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ŠKOLSKÝ PORIADOK 
 

ÚVOD 
 

     Školský poriadok školy je dokumentom, ktorý upravuje podľa platných školských predpisov práva 
a povinnosti ţiakov, ich zákonných zástupcov  Strednej odbornej školy obchodu a sluţieb na                 
Ul. Z. Kodálya 765 v Galante. 
     Je zostavený v zmysle zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  zákona č. 596/2003 Z. z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, vyhlášky MŠ SR č. 65/2015 Z.z.  o stredných školách a o zozname študijných 
odborov a učebných odborov, v ktorých sa vyţaduje overenie špeciálnych schopností, zručností 
alebo nadania v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach 
a organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých 
školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách, na základe 
Dohovoru o právach dieťaťa, Metodického pokynu č. 7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania 
ţiakov v školách a v školských zariadeniach, Metodického pokynu č.21/2009 Z. z. na hodnotenie 
a klasifikáciu  ţiakov strednej školy, Organizačného poriadku školy, Pracovného poriadku školy.   
Úlohou školského poriadku školy je zabezpečiť v podmienkach SOŠOaS, Ul. Z. Kodálya 765, Galanta 
výchovu ţiakov v súlade so zásadami  humanity, demokracie, vzájomného rešpektovania a tolerancie.  

 
I. Práva ţiakov školy 

 
1. ţiak má právo na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a zdravom prostredí 
2. má rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu 
3. bezplatné vzdelanie 
4. úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu 

násiliu 
5. výchovu a vzdelávanie primeranému jeho veku, schopnostiam, záujmom a zdravotnému stavu 

a v súlade so zásadami psychohygieny 
6. výchovu a vzdelávanie zamerané na mnohostranné poskytovanie vecných informácií 
7. rozvoj vlastnej osobnosti, slobodu prejavu a súkromie bez obmedzovania práv ostatných ţiakov a 

pedagogických zamestnancov 
8. individuálny prístup  vo výchove a vzdelávaní rešpektujúci jeho schopnosti a zdravotný stav 
9. dostať informácie v otázkach týkajúcich sa jeho osoby a výchovno-vzdelávacích výsledkov od 

pedagogických zamestnancov. Ak nie je moţné ţiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne 
v prvom alebo v druhom polroku, ţiak nie je klasifikovaný. Riaditeľka školy určí na jeho 
vyskúšanie a klasifikovanie náhradný termín, najneskôr do dvoch mesiacov po skončení polroku 

10. úctu k svojmu vierovyznaniu, svetonázoru a etnickej príslušnosti 
11. poskytovanie poradenstva a sluţieb spojených  s výchovou a vzdelávaním 
12. na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov, na slobodnú voľbu záujmovej činnosti 
13. Ak vznikne u ţiaka váţna situácia, pri ktorej nemôţe pokračovať v štúdiu, je moţné na ţiadosť  
      ţiaka alebo jeho zákonného zástupcu túto situáciu riešiť: 
a) prestupom na inú strednú školu, 
b) prerušením štúdia - po ukončení povinnej dochádzky, 
c) zanechaním štúdia - po ukončení povinnej dochádzky. 
 
14. Riaditeľka školy môţe ţiaka uvoľniť na štúdium v zahraničí na jeden rok, a to v prípade, ţe ide o 

štúdium na strednej odbornej škole. Po ročnom štúdiu musí ţiak predloţiť vysvedčenie a vykonať 
rozdielové skúšky najviac z troch predmetov. 

15. Ţiaci majú moţnosť stravovať sa v ŠJ. 
 
 
 
 
 
 
 



II. POVINNOSTI  ŢIAKOV ŠKOLY  
A:   Ţiaci sú povinní: 
1. Študovať svedomite a riadne podľa svojich schopností, osvojovať si vedomosti, zručnosti a 

získavať návyky poskytované strednou školou, pripravovať sa na odbornú činnosť v povolaní. 
2. Osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, tolerancie, demokracie a správať sa podľa nich, byť 

disciplinovaný na vyučovaní, plniť pokyny profesorov a iných pracovníkov  školy, správať sa 
v škole a mimo nej tak, aby robil česť škole a sebe. 

