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s organizačnými zložkami 

                   GYMNÁZIUM a ZÁKLADNÁ ŠKOLA 

                       tel. č.: 02/43427453; email: riaditelstvo@vdp.sk; web: www.vdp.sk 

 
 

Školský poriadok 
 

Článok I 

Škola 
Zriaďovateľom Spojenej školy sv. Vincenta de Paul je Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza. 

Spojená škola sv. Vincenta de Paul sa skladá z týchto subjektov: 

základná škola, osemročné gymnázium, školský klub detí, školská jedáleň a kuchyňa. 
 

 

Článok II 

Výchovné ciele 
1. Škola vytvára medzi žiakmi ovzdušie preniknuté duchom slobody a lásky podľa Evanjelia, dáva do súladu 

ľudskú kultúru s posolstvom lásky. 

2. Veľký dôraz kladie na spoluprácu učiteľov a vychovávateľov s rodičmi, so snahou podnecovať osobnú činnosť 

žiakov svojou radou, priateľstvom, preniknutým pravým duchom Evanjelia. 

3. Jej poslaním je rozvíjanie osobnosti, rozumových schopností a správneho úsudku, oboznamovanie sa 

s kultúrnym dedičstvom, ktoré nadobudli predchádzajúce generácie, pestovať zmysel pre hodnoty, pripravovať 

na budúce povolanie a umožniť vzájomné porozumenie vytváraním priateľských zväzkov medzi žiakmi. 

4. Pri výchove sa rešpektuje slobodná vôľa jednotlivca, či sa rozhodne zlúčiť svoju vieru so svojou vzdelanosťou 

a dá sa do služieb spoločnosti a Cirkvi. 

5. Počas pobytu žiakov na škole učitelia a vychovávatelia vytvárajú priestor pre osobnú iniciatívu žiaka, aby sa 

aktívne pričinil o svoje formovanie a aby sa rozvíjal pocit osobnej zodpovednosti voči spoločnosti ako takej. 

6. Škola svojou organizačnou štruktúrou a osobitnou atmosférou vytvára vhodné podmienky pre katechézu. Táto 

katechéza má byť živá, zameraná na žiaka, pre ktorého je určená, neodtrhnutá od reálneho života, založená na 

Svätom písme, na liturgii a učení Cirkvi. Zaoberá sa uceleným sprístupnením kresťanského posolstva, vedie 

žiakov k duchovnému rastu a učí ich, ako poslúžiť iným. 
 
 

Článok III 

            Správanie a povinnosti žiakov 
 

1. Pri stretnutí žiaka s učiteľom a vychovávateľom žiak slušne pozdraví. 

2. Po príchode vyučujúceho do triedy (hospitácii, návšteve triedy inou dospelou osobou) žiaci dotyčného pozdravia   

postavením sa. Posadia sa, až keď na to dostanú pokyn. 

3. Žiaci si chránia vlastné zdravie, aj zdravie iných, dbajú na čistotu a poriadok, pomáhajú pri udržiavaní poriadku 

v škole a v jej okolí. 

4. Žiaci sú povinní pripravovať sa na vyučovanie, vypracovať si písomné domáce úlohy, nosiť si na vyučovanie 

učebnice a učebné pomôcky. Za zverené pomôcky sú zodpovední a v prípade straty sú povinní zaobstarať novú 

pomôcku. Žiaci sú zodpovední za vydané knihy počas celého školského roka. Ich úlohou je chrániť ich a starať 

sa o ne. V prípade straty učebnice alebo jej podstatného znehodnotenia  sú povinní zakúpiť novú podľa pokynov 

vedúceho skladu učebníc. Učebnice sú majetkom školy, preto pri prestupe na inú školu je žiak povinný všetky 

učebnice vrátiť škole. 

5. Žiaci šetria školské zariadenie a chránia ho pred poškodením. Pri úmyselnom poškodení je žiak povinný škodu 

odstrániť alebo poškodenú vec v plnej sume nahradiť. Je zakázané písať, kresliť a lepiť obrázky na nábytok, 

dvere a steny. 

6. Žiaci sa správajú v triede a v škole slušne, zdvorilo, rešpektujú pokyny učiteľov a vychovávateľov. 

SPOJENÁ ŠKOLA SV. VINCENTA DE PAUL 

Bachova 4, Bratislava 
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7. Žiakom je zakázané akékoľvek slovné zastrašovanie, vulgárne vyjadrovanie, fyzické a psychické násilie 

a akákoľvek činnosť, ktorá môže spôsobiť psychickú alebo fyzickú ujmu na zdraví svojom, spolužiaka alebo 

učiteľa. 

