SPOJENÁ KATOLÍCKA ŠKOLA V NITRE
Gymnázium sv. Cyrila a Metoda

Školský poriadok prerokovala pedagogická rada gymnázia
dňa 30. augusta 2013.
Platnosť nadobúda dňom podpisu riaditeľom školy.

Milí študenti !
V zmysle § 153 Zákona č. 245/2008 Z.z. ( školský zákon ) Vám predkladám
aktualizovaný školský poriadok, ktorý Vás má usmerňovať v správaní a vzdelávaní
na našom katolíckom gymnáziu. Všetci spolu sa snažíme vytvárať jedno
spoločenstvo založené na kresťanských princípoch – porozumení, úcte, nezištnej
spolupráci, ale najmä vzájomnej láske. Náš spoločný cieľ vyžaduje nevyhnutne určité
pravidlá, ktoré však majú jediný zmysel – naše spoločné dobro.
Tento školský poriadok obsahuje pravidlá a usmernenia, ktoré vychádzajú
z platnej legislatívy a sú v súlade s katolíckou morálkou – to sú veci, ktorých zmena
nie je v našej kompetencii. Sú tu však aj oblasti, ktoré môžu podliehať aktualizácii na
základe skúseností a vzájomnej dohody medzi pedagógmi i rešpektovaní názorov
študentov. Poriadok obsahuje i sankcie za priestupky, pričom sa pri ich schvaľovaní
v pedagogickej rade vždy zvažuje i úmysel a okolnosti skutku.
Dnes si ľudstvo stále viac uvedomuje, že má šancu prežiť iba vtedy, ak
vybuduje civilizáciu lásky. My všetci sme povolaní podieľať sa na jej realizácii i na
tomto gymnáziu. Ak založíme naše vzájomné vzťahy na skutočnej láske, verím, že
i tento školský poriadok bude pochopený a prijatý nie ako obmedzenie Vašej
slobody, ale ako pomoc pri formovaní a sebavýchove každého z nás. Tresty
a paragrafy, práva a povinnosti totiž nastupujú až tam, kde sa vytratila láska.
Snažme sa všetci o dokonalosť, ktorá spočíva v zjednotení sa s Božou vôľou.
Ak sa nám to bude zdať príliš náročné, obráťme sa s dôverou v modlitbe k Tomu,
ktorý je autorom prirodzeného mravného poriadku a pôvodcom autority, k Tomu,
ktorý je sám Láska.

V Nitre 30. augusta 2013

Mgr. Ing. Karol Ž á k, CSc.
riaditeľ gymnázia
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1. Práva študentov
Každý študent bez ohľadu na vek, pohlavie, pôvod či náboženské
presvedčenie je Božím dieťaťom, ľudskou osobou so svojou neopakovateľnosťou
a dôstojnosťou. Počas štúdia na gymnáziu má právo
1.1. Na zodpovedné duchovné a morálne formovanie v súlade s učením
katolíckej Cirkvi.
1.2. Na poskytovanie kvalitných vedomostí z jednotlivých vedných disciplín
primerane jeho veku
a schopnostiam a na rešpektovanie svojej dôstojnosti zo
strany pedagógov, zamestnancov i spolužiakov.
1.3. Zúčastňovať sa celého vyučovacieho procesu, vybrať si podľa aktuálnej
ponuky voliteľné a nepovinné predmety, aktívne pracovať v krúžkoch, zapájať
sa do súťaží organizovaných školou.
1.4. Zúčastňovať sa mimoškolských akcií za podmienok stanovených riaditeľom
gymnázia, resp. pedagogickými zamestnancami školy.
1.5. Byť oboznámený s výsledkom hodnotenia ústnej odpovede i písomnej
práce, vrátane poukázania na chyby, ktorých sa dopustil. Na konci klasifikačného
obdobia byť ešte pred uzatvorením známok informovaný o navrhovanom
celkovom hodnotení. V prípade pochybnosti o správnosti klasifikácie majú právo
rodičia študenta do troch dní po obdržaní vysvedčenia písomne požiadať
riaditeľa školy o komisionálne preskúšanie. Žiadosť sa podáva prostredníctvom
triedneho profesora.
1.6. Byť vypočutý, vyjadriť vhodným a slušným spôsobom svoj názor, kritiku či
námety profesorom i riaditeľovi školy.
1.7. Používať školské zariadenie,
príslušných vyučujúcich.
1.8.

učebnice

a pomôcky

podľa

pokynov

Na bezpečné, čisté a hygienické prostredie.