3. Chrániť svoje zdravie a zdravie ostatných a za tým účelom dodrţiavať predpisy a pokyny na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania sa 

4. Neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania. 
5. Ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spoluţiakov a zamestnancov školy.  
6. Plne vyuţívať študijný čas, výrobné a technické pomôcky poskytované ţiakovi v súvislosti so 

štúdiom. 
7. Dochádzať do školy pravidelne a včas, podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa na vyučovaní 

všetkých povinných a voliteľných predmetov, ktoré si zvolil a nepovinných vyučovacích 
predmetov, ktoré si zvolil. 

8. Zúčastňovať sa exkurzie, školského výletu, lyţiarskeho zájazdu. Uvedené akcie sa hradia 
z vlastných prostriedkov. Ţiaci, ktorí sa týchto akcií nezúčastňujú, musia absolvovať náhradné 
vyučovanie podľa rozhodnutia riaditeľky školy. 

9. Zachovávať zásady slušnosti voči pedagogickým zamestnancom, ostatným zamestnancom školy 
a školských zariadení, aj voči spoluţiakom. 

10. Rešpektovať pokyny pedagogických zamestnancov, nosiť si na vyučovanie učebné pomôcky, 
knihy, písacie potreby.. 

11. Rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne platnými právnymi 
a vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi. 

12. Riadne hospodáriť s prostriedkami zverenými im školou a ochraňovať majetok školy pred 
poškodením, stratou, zničením a zneuţitím. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na všetky odlúčené 
pracoviská praktického vyučovania. V prípade poškodenia majetku školy, hradia opravu v celej 
výške. Škola je povinná vydať ţiakovi príjmový pokladničný doklad. 

13. Šetriť elektrickú energiu, vodu atď. 
14. Hospodárne, šetrne zaobchádzať s učebnými pomôckami. 
15. Pouţívať ochranné prostriedky a pracovné pomôcky pri práci a štúdiu. Zároveň sú povinní riadne 

sa o ne starať a hospodáriť s nimi. 
16. Ţiaci na odbornom výcviku dodrţiavajú rozvrh pracovného dňa. Zdrţiavajú sa na pracovisku alebo 

v priestoroch určených prevádzkovým poriadkom alebo majstrom odborného výcviku. 
17. Nosiť so sebou pri sťahovaní do iných učební svoje osobné veci. 
18. Dbať o čistotu a poriadok, pomáhať pri udrţiavaní poriadku v škole a v jej okolí. 
19. Po odchode zo školy dodrţiavať povinnosti účastníka cestnej premávky, správať sa disciplinovane 

a ohľaduplne, aby neohrozil bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. 
 
B:   Ţiakom je zakázané: 
 
1. Fajčiť v priestoroch školy, školských zariadeniach, školských jedálňach alebo pri činnostiach 

organizovaných školou. 
2. Prinášať do školy a pouţívať alkoholické nápoje a iné zdraviu škodlivé látky, návykové a omamné 

prostriedky v škole alebo pri všetkých činnostiach organizovaných školou. 
3. Prinášať do školy veci ohrozujúce ţivot a zdravie, veci nebezpečné a veci, ktoré by mohli 

rozptyľovať pozornosť ostatných ţiakov pri vyučovaní a činnosti organizovanej školou. 
4. Pouţívať mobilné telefóny a iné médiá počas vyučovania – podľa § 12 ods. 1 Občianskeho 

zákonníka: písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové 
záznamy týkajúce sa  fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo 
pouţiť len s jej privolením. Zakázané je  telefonovanie,  sms-kovanie, počúvanie hudby alebo 
iných nahrávok z mobilného telefónu počas vyučovacích hodín / mobily sú odloţené mimo 
školskej lavice /. 

 
C:   Postup riešenia porušovania školského poriadku ţiakmi školy: 
 
1. Ak ţiak poruší školský poriadok na teoretickom vyučovaní, nahlási ho vyučujúci alebo dozor 

triednemu učiteľovi. 



2. Ak je riešenie priestupku nad moţnosť triedneho učiteľa alebo ide o opakované porušenie 
školského poriadku, bezodkladne oznámi túto skutočnosť výchovnému poradcovi. 