8. Žiaci sa správajú aj mimo vyučovania,  a to aj počas voľných dní a prázdnin tak, aby robili česť škole, rodičom 

a boli príkladom ostatným. 

9. Žiaci nesmú prejavovať akékoľvek formy diskriminácie a segregácie. Sú povinní ohlásiť akékoľvek ohrozovanie 

zdravia, života a morálky vedeniu školy, triednemu učiteľovi alebo dozor konajúcemu učiteľovi v záujme 

ochrany žiakov školy.  

10. Žiak je povinný prichádzať na vyučovanie včas, upravený, v primerane slušnom oblečení bez výstredností 

v úprave zovňajšku aj vlasov. V budove školy aj v jedálni je zakázané nosiť čiapky  a iné nevhodné prikrývky 

hlavy.   

11. Po vstupe do budovy je žiak povinný prezuť sa. Prezuvky (tenisky, nie s tmavou podrážkou) musia byť ľahko  

     odlíšiteľné od vonkajšej obuvi). V prezuvkách je zakázané pohybovať sa mimo budovy školy. V prípade, že si 

žiak prezuvky zabudne, vyučujúci mu v triede pridelí jednorazové návleky. Žiak dostane zápis do IŽK. Ak sa 

žiak neprezuje svojvoľne, odchádza do šatne sa prezuť a dostane zápis do IŽK. 

12. Žiakom je zakázané nosiť do školy a na akcie organizované školou alkohol, cigarety, návykové látky, látky 

zdraviu škodlivé, akékoľvek nebezpečné predmety, nevhodnú literatúru. Je zakázané prehrávať neznáme 

a nevhodné nahrávky na mobilných telefónoch a iných nosičoch v škole a jej zariadeniach. 

13. Mobilné telefóny a inú elektroniku môžu žiaci počas vyučovacích hodín používať len so súhlasom vyučujúceho 

a výlučne len na účely súvisiace s vyučovacím procesom. Žiakom 1. stupňa je zakázané používať mobil i 

počas prestávok, žiaci 2. - 3. stupňa používajú mobil počas prestávok v súlade so zásadami slušného správania, 

zachovania morálky a organizácie vyučovania. V školskej jedálni je používanie mobilu zakázané. Pokiaľ žiak 

dané podmienky nedodrží, vyučujúci mu mobil vezme a odovzdá na konci hodiny, žiak dostane zápis do IŽK. 

Peniaze a cenné predmety si žiak nosí len na vlastnú zodpovednosť.  

14. Je prísne zakázané pripájať do školskej elektrickej siete akékoľvek súkromné elektronické zariadenia 

(notebooky, smartphony,  mobilné telefóny, nabíjačky...) 

15. Žiaci môžu používať elektronické hry v ŠKD len po dohovore s vychovávateľkou ŠKD. 

16. Žiakom je zakázané nahrávanie a fotenie na mobily a inú elektroniku, ako aj šírenie fotiek a videí cez sociálne 

siete bez súhlasu dotknutých osôb. Interné veci školy žiak bez súhlasu učiteľa nesmie publikovať na internete. 

17. Používať na vyučovacej hodine mobil ako kalkulačku môže žiak len so súhlasom vyučujúceho.  

18. Pokiaľ žiak príde do školy na bicykli, má možnosť si ho uzamknúť na stojane pred budovou. Škola nezodpovedá 

za stratu a poškodenie bicyklov. 

19. Je zakázané vstupovať do  budovy školy na korčuliach, skateboardoch a bicykloch. Škola nezodpovedá za stratu 

a poškodenie kolobežiek. 

20. Počas pobytu na školskom dvore cez veľkú prestávku je zakázané využívať preliezačky!  

21. Žiakom je zakázané otvárať horné okná v triedach a na chodbách, svojvoľne  manipulovať so žalúziami. 

22. Žiaci nesmú behať po chodbách, kričať a hlučne sa správať, hlasno púšťať hudbu. 

23. Týždenníci si svoje povinnosti plnia každý deň počas prestávok tak, aby po zazvonení na hodinu bola trieda 

pripravená na jej nerušený priebeh. Pri odchode z triedy sú povinní požiadať službukonajúci dozor o uzamknutie 

triedy. 

