
Organizačná smernica č. 2 

 

Organizačnú smernicu vydáva riaditeľka Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach z dôvodu 

predchádzania negatívnym sociálno-patologickým javom spôsobeným fajčením, užívaním 

a distribúciou alkoholu a iných návykových látok. Cieľom opatrení v nej zakotvených je prispieť 

k vytvoreniu a udržaniu „zdravie podporujúceho prostredia“ v škole, dosiahnutie jednotného postupu 

protidrogovej prevencie a pri riešení priestupkov v oblasti sociálno-patologických javov. 

           Organizačná smernica je v súlade so Školským poriadkom školy Gymnázia Janka Kráľa, Národným programom 

boja proti drogám, Metodickým usmernením č. 7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských 

zariadeniach, Smernicou č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania,  POP,  projektom „Škola podporujúca zdravie“ ako 

i právom jedinca na zdraviu neškodlivé prostredie. 

 

I. Študentom Gymnázia J. Kráľa mladším ako 18 rokov  zakazujeme fajčiť (bez ohľadu na prípadný súhlas rodičov 

 s fajčením). 

Študentom starším ako 18 rokov zakazujeme fajčiť v školských priestoroch i na školských akciách v škole i mimo školy. 

V prípade porušenia zákazu bude uplatnený nasledovný postup: 

1. Napomenutie triednym učiteľom 

2. Pohovor s koordinátorom prevencie drogových závislosti a kriminality (resp. výchovným poradcom), oznam rodičom 

3. Znížená známka zo správania na 2. stupeň, pohovor s  rodičmi 

4. Znížená známka na 3. stupeň, oznam rodičom, pohovor u riaditeľa školy 

 

II. Študentom Gymnázia J. Kráľa mladším ako 18 rokov  zakazujem prechovávať a konzumovať alkoholické nápoje 

(vrátane piva) bez ohľadu na vek a súhlas rodičov. Študenti starší ako 18 rokov nesmú požívať alkohol v školských 

priestoroch ani na školských akciách konaných v škole i mimo školy. Zo zdravotných dôvodov sa aj l8-ročným študentom 

neodporúča piť liehové nápoje a fajčiť. 

V prípade porušenia zákazu bude uplatnený nasledovný postup: 

1. Študent sa podrobí dychovej skúške v prítomnosti  rodičov a dvoch pedagogických pracovníkov, z ktorých jeden je 

triedny učiteľ alebo dozorkonajúci pedagóg (vyučujúci). O výsledku skúšky sa upovedomia rodičia - znížená známka zo 

správania na 2. stupeň, pohovor u výchovného poradcu/ koordinátora prevencie DZ a kriminality 

2. Znížená známka zo správania na 3. stupeň, predvolanie rodičov, pohovor s koordinátorom prevencie drogových 

závislostí a kriminality (resp. s výchovným poradcom) 

 

III. Študentom Gymnázia J. Kráľa  zakazujeme užívať, prechovávať a distribuovať drogy a iné omamné látky bez ohľadu 

na vek a súhlas rodičov.  

V prípade porušenia zákazu bude uplatnený nasledovný postup: 

1. Pohovor s triednym učiteľom, koordinátorom prevencie drogových závislostí a kriminality / výchovným 

poradcom, 

- predvolanie a pohovor s rodičmi, 

-  návrh na psychologické vyšetrenie (prípadne odborné vyšetrenie na CPLDZ), 

- znížená známka na  2. stupeň. 



2. Ak sa jedná o závislosť na droge, odporučiť do starostlivosti protidrogového oddelenia psychiatrie 

3. Po vyliečení umožniť študentovi doštudovať na škole 

4. Pri opakovanom výskyte drogy - znížená známka zo správania na 3. stupeň, podmienečné vylúčenie zo školy, oznam 

rodičom 

5. Vylúčenie zo školy, oznámenie rodičom 

6. Pri podozrení na dílerstvo kontaktovať políciu s možnosťou využitia drogových psov  

- znížená známka zo správania na 4. stupeň, podmienečné vylúčenie zo školy, predvolanie rodičov do školy 

7. Pri opakovanom priestupku dílerstva - vylúčenie zo školy, oznámenie rodičom. 

 

IV. Študentom Gymnázia J. Kráľa  v priestoroch školy a na školských akciách zakazujeme: 

    1. prinášať predmety ohrozujúce život a zdravie 

    2. nosiť oblečenie alebo predmety propagujúce rasizmus, násilie, militarizmus, nacionalizmus, intoleranciu či predmety 

znevažujúce ľudskú dôstojnosť, národnosť či vierovyznanie 

    3. používať mobilné telefóny alebo smart hodinky počas vyučovacieho procesu – mobil je vypnutý a je uložený v taške, 

povolenie používať mobilný telefón na vyučovacom procese dáva vyučujúci predmetu 

    4. prinášať do školy predmety, ktoré nesúvisia s vyučovacím procesom 

V prípade porušenia bude uplatnený nasledovný postup: 

1.Pohovor s koordinátorom prevencie DZ/ výchovným poradcom 

- predvolanie rodičov, 

- znížená známka zo správania na 2. stupeň. 

2. Pri opakovanom porušení znížená známka na 3. stupeň, podmienečné vylúčenie zo školy. 

 

V. Študentom Gymnázia Janka Kráľa zakazujeme akékoľvek formy fyzického alebo psychického násilia  s cieľom 

spôsobiť fyzické alebo psychické ublíženie obeti. V prípade porušenia zákazu bude uplatnený nasledovný postup: 

1.Oznam rodičom 

- pohovor s koordinátorom prevencie DZ/ výchovným poradcom, zápis, 

- výchovné opatrenia – napomenutie triednym učiteľom, 

-  napomenutie riaditeľkou školy znížená známka na 2.stupeň. 

2. V prípade opakovaného porušenia – znížená známka na 3.stupeň, podmienečné  vylúčenie zo školy.  
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