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Školský poriadok pre školský rok 2017/2018

IV. DOCHÁDZKA ŽIAKA DO ŠKOLY
V bode č. 7 sa v poslednej vete vynecháva „troch kalendárnych dní“, veta zostáva
v znení:
Z účasti na vyučovaní uvoľňuje žiaka riaditeľ školy alebo jeho zástupca, na základe
písomnej žiadosti.

Bod 8 sa nahrádza (8a) a dopĺňa sa (8b):
8a) Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole alebo školskom
zariadení, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný telefonicky
oznámiť škole alebo školskému zariadeniu bez zbytočného odkladu (do 24 hodín)
príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka sa uznáva
najmä choroba, prípadne 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.
8b) Neprítomnosť maloletého aj plnoletého žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe
nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca
zariadenia, vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže
vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci
odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá
dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak, jeho zákonný
zástupca alebo zástupca zariadenia potvrdenie od lekára triednemu učiteľovi do 5
pracovných dní po nástupe do školy.
V bode č. 10 sa text nahrádza:
Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre vopred známe dôvody, zákonný
zástupca žiaka písomne požiada riaditeľa školy o uvoľnenie z vyučovania. V prípade

zahraničnej dovolenky a brigády

je nutné k žiadosti doložiť potvrdenie o zaplatení

dovolenky a potvrdenie zahraničného zamestnávateľa, z ktorého je jasné trvanie
brigády. Riaditeľ školy uvoľňuje v danom školskom roku len do 31. augusta. Ak
brigáda pokračuje aj v ďalšom školskom roku (septembri) je nutné podať novú žiadosť.
Body č. 12 a č. 15 sa rušia.
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