           Ak žiak nebude plniť povinnosti týždenníka, dostane zápis do IŽK. 
24. Žiaci II. a III. stupňa sú povinní nosievať stále pri sebe fotokópiu svojho preukazu poistenca, najmä pri akciách 

mimo školy (reprezentácia školy, účelové cvičenia, výlety, kurzy, púte a iné). 

25. Žiaci 1. stupňa základnej školy majú na odkladanie svojich vecí určené šatne, alebo skrinky. Žiaci 4. -9. ročníka 

     ZŠ a gymnázia majú  na odkladanie svojich vecí pridelené skrinky. Žiakovi je na začiatku školského roka určená 

     skrinka tr. učiteľom. Žiak skrinku uzamkne vlastným visiacim zámkom. Škola nepreberá v prípade straty kľúčika 

     zodpovednosť. 

26. Žiakom z A pavilónu je zakázané zvoniť na zvonček do B pavilónu. 

27. Žiaci 1. - 7. ročníka ZŠ sú povinní pri odchode na veľkú prestávku v exteriéri a na konci vyučovania počkať na 

vyučujúceho a spolu s ním zísť do priestorov šatne. 

28. Žiakom je zakázané do jedálne nosiť školské tašky. Odkladajú si ich na miesto pre ne určené (pod schody a do 

chodieb pri šatniach na telesnú výchovu). 

29. Počas veľkých prestávok sú žiaci 1. - 7. roč. ZŠ buď v budove školy alebo na školskom dvore podľa pokynov 

dozor konajúcich pedagógov. Výnimky sa budú udeľovať len na základe lekárskeho potvrdenia. 

30. Pri presune na telesnú výchovu do B pavilónu sú žiaci ZŠ povinní čakať na vyučujúceho pri vrátnici. 

31. Žiaci vyšších ročníkov gymnázia (V.OA – VIII.OA) sú povinní zúčastniť sa triednej duchovnej obnovy. 

V prípade neúčasti sú povinní absolvovať duchovnú obnovu v náhradnom termíne a priniesť potvrdenie o jej 

absolvovaní. 
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32. Žiak je povinný okamžite nahlásiť vyučujúcemu úraz alebo nevoľnosť  V prípade náhlej nevoľnosti, úrazu alebo 

choroby žiaka počas vyučovania je o tom rodič bezodkladne informovaný. Ak zdravotný stav žiaka mu 

neumožňuje ďalej sa zúčastňovať na vyučovaní, môže žiak opustiť školu len v sprievode rodiča alebo ním 

poverenej dospelej osoby. Do príchodu rodiča, resp. ním poverenej dospelej osoby, čaká žiak u pani tajomníčky, 

ktorej je potrebné ohlásiť odchod žiaka zo školy. V naliehavých prípadoch je žiakovi privolaná rýchla zdravotná 

služba, ktorá žiakovi poskytne odbornú lekársku pomoc, prípadne odvoz na ošetrenie.  

33. Žiaci sú povinní pravidelne a včas zúčastňovať sa na vyučovaní tých predmetov, ktoré sú pre nich povinné, 

a voliteľných predmetov, ktoré si zvolili, ako aj činností organizovaných školou a činností, na ktoré sa 

dobrovoľne prihlásili (napríklad záujmové krúžky...). 

34. Žiaci sú povinní zúčastňovať sa účelových cvičení a školských podujatí v rámci vyučovania. Pokiaľ sa žiak 

týchto podujatí zúčastniť nemôže, triedny učiteľ mu po dohode s vyučujúcimi určí náhradný program. 

35. V čase obedňajšej prestávky môžu žiaci 8. - 9. roč. a žiaci gymnázia opustiť areál školy len s písomným 

súhlasom rodiča. 

36. Pri oneskorenom príchode na jednotlivé vyučovacie hodiny je žiak povinný uviesť dôvod svojho oneskorenia. 

Neopodstatnený neskorý príchod sa zaznamená do IŽK.  

37. Žiaci, ktorí nenavštevujú ŠKD, sú povinní po vyučovaní opustiť budovu a areál školy. Týka sa to žiakov 

všetkých stupňov. Škola za nich neberie zodpovednosť. 

38. Žiak môže opustiť budovu školy v priebehu vyučovania len s priepustkou vydanou učiteľom na základe 

písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Pri nedodržaní tohto postupu budú žiakovi vymeškané hodiny započítané 

ako neospravedlnené. 

39. Ak žiak vymešká viac ako 1/3 hodín z daného predmetu počas jedného klasifikačného obdobia, môže mu byť 

nariadené vykonanie komisionálnej skúšky. 

