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ÚVOD 

Gymnázium sv. Tomáša Akvinského je katolícka škola, ktorej zriaďovateľom je 

Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy. Na škole sa spoločne usilujeme ţiť v duchu 

Evanjelia – podľa prikázania lásky k Bohu a blíţnemu – a v duchu charizmy sv. Dominika – 

prebúdzať v mladých túţbu ţiť v Pravde a súcit k iným ľuďom. 

Všetci zamestnanci školy sa snaţia o dobro študentov a podporujú ich telesný, 

duševný a duchovný rast, aby mohli vyrásť v zrelé kresťanské osobnosti. Naše úsilie sa nesie 

v duchu Deklarácie II. vatikánskeho koncilu o kresťanskej výchove – Gravissimum 

educationis, kde sa hovorí: 

"V súlade s rozvojom psychologických, pedagogických a didaktických vied treba 

pomáhať deťom a mládeţi k harmonickému rozvoju vrodených fyzických, morálnych 

a intelektuálnych vlastností a k získavaniu postupne stále dokonalejšieho zmyslu pre 

zodpovednosť... 

Prítomnosť Cirkvi v oblasti školstva sa zvláštnym spôsobom prejavuje cez katolícku 

školu. Jej vlastnosťou je, ţe vytvára v školskom spoločenstve atmosféru preniknutú 

evanjeliovým duchom slobody a lásky... 

Rodičom sa pripomína povinnosť posielať svoje deti, pokiaľ je to moţné, 

do katolíckych škôl, pomáhať im podľa svojich síl a spolupracovať s nimi pre dobro svojich 

detí." 

 

Tento školský poriadok bol vydaný v zmysle § 153 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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§1 

ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA 

1. Týţdenne sa vyučuje 5 dní. Počet vyučovacích hodín je stanovený učebným plánom 

a rozvrhom hodín. Prestávky na jedlo sú stanovené harmonogramom výdaja obedov.  

2. Časový rozvrh vyučovacích hodín: 

0. hod. 07.10 – 07.55 

1. hod. 08.00 – 08.45 

2. hod. 08.55 – 09.40 

3. hod. 09.50 – 10.35 

4. hod. 10.55 – 11.40 

5. hod. 11.50 – 12.35 

6. hod. 12.45 – 13.30 

7. hod. 13.40 – 14.25 

8. hod. 14.35 – 15.20 

9. hod. 15.30 – 16.15 

3. Ţiaci prichádzajú do školy 15 minút pred začiatkom vlastného vyučovania a prezúvajú sa pri 

šatňovej skrinke, kde si odkladajú obuv, kabáty a vetrovky. 

4. Vyučovanie sa začína modlitbou a modlitbou sa končí aj posledná vyučovacia hodina dňa. 

5. Na zabezpečenie poriadku v triede určuje triedny učiteľ dvoch týţdenníkov. Zabezpečujú 

potrebné učebné pomôcky na vyučovanie (kriedu, špongiu a iné pomôcky podľa pokynov 

vyučujúcich), utierajú tabuľu, zabezpečujú vetranie učebne otvorením okien počas kaţdej 

prestávky, oznamujú neprítomných ţiakov na kaţdej vyučovacej hodine, dbajú na úpravu 

triedy po vyučovaní. Hlásia neprítomnosť učiteľa na hodine na sekretariáte riaditeľa školy po 

10 minútach od začiatku vyučovacej hodiny. 

6. Pri vstupe pedagogických a ostatných pracovníkov školy do triedy študenti zdravia 

postavením sa. Na vyučovacej hodine sa riadia pokynmi vyučujúceho. Na konci hodiny pri 

jeho odchode z triedy opäť zdravia postavením sa. 

7. Počas prestávok sa ţiaci zdrţiavajú v triede, prípadne na chodbe, nevykláňajú sa z okien, 

nevykrikujú, nesedia na parapetných doskách a nevyhadzujú ţiadne predmety z okien.  Ţiaci 

nesedia ani na katedre, ktorá je pracovným miestom učiteľov. Podľa rozvrhu vyučovacích 

hodín sa ţiaci premiestňujú do príslušnej učebne počas prestávky. 
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8. Pri odchode ţiaci zdvihnú stoličky, vyčistia lavice od odpadkov a opustia triedu na pokyn 

učiteľa. 

