Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského
Katolícke gymnázium
Banská Štiavnica

ŠKOLSKÝ PORIADOK

Milí žiaci!
Predkladám Vám školský poriadok, ktorý Vás má usmerňovať v správaní a vzdelávaní na našom
katolíckom gymnáziu. Všetci spolu sa snažíme vytvoriť jedno spoločenstvo založené na kresťanských
princípoch porozumení, úcte, nezištnej spolupráci a vzájomnej láske. Náš spoločný cieľ vyžaduje
nevyhnutne určite pravidlá, ktoré však majú jediný zmysel – naše spoločné dobro.
Ak založíme naše vzájomné vzťahy na skutočnej láske, verím, že i tento školský poriadok bude
pochopený a prijatý nie ako obmedzenie Vašej slobody, ale ako pomoc pri formovaní a sebavýchove
každého z nás.
Snažme sa všetci o dokonalosť, ktorá spočíva v zjednotení sa s Božou vôľou. Ak sa nám to bude
zdať príliš náročné, obráťme sa s dôverou v modlitbe k Tomu, ktorý je autorom prirodzeného
mravného poriadku a pôvodcom autority, k Tomu, ktorý je sám Láska.

Mgr. Karol Palášthy
riaditeľ školy

I. PRÁVA A POVINNOSTI ŽIAKOV
1. Práva žiakov
Každý žiak bez ohľadu na vek, pohlavie, pôvod či náboženské presvedčenie je Božím dieťaťom,
ľudskou osobou so svojou neopakovateľnosťou a dôstojnosťou.
Počas štúdia na gymnáziu má právo
1. Na zodpovedné duchovné a morálne formovanie v súlade s učením katolíckej Cirkvi.
2. Na poskytovanie kvalitných vedomostí z jednotlivých vedných disciplín primerane jeho veku
a schopnostiam.
3. Zúčastňovať sa celého vyučovacieho procesu, vybrať si podľa aktuálnej ponuky voliteľné
a nepovinné predmety, aktívne pracovať v krúžkoch, zapájať sa do súťaží organizovaných
školou.
4. Zúčastňovať sa mimoškolských akcií za podmienok stanovených riaditeľom školy.
5. Byť oboznámený s výsledkom hodnotenia ústnej odpovede i písomnej práce, vrátane poukázania
na chyby, ktorých sa dopustil. Na konci klasifikačného obdobia byť, ešte pred uzatvorením
známok, informovaný o navrhovanom celkovom hodnotení. V prípade pochybností o správnosti
klasifikácie majú právo rodičia žiaka do 3 dní po obdržaní vysvedčenia písomne požiadať
riaditeľa školy o komisionálne preskúšanie. Žiadosť sa podáva prostredníctvom triedneho
profesora.
6. Byť vypočutý, vyjadriť vhodným a slušným spôsobom svoj názor, kritiku či námety profesorom
i riaditeľovi školy.
7. Používať školské zariadenie, učebnice a pomôcky podľa pokynov príslušných vyučujúcich.
8. Na bezpečné, čisté a hygienické prostredie.
9. Zachovať si svoje náboženské a morálne presvedčenie, svoj názor za podmienky rešpektovania
výchovno-vzdelávacieho zamerania gymnázia a ustanovení tohto poriadku.
10. Šíriť okolo seba radosť, pokoj a lásku, a to isté očakávať i od svojho okolia.

2. Povinnosti žiakov

PRÍTOMNOSŤ NA VYUČOVANÍ
1.

2.

3.

4.

Žiak prichádza do školy najneskôr 10 minút pred začiatkom vyučovania, ráno však najskôr
6.30 hod.
Zo školy žiak odchádza bezprostredne po skončení vyučovania alebo inej organizovanej
činnosti.
Oneskorené príchody do 7.50 hod., resp. do 5. min. po začiatku hodiny bez vážneho dôvodu,
sú narušením vyučovania, a preto pri viacnásobnom opakovaní majú svoje následky:

za 5 oneskorení v priebehu polroka – návrh na riaditeľské pokarhanie,

za 10 oneskorení v priebehu polroka – návrh na zníženie známky zo správania.
Oneskorený príchod po 7.45 hod., resp. vymeškanie viac než 5 min. bez náležitého dôvodu
sa považuje za neospravedlnenú hodinu!
Ak žiak nemôže byť z vážnych príčin na vyučovaní, resp. akciách organizovaných školou
v rámci vyučovania, požiada on alebo jeho rodičia vopred o uvoľnenie (osobne, písomne,
telefonicky, . . .).

príslušný vyučujúci môže uvoľniť žiaka zo svojej hodiny alebo dvojhodinovky,

triedny profesor uvoľňuje maximálne na 1 deň,

na viac dní dáva povolenie riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti rodičov podanej
prostredníctvom triedneho profesora.
Žiak, alebo jeho rodičia, oznámia škole najneskôr do 24 hodín dôvod neprítomnosti. Rodičia
môžu ospravedlniť žiakovi 4 dni. V prípade choroby s časom liečenia viac ako 4 dni prinesie

5.