3. Výchovný poradca prejedná priestupok s triednym učiteľom a ţiakom a predvedie ho k riaditeľke 
školy alebo zástupcovi riaditeľa, kde podá návrh na riešenie priestupku. 

4. Ak poruší ţiak školský poriadok na odbornom výcviku, nahlási MOV priestupok vedúcemu PPV. 
5. Ak je riešenie priestupku nad moţnosť vedúceho PPV alebo ide o opakované porušenie 

školského poriadku, bezodkladne oznámi túto skutočnosť výchovnému poradcovi, školskému 
psychológovi a triednemu učiteľovi. 

6. Výchovný poradca prejedná priestupok s vedúcim PPV, triednym učiteľom a ţiakom a predvedie 
ho k zástupkyni riaditeľa alebo k riaditeľke školy, kde podá návrh na riešenie priestupku. 

7. Výchovný poradca, triedny učiteľ, školský psychológ riešia závaţné priestupky so zákonným 
zástupcom ţiaka na základe písomného predvolania a spíšu zápisnicu riešenia problému. 

8. Výchovný poradca vţdy ku koncu mesiaca podáva riaditeľke súhrnnú informáciu o riešených 
priestupkoch aj s uloţenými výchovnými opatreniami. 

9. Ak ţiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných ţiakov, 
ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, 
ţe znemoţňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľka školy môţe 
pouţiť ochranné opatrenie, ktorým je okamţité vylúčenie ţiaka z výchovy a vzdelávania, 
umiestnenie ţiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. 
Riaditeľka školy bezodkladne privolá: 
a) zákonného zástupcu 
b) zdravotnú pomoc 
c) policajný zbor. 

10. Opatrenia na riešenie situácie šikanovania: 
     

 
Charakteristika šikanovania 

  
Pod pojmom šikanovanie rozumieme akékoľvek správanie ţiaka alebo skupiny ţiakov, ktorých 
zámerom je ublíţenie inému ţiakovi alebo skupine ţiakov, prípadne ich ohrozenie alebo 
zastrašovanie. Jedná sa o cielené a opakované pouţitie násilia voči takému ţiakovi alebo skupine 
ţiakov, ktorí sa z rôznych dôvodov nevedia alebo nemôţu brániť. Môţe sa prejaviť v rôznych 
podobách, ktoré môţu mať následky na psychickom a fyzickom zdraví šikanovaného ţiaka alebo 
skupiny ţiakov. 
  

Podstatné znaky šikanovania 
  

Medzi základné znaky šikanovania patria: 

a. úmysel bezprostredne smerujúci k fyzickému alebo psychickému ublíţeniu druhému, 

b. agresia jedného ţiaka alebo skupiny ţiakov, 

c. opakované útoky, 

d. nevyrovnaný pomer síl medzi agresorom a obeťou. 
  

Prejavy šikanovania 
  

Prejavy šikanovania môţu byť rôzne, a v základnom ponímaní rozlišujeme priamu a nepriamu 
podobu. 
Medzi priamu podobu šikanovania zaraďujeme: 

a. fyzické útoky, 

b. uráţlivé prezývky, 

c. nadávky, 

d. posmech, 

e. tvrdé príkazy agresora vykonať určitú vec proti vôle obete, 

f. odcudzenie veci atď. 
Do skupiny nepriamej podoby prejavovania šikanovania patria napr.: ohováranie, prehliadanie, 
ignorovanie obete a podobné situácie. 



  
Zodpovednosť školy 

  
1. Škola v prvom rade zodpovedá za ţiakov počas školského vyučovania a školských akcií v súlade 
so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (so školským zákonom ) s Dohovorom o právach 
dieťaťa a podľa pracovného poriadku školy. Za povinnosť dávať pozor na ţiakov počas vyučovania, 
resp. počas konania školských akcií sú zodpovední pedagogickí zamestnanci školy, najmä tí ktorí: 

a. realizujú školské vyučovanie, 

b. vykonávajú počas prestávok pedagogický dozor , 

c. vykonávajú pedagogický dozor počas školských akcií rôzneho druhu, 

d. vykonávajú dozor v školskej jedálni. 
  
