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Preambula 

         Gymnázium, Párovská 1, Nitra je výberová stredná škola, ktorú si žiak zvolil dobrovoľne, čím 

sa zaviazal riadiť sa jej pravidlami ustanovenými v tomto školskom poriadku. 

         Tento školský poriadok vychádza zo zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je preto záväzný 

pre žiakov aj ich zákonných zástupcov (§ 144 Práva a povinnosti dieťaťa, žiaka a jeho zákonného 

zástupcu alebo zástupcu zariadenia). 

 

        Žiak je  v centre pozornosti nášho gymnázia a je snahou všetkých pedagógov zabezpečiť mu  

kvalitné vzdelávanie. V súlade s § 144 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Gymnázium, 

Párovská 1, Nitra rešpektuje právo žiaka na úctu k jeho vierovyznaniu, národnostnej a etnickej 

príslušnosti, právo na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom prostredí, právo na organizáciu 

výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku a zásadám psychohygieny a právo na  úctu k jeho 

osobe a na zabezpečenie jeho ochrany proti akémukoľvek násiliu. 

 

Práva žiakov školy 

 

1. Žiak má právo na bezplatné vzdelanie v štátnom jazyku.   

2. Žiak má právo na kvalitné  vyučovanie v jednotlivých predmetoch, vysloviť svoj názor a klásť otázky 

k preberanej téme, môže žiadať vyučujúceho, aby mu bola zdôvodnená klasifikácia a analyzované 

chyby v písomných prácach. 

3. Žiak má právo oboznámiť sa s hodnotením svojej písomnej práce a dostať ju k nahliadnutiu 

najneskôr do 14 dní. 

4. Žiak má právo vedieť  hodnotenie svojej ústnej odpovede hneď po jej uskutočnení. 

5. Žiak má právo požiadať o  komisionálne  preskúšanie, ak má pochybnosti o správnosti klasifikácie 

na konci I. alebo II. polroka. O komisionálne preskúšanie môže žiak požiadať písomne na 

riaditeľstve školy sám, ak má 18 rokov, alebo jeho zákonný zástupca, a to do 3 dní od oznámenia 

výsledku klasifikácie. O povolení vykonať komisionálnu skúšku rozhodne riaditeľ školy, výsledok 

komisionálnej skúšky je pre hodnotenie žiaka v danom klasifikačnom období konečný. 

6. Žiak má právo na komunikáciu s pedagogickými pracovníkmi v duchu zásad slušnosti, humanity 

a demokracie. 

7. Žiak má právo vybrať si voliteľné predmety a zvyčajne aj vyučujúceho daného predmetu  

z možností, ktoré ponúka  riaditeľstvo školy pre daný školský rok (pokiaľ to predpisy pre 

organizáciu vyučovania dovolia). 

8. Žiak  má právo na uvoľnenie z vyučovania na lekárske vyšetrenie, pokiaľ ho nie je možné uskutočniť 

v mimovyučovacom čase. 

9. Žiak má právo zúčastňovať sa mimoškolskej činnosti. Na uvoľnenie z vyučovania na mimoškolskú 

činnosť má žiak právo, len ak si podal žiadosť, so súhlasom svojho zákonného zástupcu, na 

riaditeľstve školy do 15. septembra daného školského roku. O uvoľnení rozhoduje riaditeľ školy. 

10. Žiak má právo na konzultácie o preberanom učive po dohode s príslušným vyučujúcim. 
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11. Žiak má právo na konzultácie s výchovným poradcom počas určených hodín. 

12. Žiak má právo na konzultácie so školským psychológom počas určených hodín. 

13. Žiak má právo opustiť budovu školy počas vyučovania na základe priepustky, ktorá je podpísaná 

triednym učiteľom a v jeho neprítomnosti zástupcom riaditeľa školy. Z  jednej vyučovacej hodiny 

môže uvoľniť žiaka aj vyučujúci, s ktorým má žiak hodinu. Odchod zo školy žiak zaregistruje 

pomocou svojej identifikačnej karty. 

14. Žiak má právo v mimovyučovacom čase využívať priestory športového areálu a učební informatiky 

podľa harmonogramu, ktorý bol vypracovaný danou predmetovou komisiou, v súlade s pokynmi 

schválenými riaditeľom školy. 