6.

žiak lekárske ospravedlnenie (originál s podpisom a pečiatkou) bezprostredne po nástupe do
školy, najneskôr však do 3 pracovných dní. Z dôvodu informovanosti, musí byť každé
lekárske ospravedlnenie podpísané i rodičom. Neprítomnosť žiaka zo zdravotných dôvodov do
4 dní, písomne ospravedlnia rodičia prípadne plnoletý žiak.
V prípade prekročenia 60 vyučovacích hodín za štvrťrok (z akýchkoľvek dôvodov) triedny
profesor oznámi túto skutočnosť rodičom.
Nedodržanie bodov 3. a 4. môže mať za následok neospravedlnené absencie s týmito
následkami:
 3 – 4 neospravedlnené hodiny za polrok – návrh na riaditeľské pokarhanie,
 5 – 8 neospravedlnených hodín za polrok – návrh na 2. stupeň zo správania,
 9 – 12 neospravedlnených hodín – návrh na 3. stupeň zo správania s podmienečným
vylúčením zo školy,
 viac ako 13 neospravedlnených hodín – rieši pedagogická rada.
Za nepravdivé alebo sfalšované ospravedlnenia môže byť žiakovi navrhnutá znížená známka
zo správania, prípadne až okamžité vylúčenie zo školy!
V priebehu vyučovania (cez hodiny, prestávky i voľné hodiny) žiak v žiadnom prípade
neopúšťa areál školy. Z vážnych príčin odchádza z budovy iba s priepustkou podpísanou
triednym profesorom, alebo vyučujúcim, z hodiny ktorého žiak žiada o uvoľnenie.

SPRÁVANIE SA V ŠKOLE
1. Bezprostredne po príchode do školy sa žiaci prezúvajú v spoločnej šatni a uložia si svoje veci.
Na vyučovaní i na všetkých iných akciách v priestoroch školy sú vždy prezutí. Za vhodné
prezúvky sa nepovažuje športová obuv a obuv znečisťujúca podlahu (s čiernou gumou).
2. Pred každou vyučovacou hodinou si žiaci pripravia učebnice a pomôcky, po zazvonení
neopúšťajú triedu. Pred vyučovaním, počas prestávok a po vyučovaní sa správajú pokojne
a úctivo, rešpektujú pokyny dozor konajúcich profesorov i ostatných zamestnancov školy.
Zvlášť dôstojne a ticho sa správajú v školskej kaplnke a jej bezprostrednom okolí.
3. Vyučovanie sa začína spoločnou modlitbou Otče náš a končí sa anjelským pozdravením
Zdravas Mária. Odporúča sa i vhodná modlitba vlastnými slovami, prípadne modlitby
v cudzích jazykoch podľa pokynov vyučujúcich.
4. Žiaci prejavujú svoju úctu vyučujúcim, zamestnancom školy a iným osobám svojím
pozdravom. Odporúčajú sa kresťanské pozdravy napr. Pozdrav Pán Boh, Pochválený buď Ježiš
Kristus, S Pánom Bohom, resp. bežné pozdravy.
Pri vstupe dospelej osoby do triedy žiaci vstanú. Výnimkou sú písomné alebo laboratórne
práce a hodiny TV, kde sa žiaci riadia špeciálnymi pokynmi.
5. Počas vyučovania žiaci sedia na miestach určených triednym profesorom alebo príslušným
vyučujúcim, nevyrušujú, aktívne a tvorivo sa zapájajú do vyučovacieho procesu a riadia sa
pokynmi vyučujúceho. Cez voľné hodiny sa zdržujú v triede.
6. Žiaci sa svedomito pripravujú na vyučovanie doma, resp. v ubytovni. Ak chýbali, alebo sa
z vážnych dôvodov nemohli pripraviť z niektorého predmetu, na začiatku hodiny sa
ospravedlnia.
7. Na suplovanú hodinu sa žiaci riadne pripravujú podľa platného rozvrhu alebo pokynov
vyučujúcich.
8. Žiaci dbajú o osobnú hygienu a čistotu spoločných priestorov. Obliekajú sa jednoducho
a slušne. Za primerané a vhodné oblečenie do školy sa nepovažuje príliš krátka sukňa,
priliehavé, elastické alebo inak výstredné oblečenie či jeho doplnky, u chlapcov krátke
nohavice.
9. Do školy nepatria šperky, prstene a iné predmety z drahých kovov v neprimeranom množstve!
Chlapci do školy nenosia náušnice. Za cennosti, prípadne väčšie obnosy peňazí, škola neberie

