra 2021.
Školský poriadok je možné meniť formou číselných dodatkov v priebehu školského roka.

Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul Levice
Gymnázium sv. Vincenta de Paul
Saratovská 87, 934 05 Levice telefón: 036 6312217 mobil: 0917 484461 e-mail: gymnazium@gsv.sk
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