Športové gymnázium, Trieda SNP 54, Banská Bystrica

ŠKOLSKÝ
PORIADOK
PREAMBULA
Žiak sa dobrovoľným rozhodnutím študovať v Športovom gymnáziu v Banskej Bystrici
zaväzuje riadne dochádzať do školy, a preto je povinný riadiť sa jej pokynmi a školským
poriadkom. V záujme naplnenia práva na vzdelanie škola zabezpečí vnútorný chod
školy, organizáciu života žiakov a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak,
aby čas strávený v škole bol využitý maximálne efektívne z hľadiska výchovnovzdelávacej a mimoškolskej činnosti .
Škola bude dôsledne dodržiavať Deklaráciu práv dieťaťa a Listinu základných práv a
slobôd vo vzťahu k žiakom, učiteľom a ostatným zamestnancom školy.
Školský poriadok je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonom č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 596/2003 Z. z. o
štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, s vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 Z. z. o stredných
školách v znení neskorších predpisov, metodickým pokynom č. 21/2011 z 1. mája
2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl a ďalšou platnou
legislatívou.
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A) PRÁVA A POVINNOSTI ŽIAKA A JEHO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU
(1) Dieťa alebo žiak má právo na
a) rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu
b) bezplatné vzdelanie
d) vzdelanie v štátnom jazyku
e) individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v
rozsahu ustanovenom týmto zákonom
f) bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety
g) úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti
h) poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním
j) organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom,
zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny
k) úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a
sexuálnemu násiliu
l) na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami,
záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom
m) na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov
n) na individuálne vzdelávanie
o) náhradu škody, ktorá mu vznikla pri výchove a vzdelávaní alebo v priamej súvislosti s
nimi; toto ustanovenie sa nevzťahuje na škodu podľa osobitného predpisu.
(2) Žiak je povinný
a) neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a
vzdelávania
b) dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského
zariadenia,
c) chrániť pred poškodením majetok školy alebo školského zariadenia a majetok, ktorý škola
alebo školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie,
d) chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré im boli
bezplatne zapožičané,
e) pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať
f) konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť
ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
g) ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy alebo školského
zariadenia
h) rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.
(3) Zákonný zástupca žiaka má právo
a) žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení
poskytovali deťom a žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so
súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto
zákona,
b) oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom,
c) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
d) na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
e) zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy
f) vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia
prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,
g) byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase
riaditeľa školy.

(4) Zákonný zástupca žiaka je povinný
a) vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie
školských povinností,
b) dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským
poriadkom
c) dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovnovzdelávacie potreby,
d) informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa,
jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať
vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
e) nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil
f) ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole , jeho zákonný zástupca alebo
zástupca zariadenia je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu 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.
g) Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni,
ospravedlňuje jeho zákonný zástupca ; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch
škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci
odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie
ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak, jeho zákonný zástupca alebo
zástupca zariadenia potvrdenie od lekára
Ak je vopred známa príčina neúčasti na vyučovaní, tréningu, vyžiada si žiak (žiačka), alebo
zákonný zástupca uvoľnenie z vyučovania, tréningu:
- na 1 hodinu od príslušného vyučujúceho alebo trénera;
- na 3 dni od triedneho učiteľa a osobného trénera;
- na viac dní od riaditeľa školy.
h) plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám spôsobom uvedeným v odsekoch f, g
VÝCHOVNÉ OPATRENIA
Výchovno – vzdelávací proces
Výchovnými opatreniami sú pochvaly, ocenenia a iné opatrenia na posilnenie motivácie
žiakov, za vzorné správanie a vzorné plnenie povinností, za dobrú reprezentáciu triedy a školy
a za mimoriadne činy môže žiak dostať pochvaly:
- vyučujúcim
- triednym učiteľom
- riaditeľom školy
Výchovnými opatreniami pri porušení disciplíny sú:
napomenutie triednym učiteľom:
- za 3 – 5 menej závažných previnení zapísaných v triednej knihe.
pokarhanie triednym učiteľom:
- za 6 – 9 menej závažných previnení zapísaných v triednej knihe;
- za l až 3 hodiny neospravedlnenej absencie.
pokarhanie riaditeľom školy:
- za 10 – 13 menej závažných previnení zapísaných v triednej knihe;
- za 4 až 7 hodín neospravedlnenej absencie;
- za fajčenie v areáli školy a na školských akciách;
- za neslušné vyjadrovanie a správanie.