2. Škola berie zodpovednosť aj za škodu, ktorá nastala v čase vyučovania alebo v čase vykonávania 
prechodného dohľadu a bola spôsobená ţiakom, pokiaľ ten, kto je povinný vykonávať dohľad 
nepreukáţe, ţe dohľad bol zanedbaný. 
Ak náleţitý dohľad na ţiaka nebol zanedbaný, a osoba, ktorá dohľad vykonávala preukáţe, ţe škoda 
bola spôsobená ţiakom, tak za škodu zodpovedá ţiak, resp. rodič alebo zákonný zástupca ţiaka. 
  
3. Zamestnancami školy nemôţe byť v ţiadnej miere akceptovaný ţiaden druh a prejav šikanovania. 
Ak zamestnanec zistí, ţe k takémuto prejavu medzi ţiakmi prišlo, je povinný danú situáciu okamţite 
riešiť a je povinný túto skutočnosť oznámiť triednym učiteľom ţiakov, medzi ktorými nepríjemná 
situácia nastala, výchovnému poradcovi, vedeniu školy a zamestnanec je povinný šikanovanému 
ţiakovi okamţite poskytnúť pomoc. Zamestnanec školy, ktorý neprijme ţiadne opatrenia v prípade 
šikanovania, resp. neoznámi danú skutočnosť kompetentným osobám, sa vystihuje riziku trestného 
postihu. 

 
Priestupková a trestnoprávna zodpovednosť 

  
1. Šikanovanie ţiakov môţe v určitých prípadoch spĺňať podstatu priestupkov a jedná sa 
predovšetkým o priestupky: 

a. proti občianskemu spolunaţívaniu, 

b. proti majetku. 
 
2. Za priestupky je zodpovedný ten, kto dovŕšil 15 rokov v čase spáchania priestupku a neprekročil 18 
rok svojho veku. Takáto osoba sa zaraďuje do kategórie mladistvých. 
 
3. Niektoré druhy šikanovania ţiakov môţu v niektorých prípadoch spadať aj pod trestné činy. Za 
trestný čin je zodpovedný ten, kto v čase spáchania činu dovŕšil 14 rokov svojho veku. Medzi trestné 
činy súvisiace so šikanovaním zaraďujeme hlavne trestný čin: 

a. ohováranie, 

b. nebezpečného vyhráţania, 

c. ublíţenia na zdraví, 

d. obmedzovania osobnej slobody, 

e. nátlaku,  

f. vydierania, 

g. lúpeţe, 

h. hrubého nátlaku, 

i. krádeţe, 

j. poškodzovania cudzej veci, 

k. neoprávneného uţívania cudzej veci 
  
4. Za páchateľa trestného činu sa povaţuje ţiak, ţiačka, ktorý/ktorá trestný čin spáchala sama alebo 
bol trestný čin spáchaný konaním skupiny ţiakov, čo sa povaţuje za spolupáchateľstvo.  



 
Postup v prípade zistenia šikanovania 

  
Ak sa v priestoroch budovy počas školského vyučovania, počas konania školských akcií, na 
športoviskách zistí prípad šikanovania, je kaţdý zamestnanec školy, pedagogický,ale aj 
nepedagogický, postupovať podľa nasledujúcich krokov: 
 
1.Zamestnanec, ktorý zistí prípad šikanovania, informuje o danej situácii triedneho učiteľa všetkých 
tých ţiakov, ktorí sú účastníkmi daného prípadu, informuje výchovného poradcu a zástupcu vedenia 
školy. Pri veľmi váţnych prípadoch šikanovania je tento zamestnanec povinný zavolať políciu. 
 
2.Ţiaci, ktorí boli účastníkmi sporu budú vyzvaní ich triednymi učiteľmi na vyšetrenie prípadu. Pri 
riešení situácie bude zúčastnený aj zamestnanec, ktorý zistil prípad šikanovania a oznámil danú 
skutočnosť kompetentným osobám a tieţ výchovný poradca školy. O vyšetrení sa spraví zápisnica, 
ktorá sa odovzdá zástupcovi vedenia školy a ďalšia kópia bude priloţená ku katalógovému listu ţiaka. 
V zápisnici sa opíše skutočnosť, vyjadrenia oboch ţiakov a navrhne sa opatrenie na riešenie daného 
problému. 
 