15. Žiak má právo stravovať sa v školskej jedálni, ak rešpektuje pokyny pedagógov a pracovníčok      

školskej jedálne a dodržiava zásady kultúrneho stolovania. 

16. Žiak  má právo voliť svojho zástupcu do žiackeho parlamentu. 

 

Povinnosti žiakov školy 

a) Príchod žiakov do školy 

1. Žiak je povinný dochádzať do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa na 

vyučovaní všetkých povinných, voliteľných predmetov a aj nepovinných predmetov, pokiaľ si 

ich zvolil. 

2. Školská budova sa otvára o 6,30 hodine, žiaci vstupujú do školy cez vchod z ulice Palánok 

a vstupujú do priestoru šatní. Žiaci I.- IV.OG triedy vstupujú aj cez vchod z Párovskej ulice. 

3. Žiak, ktorý prichádza do školy ako prvý, svojím podpisom potvrdí na vrátnici prevzatie kľúča 

od šatne za svoju triedu. 

4. Ak má žiak 1. vyučovaciu hodinu, prichádza do školy najneskôr o 7,50 hodine. 

5. Žiaci prechádzajú do učební cez šatne, kde sa prezujú, v šatni si nenechávajú  žiadne učebnice 

a pomôcky. 

6. Žiaci sa zbytočne nezdržiavajú v šatniach. 

7. Žiakom je zakázané zdržiavať sa v priestoroch šatne počas vyučovania a prestávok. 

8. Šatniar uzamkne šatňu najneskôr o 7,55 hod. a kľúč odovzdá na vrátnici. 

9. Ak žiak počas vyučovania musí opustiť budovu školy, môže si prevziať veci zo šatne len 

v sprievode šatniara. 

10. Žiakom je zakázané nechávať v šatni cenné predmety a peniaze. 

11. Žiaci sú povinní udržiavať poriadok a čistotu v šatni. 

b)  Odchod žiakov zo školy 

1. Po skončení vyučovacej hodiny je žiak povinný urobiť poriadok vo svojej lavici. 

2. Po skončení vyučovania šatniar šatňu odomkne a počká, kým žiaci triedy šatňu neopustia,     

potom šatňu zamkne a kľúč odovzdá na vrátnici. 

3. Žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, si odložia tašky pred obedom do šatne. V priebehu 

obeda má v šatni službu žiak, ktorý je určený triednym učiteľom. 

4. Východ pre všetkých žiakov z budovy školy  po vyučovaní je zo šatní na ulicu Palánok. 

 

c)  Registrácia žiaka v školskom identifikačnom systéme 

1. Každý žiak je povinný svoj príchod do školy zaregistrovať pomocou  identifikačnej karty. 
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2. Registrácia žiaka v školskom identifikačnom systéme neskôr ako o 7,50 hod. 

(ak má žiak prvú vyučovaciu hodinu) sa považuje za neskorý príchod do školy. Ak žiak 

nerešpektuje požiadavku na včasný príchod do školy, budú  voči nemu prijaté výchovne 

opatrenia. 

3. Každý žiak je povinný svoj odchod z budovy zaregistrovať pomocou identifikačnej karty. 

4. V prípade, že sa žiak nemôže zaregistrovať (z dôvodu straty či odcudzenia identifikačnej karty    

alebo z inej príčiny), oznámi túto skutočnosť referentke na študijnom oddelení školy. 

d)  Správanie žiakov počas vyučovania 

1. Žiaci sa počas vyučovania správajú kultivovane, disciplinovane a zdvorilo voči všetkým. 

2. Žiaci nenarušujú vyučovací proces a nevyrušujú spolužiakov. 

3. Žiaci sa aktívne zapájajú do vyučovacieho procesu. 

4. Pri ústnych odpovediach a ani pri písomných prácach nepomáhajú žiaci sebe ani spolužiakom 

nepovoleným spôsobom. 

5. Ak chce žiak odpovedať, alebo sa chce niečo spýtať, prihlási sa. 

6. Ak sa žiak z vážnych dôvodov nepripravil na vyučovaciu hodinu, alebo si nevypracoval 

domácu úlohu, ospravedlní sa vyučujúcemu na začiatku hodiny. 

7. Žiaci používajú oslovenia „pán učiteľ“, „pani sekretárka“ a podobne. 