zodpovednosť. Ak žiak zistí stratu zo svojich osobných vecí, alebo z majetku školy, je to
povinný okamžite hlásiť triednemu profesorovi, prípadne vedeniu školy.
Ak žiak odcudzí akúkoľvek vec, bude tento čin hodnotený ako hrubé porušenie školského
poriadku. V prípade zistenia priestupku voči tomuto bodu bude žiak potrestaný podmienečným
vylúčením zo štúdia až po vylúčenie zo štúdia.
Žiaci do školy nenosia rádiá, magnetofóny (walkmany) či iné elektronické prístroje a hry
rozptyľujúce pozornosť. Mobilný telefón počas vyučovacej hodiny sú žiaci povinný vypnúť.
Žiakom je prísne zakázané
* prinášať do školy alebo na školské akcie cigarety, alkohol, akékoľvek druhy drogy či
návykových látok a požívať ich pred vyučovaním a počas neho (rovnako to platí i pre všetky
školské akcie),
* prinášať do školy alebo na školské akcie časopisy, knihy a iné materiály, ktoré sú v rozpore
s katolíckou vierou a morálkou,
* propagovať deštruktívne sekty a iné postoje a názory v rozpore s učením katolíckej Cirkvi.
Pri oprávnenom podozrení z porušenia týchto zákazov majú právo príslušní profesori vykonať
osobnú prehliadku vecí žiaka v jeho prítomnosti, resp. overovaciu skúšku.
V prípade zistenia priestupku voči tomuto bodu bude žiak prísne potrestaný až po vylúčenie zo
štúdia.
Rovnako môže byť vylúčený zo štúdia žiak, ktorý svojimi názormi a správaním pohoršuje
spolužiakov, sústavne narušuje kresťanský spôsob výchovy a ani po upozornení u neho nepríde
k náprave.
Vzhľadom na stále rastúce ohrozenie mládeže drogami sa fajčenie, prinesenie či
prechovávanie cigariet a iných tabakových výrobkov v škole a na školských akciách bude
posudzovať mimoriadne prísne a bude dostatočným dôvodom pre zníženie známky zo
správania, v prípade opakovania i dôvodom na vylúčenie zo školy.
Triedny profesor určuje 2 žiakov ako týždenníkov, ktorí
 zabezpečujú poriadok a čistotu triedy,
 prinášajú a odnášajú učebné pomôcky podľa pokynov vyučujúcich,
 majú na starosti triednu knihu a klasifikačný záznam,
 na začiatku hodiny zahlásia mená chýbajúcich spolužiakov,
 neprítomnosť vyučujúceho na hodine ohlasujú najneskôr po 10. min. na riaditeľstve,
prípadne v zborovni,
 po poslednej hodine sú zodpovední za čistotu, poriadok, vyloženie stoličiek, zatvorenie
okien a vody, zhasnutie svetiel a zamknutie triedy.
V školskej jedálni sa žiaci správajú podľa jedálenského poriadku a pokynov dozorkonajúcich
vyučujúcich. Na obedy chodia v čase obednej prestávky.
Pred jedlom i po ňom je vhodné krátkou modlitbou poďakovať Pánovi za požehnané dary.

10.
11.

12.

13.

SPRÁVANIE SA MIMO ŠKOLY
1.

2.

Žiaci gymnázia sa v škole i mimo nej správajú ako kresťania - slušne, ohľaduplne a s láskou.
Nezúčastňujú sa na filmových, divadelných predstaveniach a iných podujatiach, ktoré sú
v rozpore s morálkou kresťana i každého slušného človeka.
Vzhľadom na neustále narastajúcu kriminalitu mládeže pedagogická rada gymnázia odporúča
rodičom prijať vážne výchovné opatrenia v týchto oblastiach:
 zákaz fajčiť, požívať alkohol a drogy,
 zákaz navštevovať podniky, kde sa požívajú a distribuujú drogy a herne, kde sa hrá
o peniaze,
 zákaz účasti v deštruktívnych sektách a ich propagácie,
 zákaz sledovania nevhodných programov v televízii,
 zákaz pohybu žiakov po meste (obci) vo večerných hodinách (po 22.00 hod.). Výnimkou
je pohyb v sprievode rodičov.