3.Triedni učitelia ţiakov pozvú ich rodičov, resp. ich zákonných zástupcov na pohovor. Prítomný na 
rozhovore bude aj zástupca vedenia školy. O tomto stretnutí sa takisto napíše zápisnica a na základe 
písomného uzavretia daného prípadu, navrhnutých opatrení na riešenie situácie, vyjadrení dotknutých 
ţiakov a ich rodičov, resp. zákonných zástupcov, sa riaditeľka školy rozhodne o ďalšom postupe, ktorý 
bude v súlade s vnútorným poriadkom školy, pracovným poriadkom školy a v súlade s príslušnými 
zákonmi, t.z. Trestný zákon č. 300/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákon o priestupkoch č. 
372/1990 Z.z.  v znení neskorších predpisov.  
 
4.Celý prípad vyšetrenia prípadu šikanovania bude prebiehať pri zachovaní dôvernosti aţ do 
vyriešenia danej situácie, z dôvodu, ţe šikanovanie je veľmi závaţný negatívny spoločenský jav. 
  

 
Metódy riešenia šikanovania 

  
1. Na riešenie problémov týkajúcich sa šikanovania ţiakov sa budú pouţívať nasledujúce metódy: 

a. zaistenie ochrany obetiam, 

b. rozhovor so ţiakmi, ktorí na šikanovanie upozornili, rozhovor so zúčastnenými na danom 
prípade šikanovania, 

c. hľadanie a následné nájdenie vhodných svedkov, 

d. kontaktovanie rodičov alebo zákonných zástupcov dotknutých ţiakov, 

e. kontaktovanie špecializovaných inštitúcií, 

f. vyuţívanie anonymnej dotazníkovej metódy. 
  
2. Na riešenie problémov šikanovania pri výskyte skupinového násilia sa pouţije postup: 

a. okamţitá pomoc obeti, 

b. dohoda riaditeľa školy s výchovným poradcom, triednymi učiteľmi a s ostatnými 
pedagogickými zamestnancami školy na postupe vyšetrovania, 

c. vlastné vyšetrenie, 

d. zabránenie moţnej krivej výpovede agresorov, ich izolácia bez moţnosti dohodnúť sa na 
spoločnej výpovedi, 

e. pokračujúca pomoc a podpora obete, 

f. nahlásenie prípadu polícii - rozhodne riaditeľka školy, 

g. kontaktovanie rodičov alebo zákonných zástupcov ţiakov - zabezpečia triedni učitelia, 

h. kontaktovanie špecializovaných inštitúcií. 
  
 



Opatrenia na riešenie situácie 
  

Škola na riešenie problému šikanovanie zavedie nasledovné opatrenia: 
 
Opatrenia pre obete: 

 odporučiť rodičom vyhľadať odbornú starostlivosť, 

 zorganizovať skupinový intervenčný program riaditeľky školy 

 poradenstvo pre rodičov ţiakov, 

 poskytovanie dostatočných informácií ohľadom ţiakov. 

 

Opatrenia pre agresorov: 

 odporučiť rodičom ţiakov vyhľadať odbornú starostlivosť, 

 zavádzanie výchovných opatrení, 

 preloţenie ţiaka do inej triedy, 

 zníţenie známky zo správania. 

 

Opatrenia v mimoriadnych a opakovaných prípadoch: 

 odporučiť rodičom umiestnenie ţiaka na dobrovoľný pobyt do liečebno - výchovného 
sanatória, 

 oznámenie existencie mimoriadnych opatrení príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a 
rodiny, 

 ak došlo k závaţnejšiemu prípadu šikanovania, pri ktorom je podozrenie spáchania trestného 
činu, je potreba podať oznámenie príslušnému Policajnému zboru SR. 

  
 

Spolupráca školy s rodičmi ţiakov a ďalšími inštitúciami 
  

1. Výchovný poradca, ale aj triedni učitelia sú povinní pri podozrení na šikanovanie ţiaka 
upozorniť rodičov, resp. zákonných zástupcov ţiakov, aby si všímali moţné príznaky 
šikanovania a súčasne im ponúknuť pomoc.  

