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l.

Vnútorný školský poriadok, schválený PR dňa 31.08.2010 s účinnosťou od 1.
septembra 2010,

sa doplňa ďalším článkom

12. Riešenie situácie pri porušení Vnútorného poriadku školy konzumáciou
alkoholu, návykových látok a fajčením,

ktorý sa vkladá za článok 11

Podmienky na zaistenie BOZP žiakov a ich ochrany pred sociálnopatologickými
javmi, diskrimináciou alebo násilím

v nasledovnom znení:

12. Riešenie situácie pri porušení Vnútorného poriadku školy konzumáciou
alkoholu, návykových látok a fajčením

A. Alkohol

V zmysle platnej legislatívy a Vnútorného poriadku školy je žiakom zakázané prinášať
do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje a iné zdraviu
škodlivé látky, požívať ich v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou.

1. Postup pri porušení tohto ustanovenia školského poriadku:

~ Žiaka, ktorý je podozrivý, že je pod vplyvom alkoholu, užíva alkohol v škole alebo
školskom zariadení vyzve pedagogický zamestnanec k dychovej skúške prístrojom,
ktorým sa určí objemové percento alkoholu v dychu.

~ Pri skúške je prítomný vyučujúci, ktorý stav zistil, člen vedenia školy a zástupca RŠ.

~ Po skúške sa vyhotoví zápisnica, ktorú každý z prítomných podpíše, zápisnica sa zašle
zákonnému zástupcovi žiaka.

~ Pri pozitívnom výsledku je žiak vyzvaný k okamžitému opusteniu školy v sprievode
privolaného rodiča (zákonného zástupcu) a vyučovacie hodiny, ktoré mal v daný deň
ešte absolvovať, bude mať vykázané ako neospravedlnené.

~ Nasleduje prerokovanie porušenia na pedagogickej rade a uloženie výchovného
opatrenia podľa § 58, ods. 2, zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon)

~ Výsledok sa oznámi zákonnému zástupcovi žiaka.
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2. Postup, ak sa žiak odmietne podrobiť dychovej skúške:

o tejto udalosti sa za prítomnosti vyučujúceho, ktorý stav zistil, člena vedenia školy a
zástupcu RŠ spíše zápisnica, kde sa uvedú klinické príznaky, ktoré osoba vykazuje a ktoré
vedú k podozreniu, že žiak pil alkoholický nápoj. V prípade odmietnutia dychovej skúšky
považujeme jej výsledok za pozitívny a postupujeme ako v bode 1. Pri zistení, že žiak
školy pil alkoholické nápoje bude:

~ postihnutý zníženou známkou zo správania na stupeň 2 /uspokojivé/,

~ o správaní žiaka budú informovaní jeho rodičia.

Pri opakovanom porušení Vnútorného poriadku školy v tomto zmysle žiak bude:

~ postihnutý zníženou známkou zo správania na stupeň 3 /menej uspokojivé/ a
podmienečne vylúčený zo školy

Ak predchádzajúce opatrenia nebudú účinné a žiak bude naďalej porušovať Vnútorný
poriadok školy, škola siahne po najkrajnejšom opatrení: - zníženie známky zo správania
na stupeň 4 /neuspokojivé/ a žiak bude zo štúdia vylúčený.

B. Užívanie nelegálnych návykových látok

Zákaz užívať drogy a iné omamné látky je zakotvený vo Vnútornom poriadku školy, s
ktorým sú oboznámení všetci žiaci školy.

Postup pri porušení zákazu:

1. K žiakovi, ktorý je dôvodne podozrivý, že je pod vplyvom drog, užíva drogy v škole
alebo školskom zariadení, na akcii organizovanej školou, bude privolaný rodič (príp.
zákonný zástupca) a spolu budú vyzvaní pedagogickým zamestnancom k návšteve
lekára, alebo zdravotníckeho zariadenia, kde sa uskutoční odber a vyšetrenie
biologického materiálu na zistenie návykových látok (podľa zákona č. 219/1996 Z. z.
§ 5),

~ o situácii, ktorá viedla k návšteve lekára, sa spíše zápisnica,

~ v prípade pozitívneho výsledku nasleduje prerokovanie priestupku na
pedagogickej rade a uloženie výchovného opatrenia v zmysle školského zákona a
vyhlášky MŠ SR č. 314/2008 o stredných školách,

~ rozhodnutie pedagogickej rady o výchovnom opatrení sa zašle rodičovi žiaka, v
prípade, že sa žiak odmietne podrobiť vyšetreniu, bude jeho výsledok považovaný
za pozitívny.