3. V prípade zistenia požívania a distribúcie drogy, účasti a propagácie deštruktívnych siekt,
hry o peniaze, resp. inej kriminálnej činnosti bude žiak vylúčený zo školy!
4. Žiačka, ktorá otehotnie, dostane riaditeľské pokarhanie ako prejav nesúhlasu s jej činom.
Súčasne však škola bude účinne spolupracovať na vytvorení podmienok, aby sa počatý život
mohol narodiť a aby žiačka mohla ukončiť školu individuálnou formou.
Umelý potrat je vraždou, a preto je dôvodom na vylúčenie zo školy!

II. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÉHO
ZÁSTUPCU
1. Práva zákonného zástupcu žiaka

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zákonný zástupca žiaka má právo :
Žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom informácie a vedomosti
vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi
výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona.
Oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom.
Byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa.
Na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa.
Zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.
Vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej
samosprávy.
Byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa
školy.

2. Povinnosti zákonného zástupcu žiaka
Zákonný zástupca žiaka je povinný :
1. Vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu, na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie
školských povinností.
2. Dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským
poriadkom.
3. Dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie
potreby.
4. Informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch
alebo závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
najmä zmena bydliska, strata zamestnania niektorého z rodičov, rozchod rodičov, úmrtie v rodine
a pod. Tieto informácie podľa charakteru závažnosti sú pre učiteľa dôverné a musí o nich
zachovať mlčanlivosť.
5. Nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.
6. Rešpektovať, najmä v čase vyučovania, dopravné značenie v areáli školy.
7. Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia je povinný prihlásiť dieťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak mu
nezabezpečí inú formu vzdelávania podľa zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon).
8. Ak sa dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole alebo školskom
zariadení, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole alebo školskému zariadeniu bez
zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa
alebo žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy,
mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných

dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa alebo žiaka na
súťažiach.
9. Neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo 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 dieťaťa
alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť
dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri dni po sebe nasledujúce vyučovacie dni,
predloží dieťa, žiak, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia potvrdenie od lekára.

III. PODMIENKY PRE ZAISTENIE BEZPEČNOSTI
A OCHRANY ŽIAKOV, ICH OCHRANA
PRED SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝMI JAVMI,
DISKRIMINÁCIOU ALEBO NÁSILÍM
Žiakom, zákonným zástupcom a návštevníkom školy sa zakazuje :
1. V budove školy, v areáli školy (žiakom aj na prístupových komunikáciách) fajčiť, používať
alkoholické nápoje a akékoľvek drogy či návykové látky alebo ich distribuovať medzi žiakmi.
Žiaci, ktorí by do školy nosili drogy či návykové látky alebo ich užívali, sa vystavujú riziku
postihu podľa platných zákonov.
2. Prinášať do školy alebo na akcie organizované školou veci ohrozujúce život, zdravie a
rozptyľujúce pozornosť žiakov počas vyučovania, najmä cigarety, drogy, alkoholické nápoje a iné
zdraviu škodlivé návykové látky.
3. Prichádzať do školy a zdržiavať sa v škole pod vplyvom alkoholu a omamných látok, včítane
liekov znižujúcich bdelosť a pozornosť.
4. Narušovať vyučovací proces a prevádzku školy (krádeže materiálu školy, resp. osobných vecí
žiakov a zamestnancov).
5. Zakazujú sa návštevy žiakov, ktoré by akýmkoľvek spôsobom porušovali školský poriadok.
6. Narušovať vyučovanie používaním mobilných telefónov.
7. V priestoroch školy na počítačoch sťahovať z internetu materiály ohrozujúce mravnosť a tieto
materiály šíriť v akejkoľvek podobe nosičov informácií, tiež hrať hry propagujúce násilie.
8. Akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktoré napĺňa znaky šikanovania.
9. Demonštrovať prejavy intimity a sexuálneho správania sa v priestoroch školy.
10. V škole a na akciách organizovaných školou sa prísne zakazuje akékoľvek slovné zastrašovanie,
psychické a fyzické násilie.
11. Prechovávanie a používanie zbraní.
12. Vulgárne sa vyjadrovať v škole.
13. Používať mobilné telefóny, walkmeny, MP3-prehrávače a discmany na vyučovacích hodinách.
Mobilný telefón musí byť počas vyučovania vypnutý a uložený mimo lavice, zároveň sa zakazuje
dobíjať mobilný telefón v škole.
14. Hrať karty a loptové hry v učebniach, na chodbách, vo vestibule a v šatniach.
Porušenie týchto zákazov sa bude riešiť ako závažné previnenie, ktoré môže mať za následok aj
podmienečné vylúčenie zo štúdia alebo vylúčenie zo štúdia.
Vedenie školy v spolupráci s políciou si vyhradzuje právo kontroly týchto zákazov.
Ďalšie opatrenia vo výchove určuje § 58 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