1.9. Zachovať si svoje náboženské a morálne presvedčenie, svoj názor za
podmienky rešpektovania výchovno-vzdelávacieho zamerania gymnázia
a ustanovení tohto poriadku.
1.10.Šíriť okolo seba radosť, pokoj a lásku, a to isté očakávať i od svojho okolia.
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2. Prítomnosť na vyučovaní
2.1. Študent prichádza do školy najneskôr 10 minút pred začiatkom vyučovania,
ráno však najskôr o 7,00 hod. Do 7,30 hod. sa zdržuje v čitárni školy, od 7,30
hod. v triede. Výnimkou sú nulté hodiny začínajúce o 7,10 hod. O 7,55 hod. sa
škola uzamkne a neskoré príchody budú zapísané na vrátnici a posudzované
ako priestupok podľa bodu 2.2. tohto poriadku. To isté platí aj pre študentov
ubytovaných v školskom internáte.
Z triedy študent odchádza bezprostredne po skončení vyučovania alebo inej
organizovanej činnosti. Do 15,00 hod. sa môže zdržovať v čitárni školy.
2.2. Oneskorené hodiny do 8,05 hod., resp. do 5 minút po začiatku ktorejkoľvek
hodiny bez vážneho dôvodu sú narušením vyučovania, a preto pri
viacnásobnom opakovaní majú svoje následky:
- za 5 – 8 oneskorení v priebehu polroka – návrh na riaditeľské pokarhanie;
- za viac než 8 oneskorení v priebehu polroka – návrh na zníženú známku zo
správania;
Oneskorený príchod po 8,05 hod. resp. vymeškanie viac než 5 minút bez
náležitého dôvodu sa považuje za neospravedlnenú hodinu !
2.3. Ak študent nemôže byť z vážnych príčin na vyučovaní, resp. akciách
organizovaných školou v rámci vyučovania, požiadajú jeho rodičia vopred
o uvoľnenie (osobne, písomne, telefonicky ...).
- príslušný vyučujúci môže uvoľniť študenta zo svojej hodiny alebo
dvojhodinovky;
- triedny profesor uvoľňuje maximálne na jeden deň;
- na viac dní dáva povolenie riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti
rodičov podanej prostredníctvom triedneho profesora.
2.4. Študent alebo jeho rodičia oznámia škole najneskôr do 24 hodín dôvod
neprítomnosti. Rodičia môžu ospravedlniť študentovi iba jeden deň, najviac však
jednotlivo tri dni za polrok. V prípade choroby prinesie študent lekárske
ospravedlnenie (originál s podpisom a pečiatkou) bezprostredne po nástupe do
školy, najneskôr však do piatich pracovných dní. Z dôvodu informovanosti musí
byť každé lekárske ospravedlnenie podpísané i rodičom študenta. Plnoletý
študent sa ospravedlňuje sám, jeho ospravedlnenku však okrem neho z dôvodov
informovanosti musí podpísať aj jeho rodič.
V prípade prekročenia absencie 60 vyučovacích hodín za štvrťrok
(z akýchkoľvek dôvodov) triedny profesor oznámi túto skutočnosť rodičom.
2.5.
-

