Dohoda
Zmluvné strany:
Bilingválne gymnáziom Milana Hodžu, Komenského 215, 038 52 Sučany zastúpené riaditeľom
školy RNDr. Vasilom Dorovským (ďalej len škola)
a
žiak ....................................................................... nar. ............................................. (ďalej len žiak)
zastúpený zákonným zástupcom ...............................................................................
bytom .........................................................................................................................
(ďalej len zákonný zástupca)
uzatvárajú túto dohodu.
Dohoda sa týka spolupráce školy a zákonných zástupcov v oblasti ochrany a prevencie žiakov pred
sociálno – patologickými javmi a omamnými látkami v súlade so školským poriadkom, zákonom
č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších zmien a predpisov, Pedagogicko – organizačnými pokynmi MŠVVaŠ SR
a Národným programom boja proti drogám.
1. Žiaci majú právo na prostredie, ktoré neohrozuje ich zdravý duševný a telesný vývin, na prostredie,
kde nie je ohrozované ich zdravie a život. Je povinnosťou školy všetkými možnými prostriedkami
(uzatváraním budovy školy v čase vyučovania, dôslednou kontrolou osôb vstupujúcich do budovy
školy, priebežným monitorovaním správania sa žiakov, ponukou mimovyučovacích aktivít,
organizáciou alternatívnych programov, vzájomnou spoluprácou s rodičmi a žiakmi), v súlade
s právnymi normami Slovenskej republiky, morálkou spoločnosti a etikou práce učiteľa vytvárať také
podmienky a prostredie, aby žiaci v škole a na aktivitách organizovaných školou boli neohrozovaní
a chránení predovšetkým:
1.1. pred narkotickými, psychotropnými a ostatnými nelegálnymi látkami definovanými príslušnými
medzinárodnými zmluvami a právnymi normami Slovenskej republiky, ich užívaním a zároveň
zneužívaním žiakov pri príprave, výrobe, distribúcii a predávaním týchto látok,
1.2. pred užívaním alkoholických nápojov akéhokoľvek druhu a v akomkoľvek množstve s výnimkou
organizovania takých tradičných podujatí školy v spolupráci s rodičmi, ako je stužková slávnosť,
1.3. pred fajčením, či už priamym alebo vdychovaním cigaretového dymu iných fajčiarov,
1.4. pred sexuálnym zneužívaním, vrátane prostitúcie a pornografie, prípadne inými formami
zneužívania a vykorisťovania,
1.5. pred krutým trestaním, týraním, mučením, ponižovaním, šikanovaním, obmedzovaním ich práv a
slobôd, nevhodným a zlým zaobchádzaním.
1.6. prostredím, ktoré nespĺňa základné požiadavky na hygienu, bezpečnosť, svetlo, teplo, čerstvý
vzduch.
2. Zákonný zástupca je povinný:
2.1. vytvoriť pre žiaka podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a plnenie školských
povinností,
2.2. dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa v súlade so školským
vzdelávacím programom a školským poriadkom,
2.3. dbať na vhodné sociálne a kultúrne zázemie svojho dieťaťa,
2.4. informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch
alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
2.5. doložiť potvrdením v študentskom preukaze, resp. inými dokladmi v súlade so školským
poriadkom dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní,
2.6. dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas,
2.7. oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní
v škole, za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka sa uznáva najmä choroba, lekárom nariadený
zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, náhle prerušenie
premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť žiaka na
súťažiach,