9. Návštevy ţiaka počas vyučovania sú zakázané.  

10. Ak z niektorého predmetu ţiak vymešká 25 % a viac vyučovacích hodín v klasifikačnom 

období, vyučujúci do dvoch týţdňov pred klasifikačnou poradou upozorní riaditeľa školy, 

ktorý môţe nariadiť komisionálnu skúšku.  

11. Na začiatku školského roka sa zvolí ţiacka školská rada, ktorá pozostáva zo zástupcov 

jednotlivých tried a riadi ju predseda volený radou v spolupráci s pedagógom. 

12. Ţiaci vstupujú do školskej jedálne bez tašiek, kabátov alebo vetroviek a nenechávajú ich ani 

v priestore pred školskou jedálňou. V školskej jedálni ţiaci dbajú na kultúru stolovania, 

rešpektujú pokyny sluţbu konajúcich učiteľov, prípadne pokyny pracovníčok školskej 

jedálne. 

§2 

PRÁVA ŽIAKOV 

1. Ţiak má právo najmä na:  

a) rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu, 

b) ochranu pred akoukoľvek formou diskriminácie, 

c) úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej  a etnickej príslušnosti,  

d) osvojenie si ducha spravodlivosti, lásky a pravdy, 

e) úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému 

a sexuálnemu násiliu,  

f) informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,  

g) organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, 

zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,  

h) výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,  

i) bezplatné zapoţičiavanie učebníc a učebných textov, 

j) prístup na počítačovú sieť na Gymnáziu sv. T. Akvinského prostredníctvom wifi  

pripojenia len so súhlasom zákonného zástupcu (príloha č.1), 

k) individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených školským zákonom podľa § 24,  

l) obrátiť sa na riaditeľa školy so sťaţnosťou, ak je ţiak presvedčený, ţe pokyn alebo 

príkaz pedagogického alebo iného povereného zamestnanca školy je v rozpore 
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s vnútornými predpismi školy, najmä so školským poriadkom školy alebo v rozpore 

s všeobecne záväznými právnymi predpismi SR. 

§3 

POVINNOSTI ŽIAKA 

1. Ţiak je povinný: 

a) zúčastňovať sa za podmienok stanovených školským poriadkom na výchove 

a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať, najmä pracovať podľa svojich najlepších 

schopností na všetkých hodinách a robiť si všetky vyučujúcim zadané domáce úlohy, 

b) dochádzať do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa na 

vyučovaní všetkých povinných predmetov  i voliteľných predmetov, ktoré si zvolil, 

c) neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa na výchove 

a vzdelávaní,  

d) dodrţiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy,  

e) rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi,  

f) chrániť pred poškodením majetok školy, ktorý je vyuţívaný na výchovu 

a vzdelávanie, 

g) chrániť pred poškodením bezplatne zapoţičané učebnice, učebné texty a učebné 

pomôcky,   

h) konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť 

ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,  

i) chrániť vlastné zdravie a zdravie iných, dbať na čistotu a poriadok, pomáhať pri 

udrţiavaní poriadku v škole a okolí, 

j) ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spoluţiakov a zamestnancov školy a správať sa k nim 

slušne a zdvorilo, zakazuje sa šikanovanie, 

k) nosiť do školy a na školou organizované podujatia študentský preukaz a na vyzvanie 

pedagogického alebo iného povereného zamestnanca školy sa ním preukázať, 

l) byť v škole a na podujatiach organizovaných školou vhodne a čisto oblečený 

a upravený. Vhodné oblečenie: odev nesmie byť priehľadný a musí zakrývať celý 

trup. Zakazujú sa minisukne, minišortky a legíny bez sukne. Na slávnostné príleţitosti 

v škole nosíme slávnostné oblečenie, 

m) vypnúť si mobilný telefón a uloţiť ho do tašky pred kaţdou vyučovacou hodinou. 
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§4 

ZÁKAZY 

1. Ţiak ma zakázané: 

a) vnášať do školy alebo na podujatia organizované školou tabakové výrobky, 

alkoholické nápoje a nelegálne návykové látky, najmä omamné látky, psychotropné 

látky, ako aj jedy, prechovávať, uţívať a šíriť ich v areáli školy, resp. v jej blízkom 

okolí alebo na podujatiach organizovaných školou a prichádzať do školy alebo na 

podujatia organizované školou pod ich vplyvom,  

b) opúšťať priestory školy počas vyučovania bez písomného súhlasu triedneho učiteľa 

alebo vedenia školy, 

c) vnášať do školy alebo na podujatia organizované školou predmety ohrozujúce 

bezpečnosť, ţivot a zdravie ľudí, najmä zbrane a výbušniny, 

d) nosiť do školy cenné predmety, väčšie mnoţstvo peňazí je povolené mať u seba len na 