VÝCHOVNÉ OPATRENIA
Tréningový proces
Výchovnými opatreniami sú pochvaly, ocenenia a iné opatrenia na posilnenie motivácie
žiakov, za vzorné správanie a vzorné plnenie povinností, za dobrú reprezentáciu triedy a školy
a za mimoriadne činy môže žiak dostať pochvaly:
- osobným trénerom
- riaditeľom školy
Výchovnými opatreniami pri porušení disciplíny sú:
napomenutie osobným trénerom:
- za 3 – 5 menej závažných previnení zapísaných v triednej knihe.
pokarhanie osobným trénerom:
- za 6 – 9 menej závažných previnení zapísaných v triednej knihe;
- za l až 3 hodiny neospravedlnenej absencie.
pokarhanie riaditeľom školy:
- za 10 – 13 menej závažných previnení zapísaných v triednej knihe;
- za 4 až 7 hodín neospravedlnenej absencie;
- za fajčenie v areáli školy a na školských akciách;
- za neslušné vyjadrovanie a správanie.
HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA SPRÁVANIA ŽIAKOV
Pri hodnotení a klasifikácii žiaka sa zohľadňuje plnenie ustanovení školského poriadku
a ďalších vnútorných predpisov školy a dodržiavanie stanovených pravidiel správania,
ľudských práv a práv dieťaťa, dodržiavanie mravných zásad správania sa v škole a na
verejnosti počas aktivít súvisiacich so štúdiom na strednej škole. Pri klasifikácii sa
v jednotlivých prípadoch prihliada na zdravotný stav žiaka.
Zníženie známky zo správania na druhý stupeň (uspokojivé):
- za 14 – 17 menej závažných previnení zapísaných v triednej knihe;
- za 8 až 15 hodín neospravedlnenej absencie;
- za svojvoľný odchod z vyučovacej hodiny;
- za podvádzanie, za falšovanie lekárskych a iných potvrdení;
- za užívanie a prechovávanie alkoholických nápojov;
- za užívanie, prechovávanie a poskytovanie zakázaných návykových látok;
- za poškodzovanie a ničenie školského majetku a vandalizmus;
- za hrubé správanie a neslušné až vulgárne vyjadrovanie.
Zníženie známky zo správania na tretí stupeň (menej uspokojivé):
S týmto opatrením môže súvisieť pre žiaka s ukončenou povinnou školskou dochádzkou
podmienečné vylúčenie zo štúdia.
- za 18 – 21 menej závažných previnení zapísaných v triednej knihe;
- za 16 až 18 hodín neospravedlnenej absencie;
- za zvlášť hrubé alebo opakujúce sa neslušné a vulgárne správanie;
- za krádež;
- za ublíženie na zdraví;
- za šikanovanie a vydieranie;
- za prejavy rasovej, náboženskej a inej neznášanlivosti.

