Školský poriadok SG CENADA a II. stupeň SZŠ CENADA
Snažíme sa vytvárať bezpečné vzdelávacie prostredie, založené na rešpektujúcom prístupe a
nenásilnej komunikácii.
Zameriavame sa na rozvíjanie tvorivého a kritického myslenia, vytvárame prostredie pre
slobodné rozhodnutia v rámci osobnej zodpovednosti a zodpovednosti k druhým.
Vnímame rovnosť všetkých ľudí, učíme sa rešpektovať ostatných, ich pocity, potreby a rovnako
sa učíme rešpektovať seba samých, naše pocity a potreby.
Cieľom vzdelávania je sebarozvoj každého žiaka a študenta. Tento proces je efektívny, ak sú
splnené tieto podmienky:
 priebežné vzdelávanie sa a príprava na vyučovanie,
 zabezpečené pomôcky a potrebné materiály na každú hodinu,
 napojenie sa na vyučovacie aktivity, vyučujúceho, spolužiakov v učebnom procese.

Časový rozvrh vyučovacieho dňa:
5. ročník a Gymnázium CENADA
hodina

čas

1. hodina
prestávka
2. hodina
prestávka
3. hodina
prestávka
4. hodina
prestávka
5. hodina
prestávka
6. hodina
prestávka
7. hodina
obed
krúžky,
konzultácie...

7:40 – 8:25
8:25 – 8:30
8:30 – 9:15
9:15 – 9:25
9:25 – 10:10
10:10 – 10:20
10:20 – 11:05
11:05 – 11:20
11:20 – 12:05
12:05 – 12:10
12:10 – 12:55
12:55 – 13:00
13:00 – 13:40
do 14:00
max. do 16,30

Prevádzka školy sa začína o 7,30 hod končí sa o 16,30 hod. Pedagogický dohľad pre
Gymnázium a II. stupeň základnej školy CENADA je zabezpečený od 7,30 do poslednej
vyučovacej hodiny.

Bezpečné vzdelávacie prostredie - Komunikácia
Žiaci/študenti aj vyučujúci komunikujú navzájom korektne, otvorene, rešpektujúco.
K rešpektujúcej komunikácii patrí:
- akceptácia pocitov a potrieb seba aj iných, argumentovanie faktmi, pravdivosť,
nehodnotenie, mierny tón, rešpektovanie osobného priestoru (fyzického aj psychického),
zhoda neverbálnej komunikácie s verbálnou
K rešpektujúcej komunikácii nepatrí:
- výsmech, osočovanie, vynucovanie, podmieňovanie, nálepkovanie, vyhrážanie, rozkazovanie,
vydieranie, vymáhanie, hodnotenie, irónia, sarkazmus, vulgarizmy, násilie (fyzické aj
psychické)

Organizácia vyučovania
Žiak prichádza do školy v takom čase, aby sa stihol pripraviť na vyučovanie. Pedagogický
dohľad je zabezpečený od 7,30 hod.
Začiatok a koniec vyučovacích hodín je oznamovaný školským signálom, pred skončením
hodiny a pred skončením prestávky zaznie školský predsignál.
(Ak nie je oznamovací systém funkčný, začiatok a koniec hodín, prestávok a pod. sa riadia
časovým rozvrhom vyučovacieho dňa.)
Po skončení hodiny sa žiak/študent pripraví na ďalšiu hodinu, následne realizuje hygienické
potreby, pitný režim (vrátane zabezpečenia pitia na hodinu), stravovanie a relaxáciu. Po
zaznení školského predsignálu sa žiak presúva na svoje miesto v triede alebo iné určené
miesto. Počas hodiny nie je povolené konzumovanie.
Žiak/študent po poslednej vyučovacej hodine príp. po naobedovaní sa v školskej jedálni
odchádza zo školy. V prípade, ak čaká na krúžok, odvoz rodičmi, konzultáciu a pod., sa
zdržiava v priestoroch študovne.
Ak žiak/študent prichádza na vyučovanie oneskorene, vstupuje do triedy tak, aby nenarušil
priebeh vyučovania (tj. pokojne, v tichosti).
Vyučovanie môže prebiehať hromadne (žiaci/študenti sa spoločne učia v triede alebo v inej
učebni) alebo inou formou: samoštúdium, učenie mimo triedy a individuálny študijný plán.
Žiak sa zúčastňuje hromadnej formy vyučovania, pokiaľ nie je určené inak.
Ak vyučovanie prebieha inou formou ako je bežná organizácia vyučovania (napr. deň detí,
prezentačné dni, výlety a iné akcie mimo školy) alebo na inom mieste ako je trieda (tj. odborná
učebňa, telocvičňa), žiak/študent sa riadi špecifickými organizačnými pokynmi alebo
špecifickým poriadkom učebne, ktoré upravujú zmeny oproti tomuto poriadku. Ostatné
(nezmenené) ustanovenia platia aj v čase inej organizácie vyučovania.
Použitie pomôcok počas vyučovacej hodiny určuje vyučujúci.