školské akcie, 

e) nosiť odev s nápismi a grafickými znakmi propagujúcimi násilie, drogy, sex, rasizmus, 

sekty (v akomkoľvek jazyku), 

f) nosiť ako ozdobu ţiletky, spínacie špendlíky a iné ostré a nebezpečné predmety, 

piercing, u chlapcov je zakázané nosiť náušnice, 

g) tetovanie, 

h) vnášať bez súhlasu vyučujúceho do školy a na školské podujatia predmety a zvieratá, 

ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných ţiakov, 

i) pouţívať mobilné telefóny, mp3 prehrávače a inú elektroniku nesúvisiacu 

s vyučovacím procesom na vyučovacích hodinách a nabíjať ju v priestoroch školy, 

j) pouţívať počítačové vybavenie školy na návštevu, vytváranie, zobrazovanie alebo 

distribúciu materiálov s vulgárnym obsahom, pornografie, uráţajúcich materiálov, 

materiálov propagujúcich násilie, rasovú alebo náboţenskú neznášanlivosť, 

k) narušovať činnosť lokálnej počítačovej siete a iných vzdialených počítačových sietí 

(hackovať, crackovať, nabúravať siete a počítače, vytvárať zbierky vírusov; odpájať 

a prepájať káble počítačov a príslušenstva alebo inak narušovať ich funkčnosť) 

a vykonávať na počítačových sieťach činnosti odporujúce dobrým mravom, 

l) prenášať po sieti (rozumie sa aj pridelený diskový priestor Y:, Z:, Plocha 

a Dokumenty) objemné dáta (celkovo presahujúce viac ako 2GB) bez obmedzenia 

rýchlosti na maximum 2 MB/s v hlavnom vyučovacom/pracovnom čase (8:00 - 16:00) 
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alebo čase, kedy by boli výrazne obmedzení ostatní pouţívatelia, 

m) pouţívať siete peer-to-peer (napr.: torrent, skype, ...), rôzne internetové fóra, sociálne 

siete a servery na zdieľanie (facebook, google+, warezforum, rapidshare, uploading, 

uloz.to, ...) na sťahovanie, ukladanie, šírenie a prezeranie nelegálneho obsahu a obsahu 

porušujúceho autorské práva. Správca siete má právo bez upozornenia vymazať súbory 

a adresáre, ktoré nesúvisia s vyučovaním. 

n) navštevovať počas vyučovacích hodín web stránky nesúvisiace s výučbou, 

o) poskytovať pridelenú identitu (svoje konto a heslo) iným osobám. Údaje patriace iným 

uţívateľom sa pokladajú za súkromné, technická moţnosť ich čítania alebo zmeny 

neznamená, ţe túto činnosť je povolené realizovať. Pokiaľ uţívateľ akýmkoľvek 

spôsobom získa jemu neprislúchajúce práva alebo zistí akúkoľvek bezpečnostnú 

medzeru, je povinný oznámiť ju správcovi siete. 

p) komerčne vyuţívať sieť alebo vyuţívať ju pre akúkoľvek politickú agitáciu. Pouţívať 

počítačové vybavenie na návštevu, vytváranie, zobrazovanie, publikovanie na WWW 

stránkach (školských, osobných, komerčných) alebo distribúciu (myslí sa aj posielanie 

e-mailov) materiálov s nelegálnym a vulgárnym obsahom, pornografie, uráţajúcich 

materiálov, materiálov propagujúcich násilie, rasovú alebo náboţenskú neznášanlivosť, 

drogy, zbrane, alkohol, brutalitu, neslušné výrazy a iný kontroverzný materiál 

(v sporných prípadoch má poverený dozor právo rozhodnúť, či je materiál na stránke 

kontroverzný, výnimku môţe určiť vyučujúci). 

q) pouţívať v areáli školy a na podujatiach organizovaných školou vulgárne slová (ani 

v cudzích jazykoch). 