 

 

 

                                                        Článok IV 

 

Práva žiakov 
      Každý žiak má právo: 

1. Využívať všetky príležitosti a možnosti na to, aby sa mohol rozvíjať intelektuálne, fyzicky, mentálne, duchovne 

a sociálne zdravým spôsobom v podmienkach kresťanskej výchovy, slobody a dôstojnosti. 

2. Na ochranu zdravia a bezpečnosti pri vyučovaní. 

3. Na dodržiavanie základných psychohygienických noriem. 

4. Na odborný  profesionálny prístup učiteľa a jeho dôveru. 

5. Slušne vysloviť svoj názor a dávať otázky k preberanej téme. 

6. Dozvedieť sa výsledky ústnej aj písomnej odpovede do termínov uvedených v metodických pokynoch na 

hodnotenie a klasifikáciu žiakov a nahliadnuť do svojej písomnej práce. 

7. Zapojiť sa do niektorej z foriem záujmovej činnosti. 

8. Na prestávku. 

9. Žiaci 2. stupňa ZŠ a gymnázia majú právo voliť si svojho zástupcu do žiackej školskej rady a jeho 

prostredníctvom si uplatňovať svoje požiadavky a zúčastňovať sa na organizácii spoločensko-pracovného života 

školy. 

10. Každý žiak našej školy má možnosť stravovať sa v školskej jedálni po vyplnení a odovzdaní zápisného lístka 

       na začiatku školského roka vedúcej školskej jedálne. 

12. Škola garantuje žiakom, že nebudú akýmkoľvek spôsobom postihovaní z dôvodu uplatňovania si svojich práv 

      slušným spôsobom. 
 

 

Článok V 

Organizácia vyučovania 
1. Budova školy sa každý vyučovací deň otvára o 7.30 hod., pre ranný klub detí o 7.00 hod.. 

2. Zvonenie:  

1.h.: 8.00 – 8.45  

2.h.: 8.55 – 9.40  

3.h.: 9.55 – 10.40  

4.h. pre 1.- 7.r. ZŠ : 11.00 – 11.45  

4.h. pre 8. - 9. r. ZŠ a G :  10.45 – 11.30 

5.h.: 12.00 – 12.45 
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6.h.: 12.50 – 13.35 

7.h. pre 1.- 7.r.ZŠ a 14.05 – 14.50 

7.h. pre 8. - 9. r. ZŠ a G buď 14.05 – 14.50  alebo 13.40 – 14.25 (podľa rozvrhu vyučujúceho)   

7.h. pre 1.stupeň ZŠ: od 13.40 do 14.25 

3. Vyučovanie sa začína a končí modlitbou alebo krátkym duchovným zamyslením. 

4. Pred začiatkom vyučovania ako aj pred začiatkom školských akcií, na ktorých sa žiaci majú zúčastniť, sa včas 

zhromaždia na mieste vyučovania, prípadne na stanovenom mieste. 

5. Po zvonení na začiatok hodiny sú žiaci povinní byť na svojich miestach, mať pripravené všetky potrebné 

pomôcky a v tichosti čakajú na príchod vyučujúceho.  

Toto platí aj pre priestory šatní pri presunoch žiakov do konca 6. hodiny. 

6. Ak nepríde učiteľ na hodinu 10 minút po začiatku vyučovacej hodiny, oznámi to týždenník vedeniu školy. 

7. Počas vyučovania žiak nechodí na WC okrem mimoriadnych prípadov. 

8. V odborných učebniach žiak plní pokyny učiteľa v súlade s prevádzkovým poriadkom v odbornej učebni. Na 

telesnej výchove dodržiava zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a protipožiarne predpisy. Na 

školských exkurziách, výletoch, lyžiarskych zájazdoch a kurzoch sa žiaci riadia pokynmi vyučujúceho. Bez jeho 

súhlasu sa nevzďaľujú od ostatných žiakov alebo z určeného miesta. 

9. Na konci vyučovania pri odchode z triedy zodpovedajú týždenníci za vypnuté svetlo, uzavretú vodu, zatvorené 

okná, vyložené stoličky, poriadok a zamknutie miestnosti. 

10. Pri presune do inej triedy si žiaci so sebou zoberú všetky veci. Pri presune do B pavilónu si svoje veci môžu 

odložiť v šatni. 