2. Učitelia sú povinní dbať na taktný prístup a zachovanie dôvernosti informácií. 

3. Pri podozrení, ţe šikanovanie naplnilo skutkovú podstatu priestupku alebo trestného činu, je 
riaditeľka školy povinná oznámiť túto skutočnosť príslušnému útvaru Policajného zboru SR. 

4. Riaditeľka školy je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť orgánu sociálno-právnej ochrany 
skutočnosti, ktoré ohrozujú ţiaka alebo ţe ţiak spáchal trestný čin, prípadne opakovane 
páchal priestupky.  

 

III. Výchovné opatrenia 

 
Ţiakovi je moţné uloţiť opatrenia vo výchove po prerokovaní v pedagogickej rade do dvoch mesiacov 
odo dňa, keď sa o previnení dozvedel pedagogický zamestnanec školy, najneskôr do jedného roka 
odo dňa, keď sa ţiak  previnenia dopustil. Opatrenia vo výchove udelené riaditeľkou školy 
neplnoletému ţiakovi sú oznamované zákonnému zástupcovi ţiaka písomne. 
 
 
 Pri porušení školského poriadku ţiakom školy je moţné uloţiť niektoré z výchovných            
 opatrení: 
 
a) napomenutie alebo pokarhanie triednym učiteľom, majstrom odborného výcviku, vedúcim 

OPPV 
2 – 7 hodín neospravedlnenej absencie 
úmyselnosť konania ţiaka 



opakovanie rovnakého priestupku 
porušenie školského poriadku 
 

b) pokarhanie od riaditeľky školy 
8 – 15 hodín neospravedlnenej absencie 
úmyselnosť konania ţiaka 
opakovanie rovnakého priestupku 
porušenia školského poriadku 
 

c) znížená známka zo správania na stupeň 2  
      neospravedlnená absencia  16 – 35 hodín 

pokarhanie triednym učiteľom, MOV, riaditeľkou školy 
závaţné porušenie školského poriadku 
podmienečné vylúčenie zo školy 
 

d) znížená známka zo správania na stupeň 3 
neospravedlnená absencia  35 - 50 hodín 
pokarhanie triednym učiteľom, MOV, riaditeľkou školy 
závaţné porušenie školského poriadku 
podmienečné vylúčenie zo školy 
vylúčenie zo školy 
 

e) znížená známka zo správania na stupeň 4 
neospravedlnená absencia nad 51 hodín 
veľmi závaţné porušenie školského poriadku ( krádeţ, ublíţenie na zdraví, poţívanie omamných 
látok…) 
vylúčenie zo školy 
 

f) podmienečné vylúčenie zo štúdia  
      Podmienečnému vylúčeniu a vylúčeniu ţiaka zo štúdia nemusí predchádzať ţiadne iné výchovné 
      opatrenie, ak sa ţiak dopustil zvlášť hrubého porušenia školského poriadku, a to: 
1. šikanovanie spoluţiakov alebo iných ţiakov školy 
2. neospravedlnená absencia 100 – 150 hodín 
3. opakované fajčenie v areáli školy alebo na akciách zabezpečovaných školou 
4. poţívanie alebo drţanie omamných látok a alkoholu v areáli školy alebo na akciách 

zabezpečovaných školou 
5. drzé správanie sa voči pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy 
6. krádeţ počas vyučovania a vykonávania odborného výcviku 
7. právoplatné rozhodnutie o spáchaní trestného činu 
8. opakované neplnenie si základných povinností ţiaka podľa časti II. ods. A a B  školského poriadku 
9. falšovanie lekárskych potvrdení o neprítomnosti ţiaka v škole 
 
g) vylúčenie zo školy 

ak ţiak poruší podmienku podmienečného vylúčenia 
neospravedlnená absencia nad 151 hodín 
veľmi závaţné porušenie školského poriadku ( krádeţ, ublíţenie na zdraví…) podľa závaţnosti 
úmyselného konania ţiaka 
poţívanie alkoholu, omamných látok v areáli školy alebo na akciách poriadaných školou 
opakované neplnenie si povinností ţiaka podľa časti II ods. A, B školského poriadku 
právoplatné rozhodnutie o výkone trestu 