Neospravedlnené vymeškané hodiny majú za následok::
4 – 7 hodín za polrok alebo 1 súvislý deň – návrh na riaditeľské
pokarhanie;
- 8 a viac hodín za polrok alebo viac dní – návrh na zníženú známku zo
správania (podľa počtu hodín).
Za nepravdivé alebo sfalšované ospravedlnenia môže byť študentovi podľa
rozsahu a závažnosti priestupku navrhnutá znížená známka zo správania,
prípadne až vylúčenie zo školy!
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2.6. Na vstup do areálu školy, ako i na akcie organizované gymnáziom oprávňuje
študenta študentský preukaz (ISIC karta). Na požiadanie je povinný sa ním
preukázať vrátničke alebo iným zamestnancom školy.
2.7. V priebehu dopoludňajšieho vyučovania (cez hodiny, prestávky i voľné hodiny)
študent v žiadnom prípade neopúšťa areál gymnázia. Z vážnych príčin
odchádza z budovy iba s priepustkou podpísanou triednym profesorom, v jeho
neprítomnosti zastupujúcim triednym profesorom, potom vyučujúcim, z hodiny
ktorého študent žiada uvoľnenie.
2.8. Študenti gymnázia prechádzajú spojovacou chodbou do budovy základnej
školy iba s povolením profesora.

3. Správanie sa v škole
3.1. Bezprostredne po príchode do školy sa študenti prezujú v spoločnej šatni
a svoje veci si uzamknú v pridelených skrinkách. Na vyučovaní i na všetkých
iných akciách v priestoroch gymnázia sú vždy prezutí. Za vhodné prezuvky sa
nepovažuje športová obuv a obuv znečisťujúca podlahy (s čiernou gumou).
Študenti sa zdržujú v priestoroch šatne iba v čase nevyhnutne potrebnom na
prezutie a preoblečenie!
3.2. Pred každou vyučovacou hodinou si študenti pripravia učebnice a pomôcky, po
zazvonení neopúšťajú triedu. Pred vyučovaním, počas prestávok i po vyučovaní
sa správajú pokojne a úctivo, rešpektujú pokyny dozor konajúcich profesorov
i ostatných zamestnancov školy. Zvlášť dôstojne a ticho sa správajú
v školskej kaplnke a jej bezprostrednom okolí.
3.3. Vyučovanie sa začína modlitbou Otče náš, resp. meditáciou cez školský
rozhlas, končí sa anjelským pozdravením Zdravas Mária. Odporúča sa i vhodná
modlitba vlastnými slovami, prípadne
modlitby v cudzích jazykoch podľa
pokynov vyučujúcich.
3.4. Študenti prejavujú svoju úctu vyučujúcim, zamestnancom školy a iným dospelým
osobám svojím pozdravom. Popri bežných pozdravoch sú vhodné i kresťanské,
napr. Pochválený buď Ježiš Kristus, S Pánom Bohom, resp. vhodné pozdravy
v cudzích jazykoch vyučovaných na škole. Pri vstupe dospelej osoby do triedy
študenti vstanú. Výnimkou sú písomné a laboratórne práce a hodiny TŠV, kde sa
študenti riadia špeciálnymi pokynmi.
3.5. Počas vyučovania študenti sedia na miestach určených triednym profesorom
