Výpis zo Školského poriadku Spojenej školy sv. Vincenta
de Paul, Bachova 4, Bratislava
Článok III
Správanie ţiakov
32. Ţiak je povinný okamţite nahlásiť vyučujúcemu úraz alebo nevoľnosť V prípade náhlej
nevoľnosti, úrazu alebo choroby ţiaka počas vyučovania je o tom rodič bezodkladne
informovaný. Ak zdravotný stav ţiaka mu neumoţňuje ďalej sa zúčastňovať na vyučovaní,
môţe ţiak opustiť školu len v sprievode rodiča alebo ním poverenej dospelej osoby. Do
príchodu rodiča, resp. ním poverenej dospelej osoby, čaká ţiak u pani tajomníčky, ktorej je
potrebné ohlásiť odchod ţiaka zo školy. V naliehavých prípadoch je ţiakovi privolaná rýchla
zdravotná sluţba, ktorá ţiakovi poskytne odbornú lekársku pomoc, prípadne odvoz na
ošetrenie.
33. Ţiaci sú povinní pravidelne a včas zúčastňovať sa na vyučovaní tých predmetov, ktoré sú
pre nich povinné, a voliteľných predmetov, ktoré si zvolili, ako aj činností organizovaných
školou a činností, na ktoré sa dobrovoľne prihlásili (napríklad záujmové krúţky...).
34. Ţiaci sú povinní zúčastňovať sa účelových cvičení a školských podujatí v rámci
vyučovania. Pokiaľ sa ţiak týchto podujatí zúčastniť nemôţe, triedny učiteľ mu po dohode s
vyučujúcimi určí náhradný program.
38. Ţiak môţe opustiť budovu školy v priebehu vyučovania len s priepustkou vydanou
učiteľom na základe písomnej ţiadosti zákonného zástupcu. Pri nedodrţaní tohto postupu
budú ţiakovi vymeškané hodiny započítané ako neospravedlnené.
39. Ak ţiak vymešká viac ako 1/3 hodín z daného predmetu počas jedného klasifikačného
obdobia, môţe mu byť nariadené vykonanie komisionálnej skúšky.
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Článok VIII
Povinnosti zákonných zástupcov ţiakov
Zákonný zástupca žiaka je povinný:
6. nahlásiť úraz, ktorý dieťa nenahlásilo a stal sa na vyučovaní - ihneď, ako ho zistí, triednemu
vyučujúcemu a najneskôr do troch pracovných dní oznámiť výsledok lekárskeho ošetrenia
10. pri vyzdvihnutí svojho dieťaťa v priebehu vyučovania informovať tajomníčku školy o tom,
ţe si dieťa preberá.
Absencia ţiaka z dôvodu choroby:
11. Ak sa ţiak nemôţe zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole z dôvodu choroby, jeho
zákonný zástupca je povinný oznámiť túto skutočnosť v prvý deň absencie ráno do 8.00 na
sekretariát školy.
12. Zákonný zástupca je povinný vystaviť ospravedlnenie o neprítomnosti ţiaka na vyučovaní,
ktoré je ţiak povinný odovzdať triednemu učiteľovi ihneď po návrate na vyučovanie. Ak ani
po výzve triedneho učiteľa neodovzdá ospravedlnenie do nasledujúceho dňa, vymeškané
hodiny budú povaţované za neospravedlnené.
13. Vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch triedny učiteľ môţe vyţadovať
lekárske potvrdenie o chorobe ţiaka, ak jeho neprítomnosť bola dlhšia ako päť po sebe
nasledujúcich vyučovacích dní.
Absencia ţiaka z vopred známych dôvodov:
14. Uvoľniť z jednej hodiny môţe vyučujúci daného predmetu, uvoľniť na jeden deň môţe
triedny učiteľ, v prípade neúčasti ţiaka na vyučovaní na viac ako jeden deň je zákonný
zástupca povinný písomne poţiadať riaditeľa školy o uvoľnenie z vyučovania (tlačivo je na
stránke školy).
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