§5 

PRÁVA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV 

1. Zákonný zástupca ţiaka má právo: 

a) ţiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali ţiakom 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, 

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

c) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa, 

d) na poskytnutie poradenských sluţieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa, 

e) zúčastňovať sa na výchove a vzdelávaní po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy, 
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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. 

§6 

POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV 

1. Zákonný zástupca ţiaka je povinný: 

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

školských povinností, 

b) dodrţiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským 

poriadkom, 

c) dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-

vzdelávacie potreby, 

d) informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho zdravotných 

problémoch alebo iných závaţných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh 

výchovy a vzdelávania, 

e) informovať školu, kto je zákonným zástupcom ţiaka, 

f) nahradiť škodu, ktorá vznikla poškodením vnútorného zariadenia, areálu, budovy školy 

a osobných vecí pracovníkov školy a ţiakov, ak to ţiak spôsobil úmyselne alebo svojou 

nedbalosťou. 

§7 

UVOĽŇOVANIE ŽIAKOV 

1. Ak sa ţiak nemôţe zúčastniť na vyučovaní pre známe dôvody, poţiada zákonný zástupca 

ţiaka triedneho učiteľa o uvoľnenie z vyučovania aspoň deň vopred. Na jeden deň 

uvoľňuje triedny učiteľ, na viac dní vedenie školy po dohode s triednym učiteľom. 

2. V prípade neprítomnosti v škole viac ako jeden deň je ţiak povinný prostredníctvom 

zákonného zástupcu oznámiť dôvod neprítomnosti do 24 hodín triednemu učiteľovi alebo 

vedeniu školy. 
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3. Ţiak je povinný doručiť triednemu učiteľovi do dvoch dní od návratu do školy 

ospravedlnenie od zákonného zástupcu (max. 3 dni za klasifikačné obdobie) alebo lekára, 

prípadne vychovávateľa. 

4. V priebehu školského vyučovania môţe byť ţiak uvoľnený na rodinné dovolenky, 

rekreácie, pracovné pobyty v zahraničí spravidla v čase posledného júnového alebo prvého 

septembrového týţdňa. Ţiadosť o uvoľnenie z vyučovania v tomto čase podá zákonný 

zástupca na riaditeľstvo školy minimálne dva týţdne pred začiatkom pobytu. 

5. Nesplnenie povinností vyplývajúcich z bodov 1. – 3. bude povaţované za 

neospravedlnenú absenciu.  

6. Pri neskorom príchode ţiakov na vyučovanie postupovať takto: od štvrtého neskorého 

príchodu študenta v danom klasifikačnom období na vyučovanie sa kaţdé ďalšie meškanie 

hodnotí ako neospravedlnená hodina. 

7. Na základe odporúčania učiteľa riaditeľ školy umoţní ţiakom zúčastniť sa na súťaţiach 

a uvoľní ich z vyučovania. V prípade účasti na celoslovenskom, príp. medzinárodnom 

kole individuálnych súťaţí má ţiak nárok maximálne na tri dni študijného voľna. 

§8 

VÝCHOVNÉ OPATRENIA 

1. Pochvaly: 

a) Pochvala triednym učiteľom za triedne, mimotriedne a mimoškolské aktivity, za výborný 

prospech, vzornú dochádzku. 

b) Pochvala riaditeľom školy  za úspešnú reprezentáciu školy a mimoriadne aktivity. 

Návrhy na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokujú v pedagogickej rade. 

2. Opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov: 

a) Napomenutie triednym učiteľom za jednorazové menšie porušenie vnútorného poriadku 

školy. Moţno uloţiť najmä za: 

 sústavné vyrušovanie vyučujúceho a spoluţiakov na hodinách, 

 nerešpektovanie pokynov zamestnancov školy, 

 správanie sa v rozpore s pravidlami slušnosti, 

 nedodrţiavanie čistoty v priestoroch areálu školy, najmä v triedach, na 

chodbách a sociálnych zariadeniach, ako aj pred budovou školy, 

 oblečenie a úpravu zovňajšku, ktoré je v rozpore so školským poriadkom 

školy, 
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 poškodenie majetku školy,  

 vnášanie zvierat a vecí zakázaných školským poriadkom, 

 pouţívanie mobilných telefónov na vyučovacích hodinách. 

b) Pokarhanie triednym učiteľom za jednorazové väčšie porušenie vnútorného školského 

poriadku alebo za opakované menšie porušovanie vnútorného školského poriadku. Moţno 

uloţiť najmä za: 

 1 – 3 neospravedlnené vyučovacie hodiny, 

 pouţívanie neslušných slov v rôznych jazykoch, 

 opustenie budovy počas vyučovania v rozpore so školským poriadkom školy, 

 pokrikovanie z okien, vyhadzovanie predmetov z okien. 

c) Pokarhanie riaditeľom školy za váţne porušenie školského poriadku alebo za opakované 

porušovanie školského poriadku, keď pokarhanie triednym učiteľom nemalo účinok. 

