Dodatok č.2 bol schválený na zasadnutí Pedagogickej rady dňa 2.2.2016; v bodoch 2 a 4 sa pridáva
nové znenie odseku a); pôvodné znenie textu sa presúva do bodov b – f (resp.g)
ku školskému poriadku na školský rok 2015/2016 na ESŠ pre organizačnú zložku Evanjelické
gymnázium Juraja Tranovského

I. Riešenie situácie pri porušení školského poriadku konzumáciou alkoholu
a nelegálnych návykových látok

1. V zmysle platnej legislatívy a školského poriadku 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.
2. Postup pri porušení zákazu požívať alkohol v škole a na akciách organizovaných školou:
a) žiaka, ktorý je dôvodne podozrivý, že je pod vplyvom alkoholu, užíva alkohol v škole alebo na
činnostiach organizovaných školou vyzve pedagogický pracovník, aby mu umožnil prehliadnuť skrinku
a osobné veci.
b) žiaka, ktorý je dôvodne podozrivý, že je pod vplyvom alkoholu, užíva alkohol v škole alebo na
činnostiach organizovaných školou vyzve pedagogický pracovník k dychovej skúške certifikovaným
prístrojom, ktorým sa určí objemové percento alkoholu v dychu,
c) pri skúške je prítomný vyučujúci, ktorý stav zistil a člen vedenia školy
d) po skúške sa vyhotoví zápisnica, ktorú každý z prítomných podpíše, zápisnica sa pošle zákonnému
zástupcovi,
e) pri pozitívnom výsledku je žiak vyzvaný k okamžitému opusteniu školy v sprievode privolaného
zákonného zástupcu a vyučovacie hodiny, ktoré mal v daný deň ešte absolvovať bude mať vykázané
ako neospravedlnené,
f) 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)
Potvrdenie požitia alkoholu žiakom môže viesť až k jeho vylúčeniu zo štúdia v zmysle schváleného školského
poriadku časti VII. OPATRENIA VO VÝCHOVE, bodu 4. V prípade, že je žiak v plnení povinnej školskej
dochádzky, bude podané oznámenie na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, kde bude podľa orgánu štátnej
správy sankcionovaný.
f) výsledok zasadnutia Pg rady sa oznámi zákonnému zástupcovi žiaka.
3. Postup, ak sa žiak odmietne podrobiť dychovej skúške:
O tejto udalosti sa za prítomnosti vyučujúceho, ktorý stav zistil, člena vedenia školy 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.

4.
Postup pri porušení zákazu požívať nelegálne návykové látky v škole a na akciách
organizovaných školou:
a) žiaka, ktorý je dôvodne podozrivý, že je pod vplyvom drog, užíva drogy v škole alebo na činnostiach
organizovaných školou, vyzve pedagogický pracovník, aby mu umožnil prehliadnuť skrinku a osobné
veci.
b) k žiakovi, ktorý je dôvodne podozrivý, že je pod vplyvom drog, užíva drogy v škole alebo na
činnostiach organizovaných školou, bude privolaný príslušník policajného zboru, ako aj žiakov
zákonný zástupca. Zákonný zástupca žiaka bude vyzvaný pedagogickým pracovníkom 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),
c) o udalosti sa spíše zápisnica, ktorú každý z prítomných podpíše a s ktorou bude oboznámený
zákonný zástupca žiaka
d) v prípade pozitívneho výsledku nasleduje prerokovanie priestupku na pedagogickej rade a uloženie
výchovného opatrenia v zmysle § 58, ods. 2, zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a vyhlášky MŠ SR č. 314/2008 o stredných školách v zmysle schváleného školského poriadku,

e) v prípade, že sa žiak odmietne podrobiť vyšetreniu u lekára, bude jeho výsledok
považovaný za pozitívny.
f) Potvrdenie požitia nelegálnej návykovej látky žiakom, môže viesť až k jeho vylúčeniu zo štúdia
v zmysle schváleného školského poriadku časti VII. OPATRENIA VO VÝCHOVE, bodu 4. V prípade, že je
žiak v plnení povinnej školskej dochádzky, bude podané oznámenie na Úrad práce sociálnych vecí
a rodiny, kde bude podľa orgánu štátnej správy sankcionovaný.
g) rozhodnutie pedagogickej rady o výchovnom opatrení sa zašle rodičovi žiaka alebo zákonnému
zástupcovi.

PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ DODATKU č.2. k školskému poriadku na školský rok 2015/2016 na ESŠ pre
organizačnú zložku Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského

1. Dodatok č.2 ku školskému poriadku bol prerokovaný a schválený na zasadnutí pedagogickej
rady organizačnej zložky ESŠ – Evanjelického gymnázia Juraja Tranovského dňa 2.2.2016
a vydáva sa s účinnosťou od 5.2. 2016.
2. Dodatok č.2 k ŠP nadobúda účinnosť pre zamestnancov školy zverejnením na webovej
stránke školy. Dodatok k ŠP nadobúda účinnosť pre žiakov dňom ich oboznámenia
s Dodatkom k ŠP triednym učiteľom, o ktorom sa urobí zápis do TK a spíše sa potvrdenie
o oboznámení s Dodatkom, v ktorom každý žiak svojim podpisom potvrdzuje, že bol s
jeho obsahom oboznámený a je si vedomý možných dôsledkov vyplývajúcich z jeho
porušenia. Kópia poučenia je prílohy ŠP zverejneného v triede, originál potvrdenia o poučení
s podpismi žiakov odovzdá triedny učiteľ na ekonomickom oddelení.
3. ŠP aj s Dodatkami k ŠP je zverejnený na webovej stránke školy www.esslm.sk, v zborovni a v
každej triede.
4. Školský poriadok aj s Dodatkami č. 1 a č. 2 na školský rok 2015/2016 majú povinnosť
preštudovať všetci zamestnanci školy.

5. Rodičia budú s Dodatkom č.2 k ŠP na školský rok 2015/2016 oboznámení na nasledujúcom
rodičovskom združení. Zápis o tom s podpismi rodičov odovzdajú triedni učitelia
pedagogickej zástupkyni riaditeľa školy.
V Liptovskom Mikuláši, dňa 4. februára 2016

PaedDr. Jana Chaloupková, riaditeľka ESŠ