8. Ak učiteľ alebo iná dospelá osoba vstúpi do triedy, žiaci vstanú, aby ho pozdravili. 

9. Počas vyučovacej hodiny žiak nepoužíva a ani nemá na lavici vyložený mobilný telefón, 

smartfón a iné predmety nesúvisiace s vyučovacím procesom. 

 

e) Správanie žiakov počas prestávky 

1. Počas prestávok sa žiaci správajú disciplinovane. 

2. Ak sa žiaci počas prestávky presúvajú na iné podlažie, rešpektujú tieto pravidlá: 

a. riadia sa pokynmi dozorkonajúceho pedagóga, 

b. z vyššieho podlažia na nižšie používajú hlavné schodisko, 

c. z nižšieho podlažia na vyššie používajú bočné schodisko. 

3. Po chodbách ani po schodisku žiaci neutekajú, dbajú o bezpečnosť svoju i svojich spolužiakov. 

4. Počas prestávky si žiaci pripravia pomôcky na nasledujúcu hodinu. 

5. Počas prestávky týždenníci vyvetrajú triedu, zotrú tabuľu, pripravia kriedu a prinesú učebné 

pomôcky podľa požiadaviek vyučujúceho. 

6. Počas prestávok žiaci nemôžu opustiť budovu školy, pokiaľ pokračujú vo vyučovaní. 

7. Žiaci počas prestávok nesedia na podlahe. 

8. Žiaci pri príchode a odchode zo školy, počas prestávok a ich prítomnosti vo vestibule školy 

rešpektujú aj pokyny pani vrátničky. 

 

f) Správanie žiakov v jedálni 

1. Žiak rešpektuje v školskej jedálni zásady kultivovaného stolovania. 

2. Žiak rešpektuje pokyny vyučujúcich a pracovníčok školskej jedálne. 

3. Žiak sa v rade, pokým čaká na obed, správa disciplinovane, nepredbieha ostatných žiakov. 

4. Po skončení obeda odnesie použitý riad na určené miesto. 

5. Žiak rešpektuje pokyny vedúcej školskej jedálne pri platení stravného a pri odhlasovaní sa 

z obedov. 
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6. Na podnet  učiteľa, ktorý koná dozor v školskej jedálni, môže byť žiak za 

nevhodné správanie zo stravovania riaditeľom školy podmienečne vylúčený a za 

opakované nevhodné správanie úplne vylúčený zo stravovania  v školskej jedálni. 

 

                                    Práva zákonných zástupcov žiaka 

Zákonný zástupca žiaka má právo: 

1. Oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a so školským poriadkom. 

2. Byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch a dochádzke svojho dieťaťa. 

3. Na poskytnutie poradenských služieb zabezpečovaných školou  ohľadom výchovy 

a vzdelávania svojho dieťaťa. 

4. Byť na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy. 

 

                                                              Povinnosti zákonných zástupcov žiaka 

Zákonný zástupca žiaka je povinný: 

1. Vytvoriť pre dieťa vhodné podmienky na prípravu na vzdelávanie v škole a na plnenie 

školských povinností. 

2. Dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa ustanovené školským 

poriadkom. 

3. Informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa alebo o iných 

skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania. 

4. Nahradiť škodu, ktorú žiak spôsobil. 

5. Oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu neprítomnosti dieťaťa. 

6. Doložiť dôvod neprítomnosti dieťaťa v súlade so školským poriadkom. 

 

                                                                 Vyučovacie hodiny a prestávky 

 

hodina od - do 

0. 07,10 – 07,55 

1. 08,00 – 08,45 

2. 08,55 – 09,40 

3. 09,50 – 10,35 veľká prestávka 

4. 10,55 – 11,40 

5. 11,50 – 12,35 

6. 12,45 – 13,30 

7. 13,35 – 14,20 

8.- 9. (prvý variant) 14,00 – 14,45 a 14,50 – 15,35  

8.- 9. (druhý variant) 14,20 – 15,05 a 15,10 – 15,55 

 

Žiakom je zakázané: 

1. Opustiť budovu školy počas vyučovania (aj cez prestávky) bez priepustky, vzdialiť sa 

z vyučovacej hodiny bez súhlasu vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo vedenia školy. 