Zníženie známky zo správania na štvrtý stupeň (neuspokojivé):
S týmto opatrením súvisí pre žiaka s ukončenou povinnou školskou dochádzkou vylúčenie zo
štúdia.
- za 22 a viac menej závažných previnení zapísaných v triednej knihe;
- za 19 a viac hodín neospravedlnenej absencie;
- za nesplnenie podmienky uloženej pri podmienečnom vylúčení zo štúdia;
- za konanie, ktoré napĺňa znaky skutkovej podstaty trestného činu podľa Trestného zákona,
za ktorý bol žiak (žiačka) súdom právoplatne odsúdený(á).
Menej závažné previnenia:
- neskoré príchody na vyučovanie. Neskorý príchod = do 15 min vrátane. Viac je už celá
hodina;
- nenosenie potrebných učebných pomôcok na vyučovanie
- opakované záznamy v pedagogickej dokumentácii
- používanie mobilných telefónov na vyučovacej hodine;
- neprezúvanie
- intímne prejavy v priestoroch školy;
Závažné previnenia:
- neospravedlnené hodiny;
- svojvoľný odchod z vyučovacej hodiny;
- poškodzovanie a ničenie školského majetku, vandalizmus;
- fajčenie v areáli školy a na akciách organizovaných školou;
-užívanie, predávanie, výroba, poskytovanie a prechovávanie návykových látok (alkohol,
všetky tabakové výrobky a iné drogy) v areáli školy a na akciách organizovaných školou;
- nosenie do školy alebo na školou organizované akcie veci ohrozujúce život alebo zdravie
(rezné zbrane, strelné zbrane, výbušniny, zdravie poškodzujúce látky, napr. paralyzujúce
plyny);
- ublíženie na zdraví;
- falšovanie lekárskych a iných potvrdení;
- podvádzanie;
- odmietnutie plnenia úloh;
- šikanovanie, vandalizmus, krádež, násilné správanie;
- hrubé správanie a neslušné až vulgárne vyjadrovanie;
- verbálna a neverbálna propagácia a podpora hnutí smerujúcich k potláčaniu práv a slobôd
občanov, prejavy rasovej, náboženskej a inej neznášanlivosti;
- neoprávnené zverejňovanie osobných údajov a porušovanie súkromia žiakov a
zamestnancov školy akýmkoľvek spôsobom

B) PREVÁDZKA A VNÚTORNÝ REŽIM ŠKOLY
1.
2.

Budova školy je otvorená v dňoch vyučovania od 06,30 hod. do 15,30 hod.
Vyučovací proces sa riadi rozvrhom hodín.

vyuč. hodina

čas

prestávka

1.

07,05 - 07,50 hod.

5´

2.

07,55 - 08,40 hod.

5´

3.

08,45 - 09,30 hod.

20´

4.

09,50 - 10,35 hod.

5´

5.

10,40 - 11,25 hod.

10´

6.

11,35 - 12,20 hod.

10´

7.

12,30 - 13,15 hod.

5´

8.

13,20 - 14,05 hod.

5´

9.

14,10 - 14,55 hod.

výdaj v školskej jedálni
raňajky
obed
večera

06,30 - 07,30 hod.
11,45 - 14,15 hod
18,00 - 19,00 hod.

- ak vyučovanie žiakov tej istej triedy pokračuje aj popoludní, medzi dopoludňajším
a popoludňajším vyučovaním je prestávka najmenej 30 minút
- vyučovací proces je organizovaný v učebniach, laboratóriách a športových priestoroch.
- stravovanie žiakov aj zamestnancov školy je zabezpečené v školskej jedálni s vlastnou
kuchyňou; možnosť výberu z viacerých jedál pomocou čipovej karty.
- cez prestávky sa žiaci zdržiavajú v triedach a na chodbách.
- zákonní zástupcovia môžu úradné záležitosti vybavovať denne v úradných hodinách na
sekretariáte riaditeľa školy
- informácie o prospechu a správaní žiaka (žiačky) podáva zákonným zástupcom triedny
učiteľ, vyučujúci, osobný tréner na triednom zasadnutí rodičovského združenia, tréningovej
skupiny, alebo počas konzultačných hodín.
- na internetovej adrese školy www.sgbb.eu.sk, sgbb.edupage.org funguje internetová žiacka
knižka, kde zákonní zástupcovia môžu priebežne získavať informácie o prospechu svojich
detí ako aj iné informácie o dianí na škole
C) PODMIENKY PRE ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ŽIAKOV, ICH
OCHRANA PRED SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝMI JAVMI, DISKRIMINÁCIOU
A NÁSILÍM
Škola pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou
a vzdelávaním a pri poskytovaní služieb :
- prihliada na základné fyziologické potreby žiakov,
- vytvára podmienky na zdravý vývin žiakov a na predchádzanie sociálno - patologickým
javom
- zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov,
poskytuje nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov.
- žiakom, zákonným zástupcom a návštevníkom školy sa zakazuje:
- v budove školy, areáli školy (žiakom denného štúdia aj na prístupových komunikáciách)
fajčiť, požívať alkoholické nápoje, akékoľvek drogy alebo návykové látky a súčasne ich
distribuovať medzi žiakmi. Žiaci, ktorí by do školy prinášali drogy, či návykové látky, alebo
ich užívali sa vystavujú nebezpečenstvu postihu podľa platných zákonov,