2.8. predložiť potvrdenie od lekára, ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po
sebe nasledujúce vyučovacie dni.
3. Pedagogickí zamestnanci školy sú povinní priebežne monitorovať zmeny v správaní žiaka
a v prípade oprávneného podozrenia zo zanedbávania školských povinností vrátane zhoršenia
dochádzky, psychického alebo fyzického týrania, šikanovania, obstarávania, užívania, prechovávania
alebo distribúcie nelegálnych látok, škola bezodkladne predvolá a informuje zákonných zástupcov
žiaka o odôvodnenom podozrení týchto skutočností a požiada ich o spoluprácu.
4. V prípade podozrenia na užitie alebo navádzanie na užitie akejkoľvek návykovej látky (drogy)
v záujme ochrany zdravia, života a integrity žiaka, škola bude postupovať nasledovne:
4.1. Škola bezodkladne informuje zákonného zástupcu (e-mailom, telefonicky alebo písomne)
o podozrení alebo skutku, ktorého sa žiak dopustil.
4.2. Škola odporučí zákonným zástupcom psychologické vyšetrenie (prípadne následne aj
psychiatrické) v pedagogicko – psychologickej poradni alebo v inom zdravotníckom zariadení alebo
inštitúcií a zároveň požiada o toxikologické vyšetrenie v príslušnom zdravotníckom zariadení.
4.3. V prípade pozitívnych výsledkov (potvrdí sa prítomnosť nelegálnej látky – drogy) škola odporučí
a požiada zákonných zástupcov o spoluprácu s odbornými inštitúciami na drogovú problematiku (lekár
– toxikológ, psychológ).
4.4. V prípade odmietnutia spolupráce zákonného zástupcu v zmysle bodov 4.2. a 4.3. škola bude
podozrenie na užitie (držbu, distribúciu) nelegálnych látok alebo nedovolenú manipuláciu s nimi
považovať za opodstatnené a bude postupovať v zmysle zákona č.245/ 2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a
predpisov (klasifikácia správania, výchovné opatrenia), školského poriadku a tejto dohody.
4.5. V prípade negatívnych výsledkov (nepotvrdí sa závislosť na drogu) škola uplatní voči žiakovi,
ktorý porušil školský poriadok, výchovné opatrenie v závislosti od miery previnenia. Žiak je následne
vedený v evidencii školského koordinátora prevencie sociálno – patologických javov.
4.6. V prípade opakovaného zistenia distribúcie, predaja, navádzania na požívanie a držby

omamných a toxických látok, nelegálnych látok a život poškodzujúcich a ohrozujúcich látok
v škole a počas aktivít organizovaných, škola postupuje podľa predchádzajúcich bodov (4.1. až
4.5.) a žiakovi bude uložené výchovné opatrenie vyššieho stupňa.
4.7. V prípade opodstatneného podozrenia na držbu, distribúciu nelegálnych látok žiakom, škola
kontaktuje orgány činné v trestnom konaní. V prípade potvrdenia podozrenia zo šírenia nelegálnych
látok (dílerstva), žiakovi bude uložené výchovné opatrenie – vylúčenie zo školy.
5. V zmysle školského poriadku a trestného poriadku je zakázaná držba, užívanie a distribúcia
omamných a toxických látok, nelegálnych látok, tabakových výrobkov a alkoholu v priestoroch a
okolí školy a pri činnostiach organizovaných školou. Držba, distribúcia, navádzanie na požívanie a
požívanie týchto látok, rovnako ako príchod na vyučovanie a školské akcie pod vplyvom týchto látok
je závažným porušením školského poriadku s možnosťou uloženia výchovného opatrenia –
vylúčenie zo školy.
Do školy, areálu školy a akcie organizované školou je zakázané nosiť zbrane a sečné a bodné
predmety.
6. Zákonný zástupca a žiak boli poučení o jednotlivých ustanoveniach školského poriadku a zároveň
informovaní o zdrojoch jeho plného znenia – elektronická žiacka knižka a rozposlanie na osobnú
mailovú adresu, uvedenú v Osobnom liste žiaka.
7. Zákonný zástupca a žiak boli oboznámení s postupom školy v prípade porušenia pravidiel na
ochranu žiakov pred sociálno – patologickými javmi vrátane držby, požívania a distribúcie omamných
a toxických látok, nelegálnych látok a život poškodzujúcich a ohrozujúcich látok.
8. Touto dohodou nie je dotknutá kompetencia orgánov činných v trestnom konaní.
............................................................

riaditeľ školy
v ....................................................

...................................................

zákonný zástupca

.....................................................

žiak

dňa ..........................................

