ŠKOLSKÝ PORIADOK

Vypracoval:

Mgr. art. Dominika Balková

Prerokované v pedagogickej rade:

26.8. 2014

Čl. 1
Všeobecné ustanovenia
Vnútorný poriadok školy je súhrn základných noriem spolužitia a spolupráce celého školského kolektívu
žiakov, učiteľov a ostatných zamestnancov školy. Jeho uplatňovanie v praktickom živote v podstatnej
miere prispieva k poslaniu školy. Vnútorný poriadok vydáva riaditeľ školy po prerokovaní
v pedagogickej rade. Školský poriadok reflektuje Predpisy všeobecného poriadku pre katolícke školy a
katolícke školské zariadenia Nitrianskej diecézy z účinnostou od 25. marca 2010.
Dôsledné plnenie týchto zásad v praktickom živote školy je základnou povinnosťou každého žiaka.
Vnútorný poriadok školy nie je obmedzovanie osobnej slobody, ale snaha o vytvorenie takých
podmienok, aby pobyt v tejto škole bol užitočný pre vedomostný, telesný a duchovný rast, budovaný na
kresťanských zásadách, najmä na vzájomnej láske, úcte, porozumení a spolupráci. Tak nám pán Boh
pomáhaj.
Čl. 2
Práva žiakov
Každý žiak má právo:

1.

aby v škole boli zabezpečené jeho práva v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa §104/91 Z.z.,

2.

na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva, nezasahovanie do svojho súkromného života,
rodiny, domova alebo korešpondencie,

3.

na ochranu zdravia, bezpečnosť pri vyučovaní, ochranu pred všetkými formami diskriminácie alebo
trestania, ktoré vyplývajú z postavenia, činnosti, vyjadrených názorov alebo presvedčenia jeho
rodičov, alebo členov rodiny, na ochranu pred akýmkoľvek telesným alebo duševným násilím,
urážaním alebo zneužívaním, nedbanlivým zaobchádzaním,

4.

na ochranu a pomoc voči šikanovaniu, vydieraniu, ponižovaniu, vyhrážaniu,

5.

na bezplatné vzdelanie a získavanie vedomostí v rozsahu platných učebných osnov,

6.

na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav,

7.

na dodržiavanie základných psychohygienických noriem (počet a dĺžka prestávok, dĺžka
vyučovania v jednom celku),

8.

na možnosť slušne vysloviť svoj názor a klásť otázky k preberanej téme,

9.

na informácie, týkajúce sa jeho osoby a výchovno-vzdelávacích výsledkov,

10.

na zdôvodnenie klasifikácie,

11.

v prípade pochybností o správnosti klasifikácie na konci 1. alebo 2. polroka do 3 dní odo dňa
vydania vysvedčenia požiadať riaditeľku školy o komisionálne preskúšanie (žiaci mladší ako 18
rokov prostredníctvom zákonného zástupcu),

12.

podľa vlastného záujmu zapojiť sa do niektorej z foriem záujmovej činnosti a súťaží,

13.

zúčastňovať sa podujatí organizovaných školou,

14.

používať pre svoje vzdelávanie učebné pomôcky a didaktickú techniku, ktorými škola disponuje,
podľa pokynov vyučujúceho,

15.

primeranou formou sa obrátiť s problémami na ktoréhokoľvek pedagogického zamestnanca a
riaditeľa/ku školy,

16.

na zodpovedné duchovné a morálne formovanie v súlade s učením katolíckej cirkvi,

17.

zachovať si svoje vnútorné morálne a náboženské presvedčenie, ktoré však nesmie narúšať
výchovno-vzdelávacie zameranie školy a ustanovenia tohto poriadku,

18.

oboznámiť sa so školským poriadkom, ako aj s následkami v prípade jeho porušenia,

19.

v prípade konfliktnej situácie byť vypočutý na svoju obranu,

Tieto práva sa vzťahujú na každého žiaka bez ohľadu na rasu, farbu pleti, pohlavie, jazyk, náboženstvo,
politické alebo iné zmýšľanie, národnosť, sociálny pôvod, majetok, rod alebo iné postavenie.