 
h)  Za porušenie školského poriadku sa povaţuje aj spáchanie: 
1. trestného činu (vyţaduje právoplatné rozhodnutie) 
2. priestupku (vyţaduje právoplatné rozhodnutie) 
3. úmyselné konanie proti dobrým mravom 
4. úmyselné spôsobenie škody, spôsobenie škody z nedbanlivosti 
5. spôsobenie vecnej školy ţiakom, škole, školskému zariadeniu, zamestnancom školy 
6. spôsobenie škody na zdraví ţiakom, zamestnávateľovi, pedagogickým pracovníkom, výchovným 

pracovníkom, spoluţiakom 
 



ch)   Pochvaly: 
1. udeľuje ţiakom triedny učiteľ, majster odbornej výchovy, hlavný majster odbornej výchovy, 

riaditeľka školy ( za vzorné správanie, vzorné plnenie povinností, mimoriadny prejav aktivity 
a iniciatívy, dlhodobú svedomitú prácu, zásluţný alebo statočný čin ...) 

2. udeľuje ţiakom aj iná organizácia  
 
 
 
i)    Ďalšie opatrenie: 
      Podľa § 29 školského zákona môţe riaditeľka školy po zistení, ţe vzdelávanie začleneného ţiaka   
      mu nie je na prospech, riaditeľka školy po písomnom súhlase príslušného zariadenia výchovného  
      poradenstva a prevencie navrhne  zákonnému zástupcovi iný spôsob vzdelávania dieťaťa. Ak  
      zákonný zástupca nesúhlasí so zmenou spôsobu vzdelávania svojho dieťaťa, o jeho ďalšom  
      vzdelávaní rozhodne súd. 
 
 

IV. DOCHÁDZKA ŢIAKOV DO ŠKOLY 
 

1.   Vyučovanie sa začína najskôr  o 7.00 hod. a končí najneskôr o 18.00, 20.00 hod. Rozvrh hodín    
      musí byť zostavený tak, ţe ţiak môţe za deň absolvovať maximálne 8 vyučovacích hodín okrem     
      telesnej   výchovy a športových hier, bez poludňajšej prestávky môţe byť 6, výnimočne 7   
      vyučovacích hodín.  
      Medzi vyučovacími hodinami sú desaťminútové prestávky. Ak vyučovanie ţiakov tej istej triedy    
      pokračuje aj popoludní, je medzi dopoludňajším a popoludňajším vyučovaním prestávka najmenej  
      30 minút, výnimočne môţe riaditeľka školy zaviesť maximálne dve 5 minútové prestávky pri  
      zachovaní jednej 10 minútovej. 
2.   V praktickom vyučovaní učebných a študijných odborov  je vyučovacou jednotkou vyučovací deň.  
      Vyučovací deň  v prvom a druhom ročníku trvá najviac 6 hodín, v treťom ročníku a v posledných  
      ročníkoch študijných odborov 7 hodín vrátane prestávok. 
3. Ţiak je povinný dochádzať do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa na 

vyučovaní všetkých povinných a voliteľných vyučovacích predmetov, ktoré si zvolil (ďalej len 
„povinné predmety“) a nepovinných predmetov, ktoré si zvolil. 

4. Ak sa neplnoletý ţiak nemôţe zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe,  poţiada rodič 
alebo iný zákonný zástupca ţiaka o uvoľnenie z vyučovania triedneho učiteľa alebo majstra 
odborného výcviku.  

5. Neprítomnosť ţiačky pre ťarchavosť a materstvo sa ospravedlňuje ako dôvod ospravedlnenej 
neprítomnosti. 

 
Zákonným zástupcom ţiaka je rodič alebo iná fyzická osoba neţ rodič, ktorá má dieťa zverené do 
osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu. 
 
Dôvodom ospravedlniteľnej neprítomnosti ţiaka sa rozumie 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 
ţiaka na súťaţiach. 