IV. OCHRANA MAJETKU A BEZPEČNOSŤ
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Žiaci dodržiavajú zásady bezpečnosti a ochrany zdravia. V laboratóriách a telocvičných
priestoroch sa riadia podľa zvláštnych bezpečnostných predpisov. Pri odchode z triedy žiaci
zdvihnú stoličky a vyčistia lavice od odpadkov.
Objekt školy je počas vyučovania uzatvorený, vstup cudzích osôb je možný iba s povolením
riaditeľa, hospodárky, prípadne dozor konajúceho profesora.
Vyvolávať žiakov z tried, počas vyučovania i prestávok je zakázané.
Žiaci chránia vlastný i školský majetok. Pri jeho poškodení nahradia stratu ich rodičia.
Žiaci sú povinní nahlásiť na sekretariáte školy akékoľvek zistené poškodenie majetku alebo
skutočnosti ohrozujúce bezpečnosť a zdravie spolužiakov.
Žiaci udržiavajú zverené lavice a stoličky v čistom stave. V opačnom prípade uvedú inventár
na konci klasifikačného obdobia do pôvodného stavu na vlastné náklady.
V čase vyučovania pri presune mimo budovu školy, sa žiaci presúvajú s určeným dozorom,
z pracovníkov školy, ktorý zodpovedá za bezpečnosť žiakov.
Pre uvoľnenie žiaka z vyučovania na objednané i neobjednané lekárske vyšetrenie, je nutné
predložiť triednemu profesorov písomný súhlas rodiča, prípadne plnoletého žiaka.

V. KLASIFIKÁCIA A VÝCHOVNÉ OPATRENIA
1. Žiaci sú hodnotení priebežne počas celého klasifikačného obdobia. So spôsobom uzatvárania
známok na každom predmete sú oboznámení na začiatku tohto obdobia.
2. Pri vymeškaní väčšieho počtu hodín z určitého predmetu v rámci polroka, resp. vyhýbaním sa
písomnému či ústnemu preskúšaniu môže vyučujúci žiadať komisionálne preskúšanie.
3. Ak je žiak na konci klasifikačného obdobia (1. alebo 2. polrok školského roka)
neklasifikovaný alebo neprospievajúci spolu z 3 alebo viacerých predmetov, bude vylúčený
zo štúdia.
4. Pri celkovom pozitívnom hodnotení môže byť žiak na návrh triedneho profesora alebo iného
vyučujúceho odmenený:
 pochvalou triednym profesorom,
 knižným alebo vecným darom,
 pochvalou riaditeľom školy so zapísaním do katalógu a na vysvedčenie.
5. Podľa závažnosti priestupku možno žiakovi udeliť tieto výchovné opatrenia:
a. napomenutie vyučujúcim,
b. napomenutie triednym profesorom,
c. pokarhanie triednym profesorom,
d. riaditeľské pokarhanie,
e. znížená známka zo správania,
f. podmienečné vylúčenie zo školy,
g. okamžité vylúčenie zo školy.
Opatrenia uvedené v bodoch d. až g. udeľuje riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej
rade.
5. Žiak môže byť vylúčený zo školy, ak v predchádzajúcom období mal zníženú známku so
správania a nenastalo zlepšenie.
6. Triedny profesor oboznámi s každým vážnejším porušením školského poriadku rodičov žiaka
a úzko s nimi spolupracuje pri odstraňovaní negatívnych javov.

VI. ZÁVEREČNÉ

USTANOVENIE

Školský poriadok školy platí pre žiakov počas celého štúdia na Katolíckom gymnáziu sv.
Františka Assiského, vzťahuje sa aj na mimoškolskú činnosť (exkurzie, lyžiarske a účelové kurzy,
brigády, atď.).
Školský poriadok prešiel posudzovacím procesom.
Bol prerokovaný na pedagogickej rade dňa 23.11.2016

V Banskej Štiavnici 23.11.2016
Schválil :

……………………………
Mgr. Karol Palášthy
riaditeľ školy