- prinášať do školy alebo na akcie organizované školou veci, ktoré by ohrozovali život alebo
zdravie, medzi ktoré patria najmä zbrane akéhokoľvek typu, cigarety, drogy, alkoholické
nápoje a iné zdraviu škodlivé omamné látky,
- zdržiavať sa v škole pod vplyvom alkoholu, drog a iných omamných látok, vrátane liekov
znižujúcich bdelosť a pozornosť,
- akýmkoľvek spôsobom narušovať vyučovací proces a prevádzku školy (odcudzovať osobné
veci žiakov a zamestnancov, poškodzovať budovu a vybavenie školy a pod.),
- akýmkoľvek spôsobom porušovať tento vnútorný poriadok školy,
- porušovať vnútorný poriadok odborných učební a zásady bezpečnosti pri práci v odborných
učebniach,
- používať počas vyučovania akúkoľvek záznamovú techniku, s výnimkou žiakov, ktorým
toto umožní na požiadanie riaditeľ školy (žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami integrovaní do vyučovacieho procesu),
- akýmkoľvek spôsobom zneužiť výpočtovú techniku a napojenie na internet, čo by malo za
následok spôsobenie morálnej alebo finančnej škody školy. V prípade zneužitia sa daný
problém bude riešiť v spolupráci s políciou,
- v priestoroch školy na počítačoch sťahovať z internetu a ďalej šíriť materiály, ktoré by
ohrozovali mravnosť a tiež hrať hry propagujúce násilie,
- akékoľvek správanie žiaka alebo skupiny žiakov, v ktorom badať prejavy šikanovania,
- demonštrovať prejavy intimity a sexuálneho správania sa v priestoroch školy alebo na
akciách organizovaných školou,
-akékoľvek slovné zastrašovanie, psychické a fyzické násilie v škole a na akciách
organizovaných školou,
- používať mobilné telefóny, discmany, MP3 prehrávače, prenosné DVD prehrávače a iné
mediálne a komunikačné zariadenia, ktoré nesúvisia s vyučovacím procesom počas
vyučovacej hodiny. Mobilný telefón musí byť počas vyučovania vypnutý a uložený mimo
lavice,
- hrať karty a loptové hry v triedach, odborných učebniach a na chodbách,
D) PODMIENKY NAKLADANIA S MAJETKOM ŠKOLY
- žiak je povinný šetriť školské budovy , vonkajšie a vnútorné zariadenie školy
- akékoľvek poškodenie z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie je zákonný zástupca
povinný v plnej miere uhradiť.
- ak žiak v priebehu školského roka učebnicu preukázateľne poškodí , alebo učebnicu stratí,
musí ju nahradiť, alebo zaplatiť jej pôvodnú cenu.
- kolektívy kmeňových tried sa starajú o ich estetickú úpravu a sústavnú kontrolu stavu
žiackeho nábytku (stoličky, lavice) i ostatného inventáru triedy.
E) ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.
2.
3.

Školský poriadok je záväzný pre všetkých žiakov a zamestnancov školy.
Školský poriadok a jeho zmeny a doplnky vydáva riaditeľ Športového gymnázia.
Školský poriadok školy bol prerokovaný :

•
•

pedagogickou radou
Radou školy

dňa 31.8.2017
dňa 4.9.2017

4.
Školský poriadok nadobúda účinnosť dňa 4.9.2017 a zároveň sa ruší platnosť
doterajšieho Školského poriadku zo dňa 5.9.2016.

V Banskej Bystrici dňa 4.9. 2017

PaedDr. Jozef Smekal
riaditeľ školy