2. Fajčiť vo vnútorných  priestoroch školy, v jej areáli a v bezprostrednej blízkosti školy. 

3. Fajčiť  na akciách, ktoré sú organizované školou. 

4. Akýmkoľvek spôsobom šikanovať  žiakov školy. 
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5. Požívať  a prinášať do školy, do školského areálu a  na podujatia, ktoré sú 

organizované školou alkoholické nápoje, zdraviu škodlivé látky, drogy a akékoľvek 

návykové látky, resp. prichádzať pod ich vplyvom. 

6. Nosiť do školy väčšie sumy peňazí, cenné predmety a predmety, ktoré môžu ohroziť život 

a zdravie. 

7. Mať na vyučovacej hodine vyložený mobilný telefón, smartfón a pod. a používať ho. 

8. Rozširovať petície, plagáty a dokumenty politického charakteru alebo také, ktoré nie sú 

v súlade s dobrými mravmi. 

9. Nosiť neprimerané oblečenie a  prezuvky a nevhodne upravovať svoj zovňajšok. 

10. Prijímať návštevy počas vyučovania. 

11. Prechádzať chodbou, kde sa nachádzajú zborovňa a kancelárie okrem času fungovania 

študijného oddelenia (14.00 - 15.30). 

12. Akýmkoľvek spôsobom poškodzovať majetok školy a taktiež učebnice, ktoré mu boli 

bezplatne zapožičané. 

13. Používať v komunikácii v priestoroch školy a na akciách usporadúvaných školou vulgárne 

výrazy. 

14. Znevažovať meno školy, jej zamestnancov a žiakov. 

15. Neoprávnene zverejňovať na internete alebo šíriť akékoľvek informácie týkajúce sa školy 

a natáčať v priestoroch školy audio alebo videozáznamy na mobilný telefón, resp. 

fotografovať a pod. bez súhlasu dotknutej osoby. 

16. Sedieť na schodoch a na podlahe pred učebňami. 

 

Výchovné opatrenia 

a) Pochvaly 

Za vzorné správanie, výborný prospech a dochádzku, za úspešnú reprezentáciu triedy a školy 

môže žiak dostať osobitnú pochvalu: 

� ústnu od triedneho učiteľa pred žiakmi triedy, 

� písomnú od triedneho učiteľa, 

� písomnú od riaditeľa školy. 

 

b) Napomenutia a pokarhania 

Podľa závažnosti previnenia môže žiak dostať: 

� ústne napomenutie triednym učiteľom, 

� písomné pokarhanie  triednym učiteľom, 

� písomné pokarhanie  riaditeľom školy, 

� znížená známka zo správania. 

 

Ak žiak splnil povinnú školskú dochádzku, môže ho riaditeľ školy, po prerokovaní 

v pedagogickej rade, podmienečne vylúčiť zo školy. 

Výchovné opatrenie sa môže uložiť  do dvoch mesiacov  odo dňa, keď sa o previnení dozvedel 

pedagogický pracovník školy, najneskôr do jedného roka odo dňa, keď sa žiak previnenia 

dopustil. V rozhodnutí o podmienečnom vylúčení zo školy určí riaditeľ skúšobnú lehotu, a to 

spravidla na jeden rok. Ak sa žiak v skúšobnej lehote dopustí ďalšieho závažného previnenia, 

riaditeľ žiaka vylúči zo štúdia. 
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Výchovné opatrenia za porušenie školského poriadku oznámi triedny učiteľ, resp. 

riaditeľ školy písomne rodičom žiaka. 
 

       Písomné pokarhanie triednym učiteľom môže žiak dostať za: 

�  jednorazové porušenie školského poriadku, 

�  3 – 4 oneskorené príchody na vyučovanie, 

�  1 – 3 neospravedlnené hodiny, 

�  opakované neprezúvanie sa, 

�  neplnenie si povinností týždenníka, 

�  2 – 10 neprihlásení sa do dochádzkového systému školy. 
 

Písomné pokarhanie riaditeľom školy môže žiak dostať za: 

� viacnásobné porušenie školského poriadku, 

�  5 – 7 oneskorených príchodov na vyučovanie, 

�  4 – 7 neospravedlnených hodín, 

�  úmyselné poškodenie školského majetku, 

�  11 – 20 neprihlásení sa do dochádzkového systému školy. 
 

c) Zníženú známku zo správania môže žiak dostať za: 

2.stupeň 

� opakované porušenie školského poriadku, 

� za 8 a viac oneskorených príchodov do školy, 

� 8 až 15 neospravedlnených hodín, 

� 21 a viac neprihlásení sa do dochádzkového systému školy. 