alebo príslušnými vyučujúcimi, nevyrušujú, aktívne a tvorivo sa zapájajú do
vyučovacieho procesu a riadia sa pokynmi vyučujúceho. Cez voľné hodiny sa
zdržujú v triede alebo čitárni školy.
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3.6. Študenti sa svedomito pripravujú na vyučovanie doma, resp. v školskom
internáte. Ak chýbali alebo sa z vážnych dôvodov nemohli pripraviť z niektorého
predmetu, na začiatku hodiny sa ospravedlnia.
3.7. Na suplovanú hodinu sa študenti riadne pripravujú podľa platného rozvrhu,
usmernenia na suplencii alebo pokynov vyučujúcich.
3.8. Študenti dbajú o hygienu vlastnej osoby a čistotu spoločných priestorov.
Obliekajú sa jednoducho, vkusne a slušne, v súlade s pravidlami etikety.
Súčasťou výchovy na gymnáziu je i vedenie študentov k morálne prijateľnému
a spoločensky vhodnému oblečeniu a úprave zovňajšku.
v Morálne neprijateľné je najmä provokatívne a vyzývavé oblečenie, tričká
s nápismi a obrázkami propagujúcimi životný štýl nezlučiteľný s katolíckou
morálkou, ako i doplnky a symboly s podobným obsahom.
Porušenie tohto ustanovenia rieši, resp. koordinuje triedny profesor
diskrétnym a citlivým upozornením študenta. Opakované porušenia rieši
triedny profesor zápismi do klasifikačného záznamu a rozhovorom
s rodičmi.
v Spoločensky nevhodné sú rôzne typy športového či dokonca plážového
oblečenia, piercingy, náušnice u chlapcov, výrazné tetovanie, extravagantné
účesy, neprimerané množstvo prsteňov a výrobkov z drahých kovov, nosenie
čiapky v budove školy.
Výskyt týchto javov, ktoré škola študentom neodporúča, rieši triedny
profesor diskrétnym a citlivým rozhovorom so študentom, prípadne i jeho
rodičmi.
Zvláštnu pozornosť venujú študenti vhodnému oblečeniu a úprave na sväté
omše a iné duchovné a spoločenské akcie školy.
3.9. Mobilné telefóny, vlastné notebooky a iné elektronické zariadenia sú
vynikajúcimi pomocníkmi človeka, no iba vtedy, ak sa používajú zodpovedne
a s mierou. V priestoroch školy ich študenti nepoužívajú, iba v prípade, že sú
súčasťou výučby so súhlasom príslušného profesora.
Zazvonenie mobilného telefónu rieši príslušný vyučujúci.
Vedomé používanie mobilného telefónu, notebooku či iného
elektronického zariadenia v priestoroch školy rieši príslušný profesor zápisom
do klasifikačného záznamu ako vážne porušenie disciplíny.
Študent nesmie neoprávnene zverejňovať na internete akékoľvek informácie
týkajúce sa školy, v areáli školy fotografovať, resp. nakrúcať audio či
videozáznamy na mobilný telefón či iné elektronické zariadenia.
V naliehavom prípade môže študent použiť mobilný telefón s povolením
ktoréhokoľvek profesora.