11. Prikázané cirkevné sviatky a sviatky slávené zriaďovateľom slávi škola spoločnou účasťou na bohoslužbe. Žiaci 

ráno v stanovenú hodinu prichádzajú do školy primerane oblečení. Triedny učiteľ po prezenčnej kontrole triedu 

odvedie do kostola a po skončení bohoslužby privedie späť do školy. Počas celej doby za žiakov v plnej miere 

zodpovedá poverený učiteľ. Žiaci sa správajú počas bohoslužby tak, aby nerušili jej priebeh. Po návrate z kostola 

pokračujú žiaci vo vyučovaní. Účasť na týchto bohoslužbách je pre každého žiaka povinná. 

12. Riaditeľ školy môže žiaka úplne  alebo čiastočne oslobodiť z vyučovania predmetu telesná výchova na základe 

rozhodnutia príslušného lekára o zdravotnom stave žiaka. Necvičiaci žiaci sú povinní byť na vyučovacej hodine 

a plniť pokyny vyučujúceho, pokiaľ sa nejedná o prvú alebo poslednú hodinu v rozvrhu žiaka. 

13. Riaditeľ školy môže poskytnúť úľavy vo vyučovaní žiakom zaradeným  do športových oddielov, ak sú ich 

tréningy a súťaže  aj v čase vyučovania. 

14. Žiaci si vybavujú všetky administratívne záležitosti u pani tajomníčky cez triednych učiteľov alebo v čase  

 od 11.30 do 12.00h. 

15. Škola si vymedzuje právo z organizačných dôvodov skrátiť vyučovanie pre jednotlivé triedy alebo skupiny po 

predchádzajúcom informovaní rodičov cez internetovú stránku www.vdp.sk/suplovanie. Týka sa to žiakov 

2.stupňa ZŠ. Žiakom 9. ročníka ZŠ a gymnázia môže byť táto informácia podaná aj v deň zmeny. 

 
 

Článok VI 

Výchovné opatrenia 
1. Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin,  

       za dlhodobú úspešnú prácu, za korektné vzťahy medzi spolužiakmi.  

2. Žiaci môžu za svoje správanie byť odmenení: 

         A) Pochvalou od triedneho učiteľa za :   

❖ vzornú dochádzku počas klasifikačného obdobia (0 vymeškaných hodín) 

❖ výborný prospech (ZŠ 2. stupeň do 1,50 a gymnázium do 2,00)   a vzorné správanie    

❖ reprezentáciu triedy v športových a vzdelávacích súťažiach 

❖ prácu pre triedny kolektív 

❖ pomoc triednemu učiteľovi alebo inému pedagógovi 

❖ iné 

 

        B) Pochvalou od riaditeľa školy za: 
❖ reprezentáciu školy v oblasti kultúry, športu, vzdelávania 

❖ vynikajúce študijné výsledky (ZŠ 2. stupeň do 1,00 a gymnázium do 1,50) a vzorné 

správanie 

❖ záslužnú prácu pre školu, v projektoch, v žiackych parlamentoch 

 

         C) Pochvala od riaditeľa školy s vecnou odmenou udelenou počas záverečnej sv. omše 

❖ za mimoriadny prínos pre školu 

http://www.vdp.sk/suplovanie
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❖ za reprezentáciu školy a umiestnenie vo vyššom kole v športových alebo vedomostných 

olympiádach 

❖ za záchranu ľudského života 

      

 

3. Žiaci, ktorí sa previnili voči školskému poriadku a disciplíne  alebo ich sústavne porušujú, sú potrestaní:  

A) ústnym napomenutím od triedneho učiteľa za menší priestupok definovaný podľa článku III. 

B) pokarhaním triednym učiteľom za 

❖ 2-3 menšie priestupky definované podľa článku III. 

❖ 3 neskoré príchody – 1 neospravedlnenú hodinu 

C) predvolaním rodičov do školy za  
❖ opakované priestupky podľa článku III 

❖ vážny priestupok proti školskému poriadku 

D) pokarhaním riaditeľom školy 
❖ 4-10 menších priestupkov definovaných v článku III. 

