
Dodatok č.1 

ku Školskému poriadku pre školský rok 2017/2018 

schválenému pedagogickou radou zo dňa 2. septembra 2014. 

 

Pedagogická  rada pre školský rok 2017/2018 sa dohodla na dodatku ku Školskému poriadku 

nasledovne: 

1.) V kapitole B. Povinnosti žiaka sa dopĺňa ods. 5)nasledovne: 

 

 I/ VÝKON PRÁV A POVINNOSTÍ ŽIAKOV V ŠKOLE A V ŠKOLSKOM 

ZARIADENÍ, VÝKON PRÁV A POVINNOSTÍ RODIČOV, PRAVIDLÁ 

VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV V ŠKOLE 

B. POVINNOSTI ŽIAKA 

 

5) Žiak je povinný chrániť svoje zdravie a zdravie iných. V priestoroch školy, v jej areáli sú 

mu zakázané všetky činnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé, najmä fajčenie (cigariet, cigár, 

elektronických cigariet, fajok, vodných fajok a podobne), pitie alkoholických nápojov, 

požívanie zdraviu škodlivých návykových látok. Ak učiteľ alebo iný pracovník školy zistí u 

žiaka zmeny v jeho správaní, vyplývajúce z dôvodu porušovania zdravého osobnostného 

vývinu, je potrebné bezodkladne zabezpečiť jeho aktívnu ochranu v spolupráci s CPPPaP. 

 

2.) V Prílohe č.2 Kritériá na výchovné opatrenia – posilnenie disciplíny sa dopĺňa bod 

7nasledovne: 

7. Znížená známka zo správania na stupeň 2 (uspokojivé):  

Žiak porušuje jednotlivé pravidlá školského poriadku, je prístupný výchovnému pôsobeniu a 

usiluje sa svoje chyby napraviť.  

Znížená známka zo správania na stupeň 2 sa udeľuje napr. za:  

 

 16 - 30 vymeškaných neospravedlnených hodín,  

 fajčenie v priestoroch školy, na školských akciách (výletoch, ŠVP, LVK a iné) 

 opakované závažné porušovanie školského poriadku,  

 fyzické napadnutie spolužiaka, agresívne správanie voči žiakom alebo zamestnancom,  

 krádež v škole a na verejnosti, bez trestného stíhania,  

 falšovanie úradného dokumentu (ospravedlnenie od rodičov, lekárske potvrdenie, 

záznam v ŽK),  

 priestupok voči zákonu neklasifikovaný ako prečin,  

 úmyselné poškodzovanie majetku školy,  

 svojvoľné opustenie výchovno-vzdelávacieho procesu (v škole i mimo školy ),  



 za propagáciu rasizmu, xenofóbie, za prechovávanie drog a iných omamných látok.  

 

 

3.) V kapitole Priestupky a správne delikty  sa dopĺňa nasledovné: 

 
Doplnok k priestupkom  

 
A. Bežné priestupky:  

 zabúdanie učebných pomôcok,  

 zabúdanie žiackej knižky,  

 zabúdanie prezuviek, úboru na TV a pod.  

 
B. Závažné priestupky:  

 opakované bežné priestupky  

 vyrušovanie na hodinách,  

 bezdôvodné opustenie školy,  

 nerešpektovanie príkazov vyučujúcich,  

 prepisovanie známok,  

 fajčenie 

 klamstvo,  

 podvody,  

 používanie mobilných telefónov a iných predmetov, ktoré rozptyľujú jeho pozornosť, 

prípadne ohrozujú zdravie a bezpečnosť ostatných žiakov aj žiaka samotného.  

 

C. Mimoriadne závažné priestupky :  

 šikanovanie žiakov (aj slovné),  

 arogancia,  

 drzosť,  

 fyzické ublíženie,  

 krádež,  

 alkohol,  

 drogy,  

 ničenie školského zariadenia a pod.  

 

 

 

 

V Čani, dňa 4.9.2017 