3.10.Študentom je prísne zakázané:
- prinášať do školy alebo na školské akcie cigarety, alkohol, akékoľvek druhy
drog či návykových látok a požívať ich pred vyučovaním a počas neho
(rovnako to platí i pre všetky školské akcie);
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-

prinášať do školy alebo na školské akcie časopisy, knihy a iné materiály,
ktoré sú v rozpore s katolíckou vierou a morálkou;
propagovať deštruktívne sekty a iné postoje a názory v rozpore s učením
katolíckej Cirkvi.

Pri oprávnenom podozrení z porušenia týchto zákazov majú právo príslušní
profesori vykonať prehliadku vecí študenta v jeho prítomnosti, resp. overovaciu
skúšku na alkohol.
Vzhľadom na stále rastúce ohrozenie mládeže drogami sa alkohol, fajčenie,
prinesenie či prechovávanie cigariet a iných tabakových výrobkov v škole
a na školských akciách bude posudzovať mimoriadne prísne!
Prísne sankcie až po vylúčenie zo štúdia čakajú študenta, ktorý svojimi
názormi a správaním pohoršuje spolužiakov, sústavne narušuje kresťanský
spôsob výchovy a ani po upozornení u neho nepríde k náprave.

3.11.Triedny profesor určuje dvoch študentov ako týždenníkov, ktorí:
- zabezpečujú poriadok a čistotu triedy,
- prinášajú a odnášajú učebné pomôcky podľa pokynov vyučujúcich,
- majú na starosti triednu knihu,
- sú zodpovední za správne a úplné nahlásenie chýbajúcich spolužiakov,
- neprítomnosť vyučujúceho na hodine ohlasujú najneskôr 10 minút na
sekretariáte riaditeľa, u zástupcov riaditeľa, prípadne v zborovni,
- po poslednej hodine sú zodpovední za čistotu, poriadok, vyloženie stoličiek,
zatvorenie okien a vody, zhasnutie svetiel.
3.12.V školskej jedálni sa študenti správajú podľa jedálenského poriadku a pokynov
dozor konajúcich profesorov a kuchynského personálu. Na obedy chodia
zásadne až po skončení poslednej hodiny dopoludňajšieho vyučovania,
nie cez prestávky.
Pred popoludňajšími seminármi môžu ísť študenti na obed po dohode
s príslušným vyučujúcim.
Pred jedlom i po ňom je vhodné krátkou modlitbou poďakovať Pánovi za
požehnané dary.
Školský bufet navštevujú študenti iba cez vyhradené prestávky, správajú sa
tam pokojne a slušne, rešpektujú pokyny zamestnancov bufetu.
3.13. Študenti počas vyučovacích hodín nekonzumujú potraviny – na jedenie sú
vyhradené prestávky. Výnimku môže udeliť triedny profesor na základe
odporúčania lekára.
Pitie počas vyučovania, zvlášť pri vyšších denných teplotách, je dovolené za
predpokladu, že nenarušuje vyučovací proces.
3.14. Študent je povinný hlásiť triednemu profesorovi ihneď akúkoľvek zmenu
mena, zmenu bydliska, čísla telefónu a adresy rodičov. Prípadné chyby
v údajoch na vysvedčení je nutné hlásiť okamžite na sekretariáte.
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4. Ochrana majetku a bezpečnosť
4.1. Študenti dodržiavajú zásady bezpečnosti a ochrany zdravia, s ktorými boli
oboznámení na začiatku školského roka. V laboratóriách a telocvičných
priestoroch sa riadia podľa zvláštnych bezpečnostných predpisov. Pri odchode
z triedy študenti zdvihnú stoličky a vyčistia lavice od odpadkov.
4.2. Objekt školy je počas vyučovania uzatvorený, vstup cudzích osôb je možný
iba s povolením riaditeľa, zástupcov, prípadne dozor konajúceho profesora.
Vyvolávať študentov z tried počas vyučovania i prestávok je zakázané!
Rodičia sa nahlásia na vrátnici, kde si ich vyzdvihnú príslušní profesori.
4.3. Študenti sú povinní nahlásiť na sekretariáte školy akékoľvek zistené
poškodenie majetku alebo skutočnosti ohrozujúce bezpečnosť a zdravie
spolužiakov.
4.4. Študenti udržiavajú zverené lavice a stoličky v čistom stave, neničia ich
písaním, kreslením a lepením žuvačiek. V prípade poškodenia uvedú inventár na
konci klasifikačného obdobia do pôvodného stavu na vlastné náklady.

5. Správanie sa mimo školy
5.1. Študenti gymnázia sa v škole i mimo nej správajú ako kresťania – slušne,
ohľaduplne a s láskou. Nezúčastňujú sa na filmových, divadelných
predstaveniach a iných podujatiach, ktoré sú v rozpore s morálkou kresťana
i každého slušného človeka.
5.2. Vzhľadom na neustále narastajúcu kriminalitu mládeže pedagogická rada
gymnázia odporúča rodičom prijať vážne výchovné opatrenia v týchto
oblastiach:
- zákaz fajčiť, požívať alkohol a drogy;
- zákaz navštevovať podniky, kde sa požívajú a distribuujú drogy a herne,
kde sa hrá o peniaze;
- zákaz účasti v deštruktívnych sektách a ich propagácie;
- zákaz sledovania nevhodných programov v televízii;
- zákaz pohybu študentov po meste (obci) vo večerných hodinách po 22,00
hod. Výnimkou je pohyb v sprievode rodičov.
5.3. Pedagogická rada gymnázia odporúča rodičom dôsledne kontrolovať
navštevovanie nevhodných internetových stránok dieťaťa a jeho kontakty
a komunikáciu na sociálnych sieťach.
5.4 V prípade zistenia požívania a distribúcie drog, účasti a propagácie
deštruktívnych siekt, hry o peniaze, vandalizmu resp. inej kriminálnej
činnosti aj mimo školy môže byť študent prísne potrestaný až po vylúčenie zo
štúdia!
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5.5