❖ jeden alebo viac vážnych priestupkov  

❖ 2-5 neospravedlnených hodín pre žiakov ZŠ / 4-7 pre žiakov veľkého gymnázia 

E) zníženou známkou zo správania stupeň uspokojivé (2) 
❖ 6-11 neospravedlnených hodín pre žiakov ZŠ / 8-14 pre žiakov veľkého gymnázia   

❖ podľa metodických pokynov na hodnotenie správania 

  F) zníženou známkou zo správania stupeň menej uspokojivé (3) 
❖ 12 a viac neospravedlnených hodín pre žiakov ZŠ / 15 a viac pre žiakov veľkého gymnázia   

❖ podľa metodických pokynov na hodnotenie správania 

G) podmienečné vylúčenie zo školy (žiaci, ktorí splnili povinnú školskú dochádzku) 
❖ za závažné alebo opakované previnenia voči školskému poriadku, zásadám spolunažívania, 

ľudským právam alebo mravným normám spoločnosti 

H) vylúčenie zo školy (žiaci, ktorí splnili povinnú školskú dochádzku) 
❖ ako bod F) v prípade opakovaného previnenia v skúšobnej lehote 

❖ na základe mimoriadne závažného porušenia školského poriadku 

 

Pozn. Každé písomné výchovné opatrenie bude zaznamenané v katalógovom liste žiaka. 

O správaní žiakov škola informuje rodiča cez papierovú žiacku knižku, internetovú žiacku knižku alebo telefonicky. 

O závažnosti výchovného opatrenia rozhoduje riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej  rade. 

 

 

Článok VII 

Práva zákonných zástupcov žiakov 
Zákonný zástupca má právo: 

1. na slobodnú voľbu školy  pre svoje dieťa 

2. žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom vedomosti v súlade s princípmi a cieľmi  

Zákona Národnej rady SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

3. oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom 

4. byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa  

5. nahliadnuť do písomných prác svojho dieťaťa 

6. dohodnúť si konzultáciu na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní s pedagógom alebo školským    

   špeciálnym pedagógom 

7. zúčastniť sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy 

8. vyjadriť sa k výchovno-vzdelávaciemu  programu  školy prostredníctvom  orgánov školskej samosprávy 

9. byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy 

10. byť písomne upozornený na  porušenie  školského poriadku svojím dieťaťom 

11. v prípade pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých predmetoch na konci prvého a druhého  

   polroka  požiadať do troch dní odo dňa, keď bolo žiakovi vydané vysvedčenie, o komisionálne preskúšanie 

   svojho dieťaťa 
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Článok VIII 

Povinnosti zákonných zástupcov žiakov 
Zákonný zástupca žiaka je povinný: 

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. informovať školu o zmenách kontaktných údajov 

6. nahlásiť úraz, ktorý dieťa nenahlásilo a stal sa na vyučovaní - ihneď, ako ho zistí, triednemu vyučujúcemu a  

    najneskôr do troch pracovných dní oznámiť výsledok lekárskeho ošetrenia 

7. nahradiť škodu, ktorú žiak spôsobil 

8. informovať sa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa 

9. vyzdvihnúť si zabudnuté veci svojho dieťaťa do 31.7. Po tomto dátume budú všetky zabudnuté veci z hygienických  

   dôvodov zlikvidované. 

10. pri vyzdvihnutí svojho dieťaťa v priebehu vyučovania informovať tajomníčku školy o tom, že si dieťa preberá. 

 

Absencia žiaka z dôvodu choroby: 
11. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole z dôvodu choroby, jeho zákonný zástupca  je povinný  

     oznámiť túto skutočnosť v prvý deň absencie ráno do 8.00 na sekretariát školy. 

12. Zákonný zástupca je povinný vystaviť ospravedlnenie o neprítomnosti žiaka na vyučovaní, ktoré je žiak povinný  

     odovzdať triednemu učiteľovi ihneď po návrate na vyučovanie. Ak ani po výzve triedneho učiteľa neodovzdá    

     ospravedlnenie do nasledujúceho dňa, vymeškané hodiny budú považované za neospravedlnené. 

13. Vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch triedny učiteľ môže vyžadovať lekárske potvrdenie  

     o chorobe žiaka, ak jeho neprítomnosť bola dlhšia ako päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní. 
 

Absencia žiaka z vopred známych dôvodov:      
14. Uvoľniť z jednej hodiny môže  vyučujúci daného predmetu, uvoľniť na jeden deň môže triedny učiteľ, v  prípade   

       neúčasti žiaka na vyučovaní na viac ako jeden deň je zákonný zástupca povinný písomne požiadať riaditeľa školy  

       o uvoľnenie z vyučovania (tlačivo je na stránke školy).  

 

 

                                                          Článok IX 

                                                            Dodatok 
 1. Súčasťou školského poriadku sú prevádzkové poriadky odborných učební. 
 2. Súčasťou školského poriadku je príloha č.1. 

   

       

Článok X 

      Záver 
 

1. Školský poriadok je záväzný pre všetkých žiakov školy a jeho porušenie a dôsledky posúdi triedny učiteľ  

     s vedením školy, prípadne pedagogická rada. 