2. Pri zistení, že žiak školy užíva nelegálne drogy, či už v budove školy alebo mimo nej,
bude v súlade s Vnútorným poriadkom školy:

~ postihnutý zníženou známkou zo správania na stupeň 2 /uspokojivé/,
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~ o priestupku budú informovaní rodičia,

~ o priestupku bude informovaná polícia,

~ o priestupku bude informované centrum protidrogovej prevencie v Prešove.

3. Pri opakovanom užívaní drog, ak budú neúčinné opatrenia uvedené v bode 2, bude
žiakovi:

~ znížená známka zo správania na stupeň 3 /menej uspokojivé/ a žiak bude
podmienečne vylúčený zo štúdia,

~ zároveň budú informované inštitúcie uvedené v predchádzajúcom bode.

4. Ak predchádzajúce opatrenia nebudú účinné a žiak bude naďalej porušovať vnútorný
poriadok školy, nasleduje:
~ zníženie známky zo správania na stupeň 4 /neuspokojivé/ a žiak bude zo školy

vylúčený,

~ zároveň budú informované inštitúcie uvedené v bode 2.

5. Pri šírení drog - distribúcia, predaj.

Pri zistení, že žiak školy distribuuje drogy, bude:

~ okamžite bezpodmienečne vylúčený zo štúdia a zároveň budú o priestupku
informované inštitúcie uvedené v bode 2, ktorým v zmysle oznamovacej
povinnosti školy je nutné tieto skutočnosti oznámiť.

C. Fajčenie

V zmysle platnej legislatívy a vnútorného poriadku školy je žiakom zakázané prinášať
do školy alebo na činnosti organizované školu tabakové výrobky a iné zdraviu
škodlivé látky, požívať ich v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou.
Žiakom je zakázané fajčiť v priestoroch školy a mimo školy pri činnostiach
organizovaných školou.

Postup pri porušení zákazu:

~ Pri prvom priestupku žiak odpracuje 2 hodiny upratovania verejných priestorov školy
(vo voľnom čase). V prípade odmietnutia ich vykonania bude postihnutý zníženou
známkou zo správania na stupeň 2 /uspokojivé/ a o správaní žiaka budú informovaní
jeho rodičia.

~ Každý ďalší priestupok sa prerokuje na pedagogickej rade a uloží sa výchovné
opatrenie v zmysle zákona Č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a Vnútorného poriadku školy. Pri štvrtom porušení zákazu
fajčenia môže byť žiak vylúčený zo štúdia.
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~ Škola môže uplatniť postup aj podl'a zákona o ochrane nefajčiarov, to znamená, že
vzhl'adom na to, že sa jedná o priestupok § 11, odsek (1) písmeno c) zákona č.
377/2004 Z. z., upovedomí o tom inšpekciu práce (§ 11, odsek 4, zákon Č. 377/2004
Z. z.), ktorá priestupok prerokuje a môže udeliť pokutu do výšky 166,- € (§ 11, odsek
2, zákon Č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov.)

II.

Doterajšie články 12, 13, 14, a 15 sa na základe Dodatku Č. 2 k VPŠ budú označovať
ako čl. 13, 14, 15 a 16.

III.

Záverečné ustanovenie

l. Tento Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť Ol. októbra 2012.
2. S Dodatkom Č. 2 boli oboznámení pedagogickí zamestnanci školy na

pedagogickej rade konanej dna 27. septembra 2012.
3. Dodatok je zverejnený na webovom sídle školy, je k dispozícii na sekretariáte

školy a triedni učitelia sú povinní s ním oboznámiť žiakov na triednických
hodinách.
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