Študentka, ktorá otehotnie, dostane riaditeľské pokarhanie ako prejav
nesúhlasu s jej činom. Súčasne však škola bude účinne spolupracovať na
vytvorení podmienok, aby sa počatý život mohol narodiť a aby študentka
mohla ukončiť školu individuálnou formou. Umelý potrat nie je riešením,
pretože je vraždou nevinného dieťaťa.

6. Klasifikácia a výchovné opatrenia
6.1. Študenti sú hodnotení priebežne počas celého klasifikačného obdobia. So
systémom uzatvárania známok na každom predmete sú oboznámení na
začiatku tohto obdobia a je zverejnený v klasifikačnom poriadku jednotlivých
predmetov.
6.2. Pri nesplnení podmienok pre riadnu klasifikáciu, vymeškaní väčšieho počtu
hodín z určitého predmetu v rámci polroka, resp. vyhýbaní sa písomnému či
ústnemu preskúšaniu môže vyučujúci žiadať komisionálne preskúšanie.
6.3. Opakovanie ročníka na gymnáziu z dôvodu neprospechu je vzhľadom na
výberový charakter školy počas celého štúdia vylúčené.
6.4. Pri celkovom pozitívnom hodnotení môže byť študent na návrh triedneho
profesora alebo iného vyučujúceho odmenený:
a) pochvalou triednym profesorom,
b) diplomom podpísaným riaditeľom školy,
c) knižným alebo vecným darom,
d) verejnou pochvalou so zapísaním do katalógu a na
vysvedčenie.
6.5. Pri vážnom a opakovanom porušení disciplíny vyučujúci zapíše priestupok
študenta do klasifikačného záznamu.
Študent musí byť s obsahom zápisu ihneď oboznámený a má právo
slušnou formou žiadať od profesora zdôvodnenie.
Pri viacerých zápisoch do klasifikačného záznamu nasledujú ďalšie výchovné
opatrenia:
• 3 – 4 zápisy za polrok – návrh na riaditeľské pokarhanie
• 5 a viac zápisov za polrok – návrh na zníženú známku zo správania.
S každým vážnejším porušením disciplíny, resp. zápisom do
klasifikačného záznamu triedny profesor preukázateľne oboznámi rodičov
študenta a spolupracuje s nimi na odstraňovaní negatívnych javov.
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6.6. Podľa závažnosti priestupku možno študentovi udeliť tieto výchovné
opatrenia:
• napomenutie vyučujúcim, zápis do klasifikačného záznamu,
• napomenutie triednym profesorom,
• riaditeľské pokarhanie písomnou formou,
• podmienečné vylúčenie zo školy,
• okamžité vylúčenie zo školy.
Podmienečné a okamžité vylúčenie zo školy môže byť študentovi udelené
iba ak splnil povinnú školskú dochádzku. Vážne priestupky do splnenia
povinnej dochádzky sa riešia zníženou známkou zo správania, v prípade
opakovania v spolupráci s rodičmi prestupom na inú školu.
Riaditeľské pokarhanie, podmienečné a okamžité vylúčenie udeľuje riaditeľ
školy po prerokovaní v pedagogickej rade, ktorá zváži závažnosť a okolnosti
skutkov.
6.7. Udelenie výchovných opatrení podmienečné vylúčenie a vylúčenie
študenta zo školy je spravidla sprevádzané aj zníženou známkou zo
správania.

6.8. Študent môže byť vylúčený zo školy, ak v predchádzajúcom období mal zníženú
známku zo správania a nenastalo zlepšenie.
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