       2. Školský poriadok nadobúda účinnosť 1. septembra 2021. S obsahom školského poriadku sa zoznámia žiaci  

           na prvej triednickej hodine a oboznámenie potvrdia podpisom. Rodičia sa oboznámia so školským poriadkom  

           na septembrovom triednom aktíve a potvrdia to podpisom.  

       3. Školský poriadok bol prerokovaný v pedagogickej rade a Rade školy. 

       4. Školský poriadok je k dispozícii na internetovej stránke školy www.vdp.sk. 

        
 

 

         
         V Bratislave, 1.9.2021                               Mgr. Andrea Janočková 

                           riaditeľka školy 

 

http://www.vdp.sk/
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Príloha č.1 

Protidrogová prevencia 

Škola vytvára podmienky, aby bola pre žiakov a študentov bezpečným miestom, kde nebudú dostupné 

drogy, omamné látky,  alkohol a tabak.  Poskytuje žiakom ako aj ich zákonným zástupcom informácie, ktoré 

im pomôžu pri prevencii drogových závislostí. V prípade potreby odporučí miesta pomoci pri rôznych 

problémoch žiakov. Žiakov a študentov zároveň podnecuje ku kvalitnému tráveniu voľného času a zdravému 

spôsobu života. 

         U detí a mládeže na rozdiel od dospelej populácie treba počítať s určitými odlišnosťami 

užívania návykových látok, z ktorých za najdôležitejšie považujeme: 

1) drogová závislosť sa u detí vytvára rýchlejšie a mladí ľudia sú vystavení väčšiemu riziku 
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vzniku závislostí, 

2) vyššie nebezpečenstvo ťažkých otráv v dôsledku nižšej tolerancie detského organizmu voči 

droge, 

3) reálne nebezpečenstvo spomalenia a zhoršovania psychosociálneho vývinu, 

4) experimentovanie s návykovými látkami sa spája u detí a mládeže s väčšími problémami 

v domácom a školskom prostredí, 

5) dôraz na kvalitu rodinnej interakcie a práce s rodičmi a pedagógmi, 

6) charakteristické testovanie hraníc, riskovania a tendencie skúšať širšie spektrum návykových 

látok súčasne, 

7) častejší výskyt recidív závislostí u detí a mládeže. 

Reálne očakávania rodičov od školy sú: 

-   Škola bude bezpečným miestom, kde nebudú dostupné drogy, alkohol a tabak. 

-   Škola bude používať postupy, ktoré majú zmysel a sú účinné. 

-   Škola sprostredkuje rodičom informácie, ktoré im pomôžu pri prevencii drogových 

 závislostí a odporučí miesta pomoci pri rôznych problémoch ich detí. 

-   Škola bude podnecovať žiakov ku kvalitnému tráveniu voľného času a zdravému spôsobu 

 života. 

-   Škola bude s rodičmi v sústavnom kontakte. 

Reálne očakávania školy od rodičov: 

-   Rodičia budú spolupracovať so školou, hlavne ak sa objavia komplikácie. 

-   Rodičia vytvoria podmienky na príchod dieťaťa do školy v primeranom stave. 

-   Rodičia budú viesť dieťa k vhodným spôsobom trávenia voľného času a zdravému spôsobu života. 

-   Rodičia budú mať prehľad o tom, s kým sa stretáva dieťa vo voľnom čase. 

-   Rodičia budú súhlasiť s tým, čo ponúka škola pri prevencii. 

-   Rodičia zabezpečia pre dieťa primeranú lekársku a psychologickú starostlivosť. 

-   Rodičia budú mať pochopenie pre náročnú prácu pedagóga a nebudú bezdôvodne oslabovať jeho 

autoritu u detí. 
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Opatrenia pre prevenciu a zamedzenie šírenia drog na škole 

Škola: 

1.    Realizuje systematickú prevenciu užívania návykových látok v rámci jednotlivých predmetov (napr. 

chémia, biológia a pod.) ako aj organizovaním besied, prednášok a pod. podľa plánu práce koordinátora 

protidrogovej prevencie. Žiakov vedie k prosociálnemu správaniu a poskytuje im možnosti zapojiť sa do 

rôznych mimoškolských a športových aktivít. 

2.    Spolupracuje  s rodičmi a odbornými organizáciami (pedagogicko-psychologická poradňa, 

zdravotnícke zariadenia, centrum na prevenciu a liečbu drogových závislostí,  mimovládne organizácie a 

pod.) 