Povinnosti žiakov
Čl. 3
Príchod žiaka do školy
1. Žiaci na vyučovanie prichádzajú najmenej 5 minút pred vyučovaním s pripravenými učebnými
pomôckami.
2. Do školskej budovy vchádzajú žiaci vyhradeným žiackym vchodom.
3. Neprítomnosť žiaka na vyučovaní sa zaznamená v triednej knihe. Meškanie nad 10 minút
z vyučovacej hodiny sa počíta ako 1 neospravedlnená hodina.
4. Za 3x meškanie nad 5 minut z vyučovacej hodiny sa počíta ako 1 neospravedlnená hodina.
5. Žiak sa hneď po príchode do budovy prezúva do zdravotne nezávadnej obuvi. Obuv si odloží na
určenom mieste.
6. Na začiatku prvej vyučovacej hodiny sa žiaci spolu s vyučujúcim postavia a dôstojne pomodlia.

Čl. 4
Správanie žiakov na vyučovaní
1. Žiak je povinný správať sa v škole slušne, dbať na pokyny pedagogických pracovníkov a ostatných
zamestnancov školy, svedomito sa pripravovať na vyučovanie a dodržiavať školský poriadok.
2. Študenti prejavujú svoju úctu vyučujúcim, zamestnancom školy a iným osobám svojím pozdravom.
Raz pri prvom stretnutí počas dňa a potom pri odchode. Niekolkonásobné opoakované zdravenie
bude považované za hrubé porušenie školského poriadku. Popri bežných pozdravoch sú vhodné i
kresťanské, napr. Pochválený buď Ježiš Kristus, S Pánom Bohom, resp. vhodné pozdravy.
3. Žiak prichádza na vyučovanie a všetky školské podujatia včas, riadne pripravený, so všetkými
učebnými pomôckami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje na vyučovanie. Veci potrebné na hodinu si
žiak pripraví cez prestávku.
4. Žiaci dodržujú v triedach čistotu, poriadok, chránia školský majetok. Na vyučovanie praktických
predmetov si žiaci nosia plášť (ochranný odev a vhodnú obuv).
5. Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad, svedomito aktívne pracuje, tvorivo
pristupuje k práci a k učeniu.
6. Žiak môže opustiť triedu alebo pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho. Svojvolné opustenie
učebne je považované za neospravedlnenú absenciu celej vyučovacej hodiny, bez ohladu na dĺžku
neprítomnosti v triede.
7. Žiakom je zakázané manipulovať s didaktickou technikou. Pri poškodení škodu hradí rodič, resp.
zákonný zástupca nezodpovedného žiaka a ak sa nezistí vinník, škodu nahradí kolektív triedy
(odbor, skupina).
8. Žiak môže používať elektronické náradie len so súhlasom a pod priamym dozorom a vedením
vyučujúceho.
9. Do školy je neprípustné nosiť alkohol, cigarety, drogy, zbrane.
10. Žiakom je zakázané používať akúkoľvek pornografickú, satanistickú literatúru a literatúru, ktorá
ohrozuje ich mravný vývoj a propaguje násilie, úchylky a zvrátenosti.
11. Do školy je zakázané nosiť predmety vysokej hodnoty, ktoré žiak v škole nepotrebuje (väčšie sumy
peňazí, šperky, drahé hodinky, mobilné telefóny, notebooky, zvukové a iné elektronické zariadenia,
drahé oblečenie a obuv). Škola nezodpovedá za ich stratu, poškodenie alebo odcudzenie.
12. Cez vyučovanie nesmú žiaci používať prehrávače zvuku a musia mať vypnuté mobilné telefóny.
13. V prípade požiaru alebo inej živelnej udalosti sa žiaci správajú podľa pokynov vyučujúceho.
14. Žiaci počas vyučovania, a to vrátene prestávok, nesmú bez dovolenia opustiť areál školy, výnimkou
je len obedná prestávka. Svojvolné opustenie areálu školy sa považuje za vážne porušenie školského
poriadku.
15. Fajčenie a užívanie psychotropných a omamných látok v celom objekte a areáli školy je prísne
zakázané.