3. stupeň 

� závažné alebo opakované porušenie školského poriadku, 

�  viac ako 15 neospravedlnených hodín. 

 

Neprítomnosť žiaka na vyučovaní 
 

1. Schválený rozvrh hodín je pre žiakov záväzný.  

2. V odôvodnených prípadoch požiada zákonný zástupca žiaka dopredu o uvoľnenie: 

� z  jednej vyučovacej hodiny triedneho učiteľa, prípadne vyučujúceho príslušného  

predmetu, 

� na 1 deň triedneho učiteľa, 

� na 2 a viac dní písomne riaditeľa školy. 

3. Ak sa žiak nezúčastní z nepredvídateľného dôvodu na vyučovaní, je povinný jeho zákonný 

zástupca oznámiť dôvod neprítomnosti žiaka triednemu učiteľovi najneskôr do dvoch dní. Pri 

návrate na vyučovanie je žiak povinný predložiť triednemu učiteľovi potvrdenie od lekára 

podpísané  rodičom alebo písomné ospravedlnenie podpísané rodičmi, najneskôr do dvoch 

dní po príchode žiaka do školy. Pri opakovanej viacdňovej neprítomnosti žiaka má triedny 

učiteľ právo žiadať lekárske potvrdenie alebo neospravedlniť absenciu žiaka na vyučovaní. 

4. Ak triedny učiteľ neuzná dôvody absencie alebo spôsob jej ospravedlnenia, hodiny sa 

považujú za neospravedlnené. 

5. Neospravedlnená absencia na vyučovacej hodine dlhšia ako 15 minút sa počíta ako absencia  

celej hodiny. 
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6. Za dôvod ospravedlniteľnej absencie sa podľa § 144 zákona č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov pokladá najmä: 

choroba, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť žiaka na súťažiach. 

7. Ak sa žiak nezúčastní na vyučovaní najmenej jeden týždeň a svoju neprítomnosť 

neospravedlní, triedny učiteľ písomne vyzve rodičov, aby oznámili a doložili dôvod žiakovej 

neprítomnosti. Súčasne upozorní rodičov, že v opačnom prípade sa bude žiakova 

neprítomnosť posudzovať tak, akoby štúdium zanechal  (ak ide o žiaka plniaceho povinnú 

školskú dochádzku, bude informovaný odbor sociálnych vecí a rodiny). Ak do 10 dní od 

doručenia výzvy žiak do školy nenastúpi, alebo nie je doložený  dôvod jeho neprítomnosti, 

posudzuje sa, akoby štúdium zanechal prvým dňom po uplynutí lehoty, ktorú mu určil riaditeľ 

školy. Tým dňom prestáva byť žiakom školy. 

8. Podľa § 144, bod (11) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa plnoletý žiak môže 

ospravedlňovať sám a to rovnakým spôsobom, ako je uvedené vyššie, a to v prípade, ak sa 

zákonný zástupca písomne vzdá práva byť informovaný o dochádzke svojho dieťaťa. 

  

                                           Prevencia drogových závislostí 

 

V súlade s Národným programom boja proti drogám, s projektom „Škola podporujúca 

zdravie“ a s právom jedinca na zdraviu neškodlivé prostredie, školský poriadok  obsahuje 

jednotný postup pri riešení priestupkov spojených s fajčením, užívaním a distribúciou 

alkoholu a drog a iných návykových látok. 

a)  V priestoroch gymnázia a v jeho okolí, na školských akciách (aj mimo školy)  je žiakom školy  

zakázané fajčiť  bez ohľadu na vek žiaka a súhlas jeho rodičov. Žiakom mladším ako 18 rokov 

je tiež zakázané prechovávanie tabakových výrobkov a všetkým žiakom je zakázaná 

propagácia fajčenia (napr. zviditeľnením tabakových výrobkov). V prípade porušenia zákazu 

je stanovený nasledovný postih: 

1. Písomné pokarhanie triednym učiteľom. 

2. Písomné pokarhanie riaditeľom školy a predvolanie rodičov. 

3. Znížená známka zo správania na 2. stupeň. 

4. Znížená známka zo správania na 3. stupeň. 

U žiakov mladších ako 15 rokov už po prvom porušení zákazu nasleduje písomné pokarhanie 

riaditeľom školy a predvolaní budú  žiakovi rodičia. Stupeň postihu žiaka závisí aj od 

charakteru previnenia (iniciátor priestupku, závažnosť negatívneho dopadu na ostatných 