3.    Poskytuje žiakom/študentom aktuálne informácie o škodlivosti drog, tabaku a alkoholu primerane 

veku, jednak prostredníctvom jednotlivých predmetov, akcií, besied, násteniek a pod. Podobne 

žiakom/študentom poskytuje aj informácie, kam sa obrátiť v prípade akýchkoľvek problémov. 

4.    Počas celého školského roka sleduje dodržiavanie pravidiel prevencie šírenia návykových látok v 

školskom prostredí a na akciách organizovaných školou. V prípade podozrenia, že na škole sa takéto látky 

nachádzajú, vykoná pedagogický dozor kontrolu všetkých priestorov školy. Na akciách organizovaných 

školou môže  pedagogický dozor aj  preventívne vykonať prehliadku príslušných priestorov. 

5.    Povinnosťou každého zamestnanca školy je školy informovať triedneho učiteľa o žiakovi, ktorý fajčí, 

pije alkohol alebo užíva drogy v školskom prostredí i mimo neho. Podobne informuje triedneho učiteľa 

alebo vedenie školy o žiakovi/študentovi, alebo akejkoľvek inej osobe, o ktorej má informácie, že alkohol, 

tabakové výrobky, alebo drogy ponúka žiakom/študentom školy. 

6.     Po oznámení uvedenej skutočnosti sa triedny učiteľ diskrétne porozpráva so žiakom o jeho 

problémoch, o príčinách užívania návykových látok, o ich škodlivosti a o dôsledkoch ich užívania. O 

pohovore so žiakom informuje rodičov žiaka aj vedenie školy a urobí o ňom aj zápis. 

7.    Ak žiak/študent v sledovanom období nezmení vzťah k návykovým látkam alebo je triedny učiteľ 

informovaný druhýkrát, triedny učiteľ na problém upozorní pred pedagogickou radou, žiakovi udelí 

pokarhanie riaditeľom školy. Opätovne o priestupku informuje rodičov a koordinátora prevencie 

drogových závislostí. 

8.    Ak ani vtedy žiak nezmení správanie, triedny učiteľ zorganizuje stretnutie, na ktoré pozve zákonných 

zástupcov, školského koordinátora prevencie drogových závislosti, vedenie školy, prípadne policajta alebo 

kurátora. Po prešetrení skutočnosti vedenie školy zabezpečí stretnutie s odborníkom – psychológom, 

lekárom alebo pod. a navrhne ďalšie opatrenia. Žiakovi bude navrhnutá znížená známka zo správania. 

9.    V prípade, že je podozrenie, že  sa žiak/študent správa pod vplyvom omamných látok, alkoholu, alebo 

drogy, vedenie školy informuje rodičov a podľa závažnosti okolností aj príslušníkov polície. Príslušníci 

polície budú zavolaní  vždy keď bude existovať podozrenie, že žiak/študent užil, alebo prechováva 

ilegálnu drogu. 

 Žiaci/študenti a ich zákonní zástupcovia 
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1.   Žiaci nesmú v škole a v areáli školy fajčiť, piť alkoholické nápoje, používať a vdychovať omamné 

látky a drogy, hrať o peniaze.  Žiak pod vplyvom uvedených látok sa nesmie zúčastniť vyučovania, jeho 

neprítomnosť nie je možné ospravedlniť. 

2.   Žiaci nesmú v škole, ani na akciách organizovaných školou užívať a  prechovávať drogy, alkohol, 

omamné látky  a tabakové výrobky. 

3.   Povinnosťou každého žiaka/študenta  školy je informovať triedneho učiteľa o žiakovi,  ktorý fajčí, pije 

alkohol alebo užíva drogy v školskom prostredí i mimo neho a upozorniť triedneho učiteľa na 

žiaka/študenta, alebo akúkoľvek  inú osobu, o ktorej má informácie, že alkohol, tabakové výrobky, alebo 

drogy ponúka žiakom/študentom školy. 

4.   Zákonní zástupcovia spolupracujú so školou, hlavne ak sa objavia komplikácie a súhlasia so všetkým, 

čo ponúka škola pri prevencii. 

5.   Žiaci/študenti majú zakázané poskytovať iným žiakom/študentom školy nepravdivé informácie o 

drogách, alkohole, tabakových výrobkoch a omamných látkach. 

   

  

  

         V Bratislave 1.9.2021                                                         Mgr. Andrea Janočková 

                                                                                                          riaditeľka školy 

 