Moţno uloţiť najmä za: 

 fajčenie v areáli školy alebo na podujatiach organizovaných školou, 

 hrubé správanie sa k zamestnancom školy alebo spoluţiakom, 

 správanie, ktoré poškodzuje meno školy na verejnosti, 

 budenie verejného pohoršenia v areáli školy, 

 hranie hazardných hier v areáli školy.  

d) Podmienečné vylúčenie zo školy za hrubé porušenie školského poriadku so skúšobnou 

lehotou, a to najdlhšie na jeden rok. Moţno uloţiť najmä za: 

 ublíţenie na zdraví zamestnancovi školy alebo ţiakovi z nedbanlivosti, 

 viac ako 20 neospravedlnených hodín počas jedného klasifikačného obdobia, 

 úmyselné spôsobenie škody na majetku školy alebo na veciach vnesených 

zamestnancami školy alebo vnesených ţiakmi v súlade so školským poriadkom 

školy do areálu školy, a to krádeţou, spreneverou, podvodom alebo zničením 

alebo poškodením veci z majetku školy, z majetku zamestnancov školy alebo 

ţiakov, 

 vnášanie, prechovávanie, uţívanie a šírenie alkoholických nápojov 

a zakázaných návykových látok, najmä omamných látok v areáli školy alebo 

na podujatiach organizovaných školou a prichádzanie do školy alebo na 

podujatia organizované školou pod ich vplyvom. Postup pri riešení porušenia 

školského poriadku v dôsledku konzumácie alkoholu a iných návykových látok 

ţiakom určuje Dohoda o opatreniach proti zneužívaniu alkoholických nápojov 
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a iných zakázaných návykových látok v školskom prostredí (príloha č. 2), ktorú 

uzavrú Gymnázium sv. T. Akvinského a ţiak, príp. zákonný zástupca. 

e) Vylúčenie zo školy 

 možno uložiť za závaţné alebo opakované porušenie školského poriadku, 

všeobecne záväzných právnych predpisov, zásad spolunaţívania, ľudských 

práv alebo mravných noriem spoločnosti, najmä za úmyselné ublíţenie na 

zdraví zamestnancovi školy alebo ţiakovi, 

 sa uloží za závaţné alebo opakované porušenie školského poriadku, zásad 

spolunaţívania, ľudských práv alebo mravných noriem spoločnosti 

v skúšobnej lehote, ktorá bola ţiakovi daná pri podmienečnom vylúčení 

 sa uloží, ak je správanie ţiaka hodnotené stupňom 4 – neuspokojivé, 

3. Opatrenia na posilnenie disciplíny ţiakov podľa bodov 2d a 2e moţno uloţiť ţiakovi 

strednej školy len vtedy, ak skončil plnenie povinnej školskej dochádzky.  

4. Opatrenia na posilnenie disciplíny ţiakov je moţné uloţiť ţiakovi po prerokovaní 

v pedagogickej rade do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o previnení ţiaka dozvedel 

pedagogický zamestnanec školy, najneskôr do jedného roka odo dňa, keď sa ţiak 

previnenia dopustil. 

§9 

HODNOTENIE SPRÁVANIA ŽIAKOV 

1. Klasifikáciu správania ţiaka navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi a schvaľuje 

riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade. 