V čase neprítomnosti na vyučovaní žiak/študent sleduje priebeh práce v jednotlivých
predmetoch a informuje sa o prebranom učive a zadaných úlohách primárne v školskom
informačnom systéme (týždenné prehľady).
V jednom dni môže žiak/študent vypracovať najviac dva riadne testy (najviac šesť za týždeň)
a má právo vedieť, ku ktorému učivu (tematickému celku) sa viaže. Ak žiak chýba v čase
riadneho testu, píše tento test prvý deň, v ktorom je daná hodina, po príchode do školy (bez
ohľadu na počet riadnych testov v ten deň). V prípade, ak žiak zo zdravotných dôvodov je
neprítomný v škole päť alebo viac dní, môže rodič požiadať o posunutie termínu testu
(najneskôr do 15 hodiny deň pred aplikáciou testu v riadnom termíne).

Bezpečné prostredie školy
Žiak/študent sa počas vyučovania zdržuje len vo vyhradených priestoroch školy, ktoré sú pod
pedagogickým dohľadom.
V prípade, ak sa žiak/študent mimo vyučovacej hodiny potrebuje presunúť do iného priestoru
(napr. bufet), oznámi to pedagogickému dohľadu.
Žiak/študent udržuje čistotu a poriadok, šetrne zaobchádza so školským majetkom a
učebnými pomôckami ako aj s osobnými vecami spolužiakov; rešpektuje osobný priestor
a osobné veci ostatných.
Bezpečnosť ohrozujú a preto do školy nepatria nasledujúce veci:
- nebezpečné chemické látky (napr. lieky, drogy, alkohol, tabakové výrobky), predmety určené
na deštrukciu (nože, zbrane a ich atrapy), predmety súvisiace s užívaním a propagáciou
návykových látok.
V čase od 7,30 do 13:40 má žiak mobil, tablet a iné podobné elektronické zariadenia (okrem
hudobného prehrávača, ktorý je možné používať v čase mimo vyučovacích hodín) vypnutý a
odložený v taške alebo v skrinke. Ak žiak potrebuje mobil použiť (napr. kontaktovanie
rodičov), požiada o povolenie pedagóga.
Počas pobytu v škole a na školských akciách (napr. výlet, škola v prírode) žiak/študent
dodržiava zákon o ochrane osobných údajov (napr. nesmie zhotovovať fotografie a videá
ostatných spolužiakov, vyučujúcich, rodičov a ďalších zúčastnených).
Žiak/študent dodržiava internetovú bezpečnosť (napr. nenarába s nevhodným materiálom
v internetovom priestore – prehliadať, sledovať, zdieľať, zhotovovať).
Žiak/študent sa pohybuje bezpečne (napr. kráča primeraným tempom tak, aby neohrozoval
seba alebo druhých alebo majetok školy; zdržiava sa v bezpečnej vzdialenosti od okna,
zábradlia...); horné krídlo okna otvára len po dohode s vyučujúcim, nevychádza na parapet
a radiátorový kryt.

Ak žiak/študent prišiel do školy na bicykli, kolobežke a pod., zosadne ešte pred vchodom do
školy a umiestni svoj dopravný prostriedok (na vlastnú zodpovednosť) na miesto preň určené
(škola neručí za škodu spôsobenú na tejto veci alebo za jeho stratu či odcudzenie).
Po vstupe do školy si žiak/študent odloží veci a obuv, ktorú počas vyučovania nebude
potrebovať, do šatne. V škole chodí prezutý v obuvi, ktorá neznečisťuje podlahu, je hygienická
a zdravie nepoškodzujúca.
Nie je dovolené svojvoľne manipulovať s rozvodnými a plynovými uzávermi, elektrickými
a hasiacimi zariadeniami, chemikáliami a počítačovým zariadením.
Ak sa žiak necíti dobre alebo sa zraní, alebo ak to spozoruje u niekoho iného, bezodkladne
upovedomí najbližšieho pedagóga; rovnako postupuje aj v prípade ak je obeťou alebo
svedkom ubližovania (napr. psychické, fyzické, kyberšikana).

Záver
Školský poriadok nadobúda účinnosť dňa 1. septembra 2020.
Prílohy:
Školský poriadok jednotlivých učební a priestorov školy.