16. Je prísne zakázané nahrávanie zvukových a obrazových záznamov a ich zverejňovanie na internete.

Čl. 6
Odchod žiakov zo školy
1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak urobí poriadok na svojom pracovnom mieste
a okolí od papierov a iných nečistôt, vyloží stoličku na lavicu a zatvorí okná.
2. Žiaci opustia triedu až na pokyn učiteľa, prezujú sa a disciplinovane opustia školu.

Čl. 7
Dochádzka žiakov do školy
1. Žiak je povinný chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa činností,
ktoré škola organizuje.
2. Vyučovanie a podujatie školy môže žiak vymeškať len pre chorobu a vážnu udalosť v rodine, o ktorej
informuje rodič alebo plnoletý žiak triedneho učiteľa prostredníctvom lekárskeho potvrdenia alebo
potvrdenia od rodičov.
3. Potvrdenie je potrebné odovzdať triednemu učiteľovi v deň nástupu do školy alebo najneskôr však do
6 vyučovacích dní. V opačnom prípade triedny učiteľ udelí žiakovi neospravedlnené hodiny, bez
možnosti ich ospravedlniť neskôr!
4. Rodičia môžu ospravedlniť žiaka maximalne tri po sebe nenasledujúce dni v školskom roku. Všetky
ostatné ospravedlnenia od rodičov nad rámec 3 dní budú považované za neospravedlnené hodiny .
5. Ak žiak vymešká vyučovanie pre vopred známu príčinu, vyžiada si dovolenie. Na vymeškanie jednej
vyučovacej hodiny, alebo bloku dáva súhlas príslušný vyučujúci, na viac hodín alebo jeden vyučovací
deň triedny učiteľ, na dva a viac dní dáva súhlas riaditeľ školy.
Čl. 9
Zaobchádzanie so školským majetkom
1. Žiak je povinný šetriť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a v čistote svoje miesto,
triedu a iné školské priestory, chrániť majetok školy pred poškodením. Je povinný nosiť do školy
učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín.
2. Akékoľvek poškodenie zariadenia školy z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie je v plnej miere
povinný zaplatiť rodič žiaka, resp. jeho zákonný zástupca.

3. Kreslenie na lavice a steny sa pokladá za závažné porušenie školského poriadku a úmiselné
poškodenie školského majetku . Pokiaľ sa nezistí vinník takéhoto skutku, renováciu poškodenia hradí
celá trieda (skupina, odbor).
4. Ak žiak prestúpi na inú školu alebo je vylúčený zo štúdia musí majetok školy (učebnice a školské
pomôcky a iné) protokolárne odovzdať triednemu učiteľovi.
5. Ak žiak neodovzdá školský majetok v stanovenom čase, bude školský majetok vymáhaný súdnou
cestou.