žiakov a pod.). 

b) V priestoroch gymnázia a v jeho okolí, na školských akciách (aj mimo školy) je žiakom školy 

zakázané prechovávať a konzumovať alkoholické nápoje  bez ohľadu na vek  a súhlas 

rodičov. V prípade porušenia zákazu je stanovený nasledovný postih: 

1. Písomné pokarhanie riaditeľom školy a predvolanie rodičov. 

2. Znížená známka zo správania na 2. stupeň. 

3. Znížená známka zo správania na 3. stupeň. 

4. Znížená známka zo správania na 4. stupeň s podmienečným vylúčením  zo školy. 

U žiakov mladších ako 15 rokov už po prvom porušení zákazu bude udelená znížená známka 

zo správania – 2. stupeň a predvolaní budú  rodičia žiaka. Stupeň postihu žiaka závisí aj od 
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charakteru previnenia (iniciátor priestupku, množstvo skonzumovaného alkoholu, 

závažnosť negatívneho dopadu na ostatných žiakov, závažnosť narušenia vyučovania 

a pod.). 

c)  V priestoroch gymnázia a v jeho okolí, na školských akciách (aj mimo školy) je žiakom školy 

zakázané prechovávať a požívať drogy a iné návykové látky  bez ohľadu na vek a súhlas 

rodičov. V prípade porušenia zákazu je stanovený nasledovný postih: 

1. Znížená známka zo správania na 2. stupeň a predvolanie rodičov. 

2. Znížená známka zo správania na 3. stupeň. 

3. Znížená známka zo správania na 4. stupeň s podmienečným vylúčením  zo školy. 

Stupeň postihu žiaka závisí aj od charakteru previnenia (závažnosť negatívneho dopadu na 

ostatných žiakov, závažnosť narušenia vyučovania, iniciátor priestupku, množstvo a druh 

drogy, díler drog a pod.). 

d)  Žiakovi so zníženou známkou zo správania za ktorýkoľvek z vyššie uvedených priestupkov 

bude venovať zvýšenú pozornosť výchovný poradca, koordinátor protidrogovej prevencie 

a triedny učiteľ, ktorí odporučia rodičom žiaka návštevu odborných zdravotníckych zariadení. 

Ak ide o závislosť na droge a iných návykových látkach, po absolvovaní liečenia bude žiakovi 

umožnené pokračovať v štúdiu na škole. Pri odôvodnenom podozrení na dílerstvo drog je 

škola povinná kontaktovať políciu. 

e)  S cieľom zabezpečiť čo najlepšiu ochranu zdravia žiakov, škola nadviaže spoluprácu s Krajskou 

poradňou pre drogové závislosti v Nitre, s Centrom pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie v Nitre a s príslušníkmi PZ SR v Nitre, ktorým umožní v rámci akcií 

Policajného zboru vykonanie kontroly vo všetkých priestoroch školy (učebne, šatne, kabinety, 

sociálne zariadenia, priestory TSV a ŠJ). Kontrolu na zistenie priestupkov spojených 

s fajčením, užívaním a distribúciou alkoholu ,drog a iných návykových látok môže vykonávať 

v priestoroch školy okrem zákonom stanovených orgánov aj komisia vytvorená riaditeľom 

školy pre tento účel (tvoria ju koordinátor protidrogovej prevencie, koordinátor pre 

environmentálnu výchovu a výchovný poradca). 

                                           

Záverečné ustanovenia 

 

1. Školský poriadok je záväzný pre všetkých žiakov školy a vo viacerých bodoch aj pre ich 

zákonných zástupcov. 

2. Školský poriadok bol prerokovaný v pedagogickej rade školy a v Rade školy dňa 13. 

januára 2015. 

3. Tento školský poriadok nadobúda účinnosť  dňa 1. februára  2015. 

4. Týmto dňom stráca účinnosť Vnútorný poriadok školy z 1. novembra 2009 a jeho 

následné doplňujúce znenia. 

 

 

V Nitre 14. januára 2015     Mgr. Martin Chudík, v.r. 

                  riaditeľ školy  
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Poznámky : 

 

 

 

 

 

 