2. Správanie ţiaka sa klasifikuje týmito stupňami: 

a) Veľmi dobré (1) – ţiak dodrţiava ustanovenia školského poriadku. 

b) Uspokojivé (2) – ţiak sa dopustí závaţnejšieho priestupku alebo sa opakovane 

dopúšťa menej závaţných priestupkov voči ustanoveniam školského poriadku alebo 

má 4 – 7 neospravedlnených vyučovacích hodín v priebehu jedného klasifikačného 

obdobia. 

c) Menej uspokojivé (3) – ţiak sa dopustí závaţného priestupku voči školskému poriadku 

alebo sa aj po udelení druhého stupňa klasifikácie správania dopúšťa závaţnejších 

priestupkov alebo má viac ako 7 neospravedlnených vyučovacích hodín v priebehu 

jedného klasifikačného obdobia. 
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d) Neuspokojivé (4) – ak správanie ţiaka je v rozpore s ustanoveniami školského 

poriadku, s právnymi a etickými normami spoločnosti, výrazne porušuje ľudské práva 

spoluţiakov, pedagogických zamestnancov alebo ďalších osôb. Dopustí sa závaţných 

previnení, ktorými váţne ohrozuje výchovu ostatných ţiakov. Zámerne narúša činnosť 

ţiackeho kolektívu. 

3. Uloţenie výchovného opatrenia a klasifikácia správania zníţenou známkou sa navzájom 

nevylučujú. 

 

Školský poriadok bol prerokovaný pedagogickou radou. 

 

Školský poriadok vydaný v Košiciach dňa 1.9.2014 

          

 

PaedDr. Anna Medvecká 

               riaditeľka školy 
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Príloha č.1 

 

Gymnázium sv. Tomáša Akvinského 

Zbrojničná 3, 040 01 Košice, www.gta.sk 

 

 

 

Súhlas zákonného zástupcu vo veci prístupu na počítačovú sieť  

prostredníctvom wifi pripojenia 

 

 

Priezvisko a meno žiaka:  

Dátum narodenia:  

Bydlisko:  

Zastúpený zákonným zástupcom:  

 

 

 

 

Súhlasím / nesúhlasím * , aby môj syn/dcéra * mal prístup na počítačovú sieť na Gymnáziu 

sv. T. Akvinského prostredníctvom wifi pripojenia. 

 

V  dňa            ........................................ 

zákonný zástupca 

 

 

 

 

 

 

*Nehodiace sa preškrtnite. 

 

http://www.gta.sk/
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Príloha č. 2 

 

Dohoda o opatreniach proti zneužívaniu alkoholických nápojov a iných 

zakázaných návykových látok v školskom prostredí 
 

 

Gymnázium sv. Tomáša Akvinského 

Zbrojničná 3, 040 01 Košice 

IČO:  17078334 

V zastúpení:  PaedDr. Anna Medvecká, riaditeľka   

(ďalej len „škola“) 

 

a 

 

Priezvisko a meno ţiaka: 

Dátum narodenia: 

Bydlisko:  

Zastúpený zákonným zástupcom:  

(ďalej len „ţiak školy“) 

 

sa dohodli na tomto znení dohody: 

 

I 

Súhlas s dychovou skúškou 

Ţiak školy súhlasí s dychovou skúškou prístrojom, ktorým sa určí objemové percento alkoholu 

v dychu, vykonanou pedagogickým zamestnancom školy, v prípade, ak je ţiak školy podozrivý 

z uţitia alkoholu. Súhlas sa vzťahuje na celé obdobie štúdia.   

 

II 

Súhlas s lekárskym vyšetrením 

Ţiak školy v zmysle ust. § 6 zák. č.  576/2004 Z. z. súhlasí s lekárskym vyšetrením pri podozrení, ţe je 

ţiak školy  pod vplyvom zakázanej návykovej látky vrátane alkoholu. Súhlas sa týka výlučne len 

lekárskeho vyšetrenia za účelom zistenia stupňa opitosti podľa klinických príznakov a odberu 

a vyšetrenia biologického materiálu za účelom zistenia prítomnosti zakázaných návykových látok, 

najmä drog v organizme ţiaka podľa ust. § 5 Zák. č. 219/1996 Z. z.  Súhlas sa vzťahuje na celé 

obdobie štúdia.  

 

III. 

Oboznámenie školy s výsledkami vyšetrenia  

Ţiak, alebo jeho zákonný zástupca bezodkladne oboznámi školu s výsledkami vyšetrenia podľa bodu 

II tejto dohody, ak toto bolo vykonané na výzvu pedagogického zamestnanca školy pri podozrení, ţe 

ţiak bol pod vplyvom zakázanej návykovej látky vrátane alkoholu v škole a na podujatí 

organizovanom školou. Povinnosť oboznámenia sa vzťahuje na celé obdobie štúdia. 

 

 

V Košiciach dňa .............................. 

 

 

 

 

...................................................      ............................................... 

 

zákonný zástupca / plnoletý ţiak      riaditeľka školy 