Čl. 8
Výchovné opatrenia
1. Žiak môže za svoje študijné výsledky, správanie a dochádzku dostať pochvalu triednym učiteľom/
riaditeľom školy, alebo pokarhanie triednym učiteľom/riaditeľom školy.
2. Pri porušovaní školského poriadku školy sa podľa závažnosti použije niektoré z opatrení:
a) pokarhanie od triedneho učiteľa
b) pokarhanie od riaditeľa školy
c) zníženie známky zo správania podľa klasifikačného poriadku
d) podmienečné vylúčenie zo školy
e) vylúčenie zo školy
3. Pri opakovanom porušení školského poriadku, zaznamenanom v triednej knihe sa vyvodia
nasledovné opatrenia:
a) 3x až 4x zápis v triednej knihe za porušenie školského poriadku - pokarhanie riaditelom školy
b) 5x až 9x zápis v triednej knihe za školského poriadku – dvojka zo správania
c) 10x a viac zápisov v triednej knihemenej za porušenie školského poriadku - trojka zo
správania
4. Pri obzvlášť závažnom porušení školského poriadku sa vyvodia nasledovné opatrenia:
a) Šikanovanie- trojka zo správania
b) Opakovaná verbálna agresia voči spolužiakovi- dvojka zo správania
c) Fyzická agresia voči spolužiakovi- trojka zo správania
d) Ublíženie na zdraví s následkami- vylúčenie zo školy
e) 7-12 neospravedlnených hodín- dvojka zo správania
f) 12-24 neospravedlnených hodín- trojka zo správania
g) viac ako 24 neospravedlnených hodín- podmienečné vylúčenie zo školy, akékoľvek porušenie
školského poriadku počas podmienky sa trestá vylúčením zo školy.
h) Fajčenie cigariet v areáli školy opakované- dvojka zo správania

i) Požívanie alkoholických nápojov v škole - dvojka zo správania
j) dokázané požívanie drog, - podmienečné vylúčenie zo školy
k) držanie a distribúcia drog- vylúčenie zo školy
l) Sfalšovanie pečiatky, podpisu- trojka zo správania
m) Sústavné vedomé nerešpektovanie autority učiteľa, vychovávateľa, zamestnanca školy- dvojka
zo správania
n) Verbálna agresia voči učiteľovi, zamestnancovi školy, podľa závažnosti prípadu- trojka zo
správania až vylúčenie zo školy
o) Fyzická agresia voči učiteľovi, zamestnancovi školy - vylúčenie zo školy
p) Neúmyselné poškodenie majetku- náhrada škody
q) Úmyselné poškodenie majetku- náhrada škody a výchovné opatrenie podľa závažnosti.
r) Nedovolené nahrávanie zvukových a obrazových záznamov a ich náslené zverejnenie na
internete – dvojka zo správania
5. Za výrazné zlepšenie v prospechu, výnimočné výsledky a aktivity, reprezentáciu školy, prínos pre
školu, vzorné správanie, dochádzku môže byť žiakovi udelená pochvala:
s) pochvala triedneho učiteľa
t) pochvala riaditeľa školy
Čl. 9
Práva zákonného zástupcu žiaka
Zákonný zástupca žiaka má právo:
1.

žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom informácie a vedomosti
vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi
výchovy a vzdelávania podľa školského zákona,

2.

oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom,

3.

byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch dieťaťa,

4.

na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,

5.

vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej
samosprávy,

6.

byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa
školy,
Čl. 10
Povinnosti zákonného zástupcu žiaka

Zákonný zástupca žiaka má povinnosť:

1.

vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských

povinností,
2.

dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho

procesu svojho dieťaťa určené školským

poriadkom,
3.

dbať

na sociálne a kultúrne

zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-

vzdelávacie
potreby,
4.

informovať

školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch

alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
5.

nahradiť škodu, ktorú žiak zavinil,

6.

dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy

pravidelne a včas, dôvody neprítomnosti dieťaťa na

výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom,
7.

ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, oznámiť škole bez zbytočného
odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka sa uznáva najmä
choroba, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky
hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť žiaka na súťažiach.
(Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám podobným spôsobom.)

8.

prispievať do fondu rodičovského združenia pri CŠÚV sv. Lukáša, sumou stanovenou Radou
rodičovského združenia pri CŠÚV sv. Lukáša
Čl. 11
Spôsob financovania učebných pomôcok a výtvarného materiálu pre žiakov
pre potreby vyučovania

