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Vzhľadom

na to, že v poslednom čase sa na škole čoraz viac objavujú prípady

agresívneho správania niektorých žiakov voči spolužiakom, ale aj voči zamestnancom školy,
neraz ústiace do psychického nátlaku a vzhľadom k tomu, že úmyselné poškodzovanie
majetku školy nadobúda veľké rozmery.

Dodatok k článku 6:
VÝCHOVNÉ OPATRENIA
Na koniec článku 6 školského poriadku sa pridáva bod 3, ktorý znie:
Za obzvlášť závažné porušovanie školského poriadku sa považujú:
• vyhrážanie sa fyzickým alebo psychickým ublížením inému žiakovi alebo
zamestnancovi školy, alebo hrubé vyjadrovanie na ich osobu
• fyzické alebo psychické ubližovanie alebo nátlak na žiakov školy alebo zamestnancov
školy
• navádzanie spolužiakov na porušovanie školského poriadku, alebo provokovanie
vedúce k agresívnemu správaniu
• nosenie akýchkoľvek nebezpečných predmetov do školy, na pracovisko praktického
vyučovania alebo na školské akcie
• poškodzovanie školského majetku alebo majetku iných osôb
• manipulovanie s otvoreným ohňom v škole, na pracovisku praktického vyučovania
bez dozoru vyučujúceho alebo na školských akciách
• prinášanie alkoholu, omamných alebo psychotropných látok do školy, na pracovisko
praktického vyučovania alebo na školské akcie
• opakované závažné porušovanie školského poriadku
Za závažné porušovanie školského poriadku
• vstup do budovy školy, na pracovisko praktického vyučovania a príchod na školskú
akciu pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok
• odmietnutie podrobiť sa skúške alebo vyšetreniu na zistenia prítomnosti alkoholu,
psychotropných alebo omamných látok, v prípade alkoholu aj odmietnutie predbežného
zistenia dychovou skúškou
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• predloženie falošného lekárskeho alebo iného potvrdenia na ospravedlnenie neúčasti
na vyučovaní
Za obzvlášť závažné porušenie školského poriadku môže riaditeľ školy po prerokovaní
v pedagogickej rade udeliť žiakovi podmienečné vylúčenie zo štúdia, pri opakovanom
obzvlášť závažnom porušovaní aj okamžité vylúčenie žiaka zo štúdia. V mimoriadnych
prípadoch môže riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade udeliť okamžité vylúčenie
žiaka zo štúdia aj bez predchádzajúcich výchovných opatrení.

Za závažné porušenie školského poriadku môže riaditeľ školy po prerokovaní
v pedagogickej rade udeliť žiakovi tretí stupeň zo správania, prípadne tretí stupeň zo
správania s podmienečným vylúčením zo štúdia. Žiakovi nadstavbového štúdia môže riaditeľ
školy aj v týchto prípadoch udeliť podmienečné vylúčenie zo štúdia.

Dodatok k článku 7:
KOMISIONÁLNE SKÚŠKY, OPAKOVANIE ROČNÍKA
Vzhľadom na opakované, neodôvodnené vymeškávanie žiakov na niektorých
predmetoch, v niektorých prípadoch aj na vyučovaní ako takom, sa pridáva na koniec článku
7 nový bod v nasledovnom znení:
Pri rozhodovaní o povolení konať komisionálnu skúšku

bude riaditeľ školy

zohľadňovať nasledovné pravidlá:
• Riaditeľ školy povolí predĺženie klasifikačného obdobia a vykonanie komisionálnej
skúšky z príslušného predmetu len na základe závažných najmä zdravotných dôvodov žiaka,
spravidla na základe dlhodobej choroby doloženej lekárskym potvrdením (minimálne 4x2
celé týždne, 8x1 celý týždeň, ap., pričom sa posudzujú len celé týždne), nie na základe
vymeškávania jednotlivých hodín, resp. dní, nie z dôvodov: vyhýbania sa skúšaniu a
klasifikácii, nevykonávania cvičenia, neodovzdávania hodnotených prác ap.
• Riaditeľ školy povolí vykonanie viac ako dvoch komisionálnych skúšok na konci
školského roka len na základe obzvlášť závažných, najmä zdravotných dôvodov. Rovnako
postupuje, ak už bolo žiakovi predĺžené klasifikačné obdobie a povolená klasifikácia
v náhradnom termíne na polroka. Riaditeľ školy si môže v týchto prípadoch vyžiadať osobitné
dokladovanie dôvodov, napríklad potvrdenie závažného zdravotného stavu lekárom.
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• Opodstatnenosť dôvodov vo všetkých hore uvedených prípadoch posudzuje riaditeľ
školy. Dôvody uvedie žiak, alebo jeho zákonný zástupca čo najpresnejšie v žiadosti
o povolenie vykonať komisionálnu skúšku. K rozhodnutiu si riaditeľ školy vyžiada stanovisko
učiteľa daného predmetu i stanovisko triedneho učiteľa.
• Riaditeľ školy povolí komisionálnu skúšku z predmetu, v ktorom žiaci získavajú
praktické zručnosti a návyky (odborné výcviky, praxe, cvičenia,...) až na základe odcvičenia
minimálne 75 % predpísaných hodín, alebo zrealizovania 75 % predpísaných prác
• Iné, závažné prípady rieši riaditeľ školy individuálne

Tento dodatok bol prerokovaný s Radou školy i žiackou radou a nadobúda účinnosť
dňom prečítania do školského rozhlasu.

V Žiari nad Hronom, dňa 3.5.2011

RNDr. Beáta Tóthová
riaditeľka školy