1. Vzhľadom k tomu, že škola nedisponuje vo svojom rozpočte finančnými prostriedkami, ktoré by boli
potrebné pre nákup učebných pomôcok a výtvarného spotrebného materiálu pre potreby vyučovania
pre priamu prácu žiaka na vyučovaní, musí sa tento zakúpiť z finančných prostriedkov rodičov
(zákonných zástupcov) žiakov, ktoré vložia na účet fondu Rodičovského združenia pri CŠÚV sv.
Lukáša, Topoľčany.
2. S fondom Rodičovského združenia pri CŠÚV sv. Lukáša, Topoľčany hospodári rodičovské združenie
prostredníctvom svojho výkonného orgánu rady rodičovského združenia.
3. O výške finančných prostriedkov potrebných na materiál pre vyučovací proces rozhoduje každoročne
Rada rodičovského združenia pri CŠÚV sv. Lukáša, Topoľčany po predložení návrhov od pedagógov,
ktorí vyučujú odborné umelecké predmety.

4. Výšku finančných prostriedkov na školský rok Rada rodičovského združenia pri CŠÚV sv. Lukáša,
Topoľčany stanovila nasledovne:
Jednotnú výšku poplatku pre všetky ročníky v sume 70€.
Z toho:
1.

ročník

−
−
−
−
−
−

pomôcky a materiál na predmet Prax: 32 €
pomôcky a materiál na predmet Výtvarná príprava: 10 €
pomôcky a materiál na predmet Figurálne kreslenie: 10 €
pomôcky a materiál na predmet Písmo: 3 €
rezervný fond (použitie po schválení rady rodičov): 8 €
školské akcie, výstavy a vernisáže: 7 €

2.

ročník

−
−
−
−
−
−

pomôcky a materiál na predmet Prax: 32 €
pomôcky a materiál na predmet Výtvarná príprava: 10 €
pomôcky a materiál na predmet Figurálne kreslenie: 10 €
pomôcky a materiál na predmet Písmo: 3 €
rezervný fond (použitie po schválení rady rodičov): 8 €
školské akcie, výstavy a vernisáže: 7 €

−
−
−
−
−

3. ročník
pomôcky a materiál na predmet Prax: 32 €
pomôcky a materiál na predmet Navrhovanie (Odborné kreslenie a modelovanie): 10 €
pomôcky a materiál na predmet Figurálne kreslenie: 10 €
pomôcky a materiál na predmet Intermediálna tvorba: 10 €
rezervný fond (použitie po schválení rady rodičov): 8 €

−
−
−
−

4. ročník
pomôcky a materiál na predmet Prax: 32 €
pomôcky a materiál na predmet Navrhovanie (Odborné kreslenie a modelovanie): 10 €
pomôcky a materiál na predmet Figurálne kreslenie: 20 €
rezervný fond (použitie po schválení rady rodičov): 8 €

Všetky pomôcky pre jednotlivé odbory a predmety sa budú nakupovať prostredníctvom
špecializovaných obchodov formou fakturačných dokladov a je možné ich skontrolovať u hospodárky
Rodičovského združenia pri CŠÚV sv. Lukáša, Topoľčany, ktorá vedie podrobnú finančnú
dokumentáciu.
5. Výtvarný materiál pre Praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky si budú žiaci zabezpečovať a
financovať samostatne. Vyučujúci iba pripraví témy a poskytne písomný zoznam materiálu
potrebného na vypracovanie jednotlivých tém. Vyučujúci nezabezpečuje materiálno-technickú časť
praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky. Vykonáva iba dohľad a poskytuje konzultácie
k danej téme.
6. Výlety a školské exkurzie sa hradia v plnej výške z finančných prostriedkov rodičov (zákonných
zástupcov). Finančné prostriedky na výlety budú žiaci odovzdávať povereným triednym učiteľom,

ktorí v spolupráci s tajomníčkou školy a hospodárkou rodičovského združenia vybavia potrebné
náležitosti.
7. Základné pomôcky (ceruzky, perá, pastely, pravítka, kružidlo, gumu, vodové a temperové farby,
štetce) si každý žiak zabezpečí z vlastných prostriedkov a nosí ich so sebou na vyučovanie na
vyzvanie vyučujúceho.

Mgr. art. Dominika Balková
poverená vedením školy