 
Uvoľňovanie ţiaka z vyučovania na ţiadosť zákonného zástupcu 

 
1. Zákonný zástupca je oprávnený písomne poţiadať o uvoľnenie svojho dieťaťa z vyučovania 
v nasledovných prípadoch: 
a) neprítomnosť na dobu 1 dňa - ţiaka z vyučovania uvoľňuje triedny učiteľ; majster odborného 
výcviku 
b) neprítomnosť na 2 a viac dní – ţiaka z vyučovania uvoľňuje riaditeľka školy, zástupcovia riaditeľky v 
jej neprítomnosti, a to po súhlase triedneho učiteľa. 
2. Zákonný zástupca môţe ţiaka ospravedlniť najviac 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni a celkovo 
najviac 10 dní za jeden  školský rok z váţnych rodinných a zdravotných dôvodov. 
3. Ţiadosť o uvoľnenie z vyučovania musí byť doručená, príp. odovzdaná osobne najmenej 3 
pracovné dni pred začiatkom predpokladanej neprítomnosti. Písomnú ţiadosť doručuje, príp. odovzdá 
zákonný zástupca ţiaka triednemu učiteľovi, ktorý ju po odsúhlasení odovzdá riaditeľovi školy. Triedny 



učiteľ po odsúhlasení riaditeľom školy informuje ostatných vyučujúcich o chýbaní ţiaka. Písomná 
ţiadosť zákonného zástupcu sa ukladá po dobu jedného školského roka do dokumentácie školy. 
4. Ţiak sa zapisuje do e-triednej knihy ako chýbajúci a vymeškané hodiny sa mu ospravedlnia. Ţiak je 
povinný po nástupe do školy oboznámiť sa so zameškaným učivom najneskôr do 3 dní.  

 
Uvoľňovanie ţiaka na súťaţe 

 
1. Vedomostné a športové súťaţe podporované školou predstavujú neoddeliteľnú súčasť vyučovania 
a neúčasť ţiaka na vyučovacom procese sa zaznamenáva z dôvodu evidencie a zodpovednosti školy 
za ţiaka. Učiteľ, ktorý sprevádza ţiaka na súťaţ, do e- triednej knihy do poznámky uvedie poučenie o 
BOZP a informáciu o účasti ţiaka na súťaţi. Počas neprítomnosti sa ţiak zapíše do triednej knihy, ale 
zároveň sa mu vykáţe 0 vymeškaných hodín.  
2. Ţiak sa po skončení súťaţe vráti do školy a pokračuje vo vzdelávacom procese. V prípade, ţe 
súťaţ trvá dlhšie, môţe byť ţiak po skončení súťaţe uvoľnený sprevádzajúcim pedagógom na základe 
písomnej ţiadosti zákonného zástupcu.  
3. Ţiak je povinný zistiť si od spoluţiakov domáce úlohy a oboznámiť sa s učivom z predmetov, na 
ktorých vyučovaní sa nezúčastnil, a to v lehote najneskôr do 3 dní. 

 
Uvoľňovanie ţiaka na lekárske vyšetrenie 

 
1. Triedny učiteľ môţe na základe písomnej ţiadosti zákonného zástupcu ţiaka uvoľniť ţiaka z 
vyučovacej hodiny na lekárske vyšetrenie, pokiaľ ho nemoţno vykonať v čase mimo vyučovania.  
2. Triedny učiteľ ospravedlní jednodňovú neprítomnosť ţiaka písomne zdôvodnenú jeho zákonným 
zástupcom maximálne 5-x za polrok.  
3. Ţiak je povinný odovzdať triednemu učiteľovi do 2 dní potvrdenie o účasti na vyšetrení s 
vyznačeným časom príchodu a odchodu vydané lekárom. Ţiak je povinný zistiť si od spoluţiakov 
domáce úlohy a oboznámiť sa s učivom z predmetov, na ktorých vyučovaní sa nezúčastnil, a to 
v lehote najneskôr do 3 dní. 
 

Neprítomnosť ţiaka pre chorobu 
 

1. V prípade choroby sa ţiak nezúčastňuje na vyučovaní a jeho absencia sa zapisuje do e-triednej 
knihy. Zákonný zástupca má povinnosť najneskôr do ďalšieho dňa neprítomnosti ţiaka v škole 
oznámiť triednemu učiteľovi dôvod absencie ţiaka.  
2. V prípade podozrenia zo záškoláctva, triedny učiteľ kontaktuje zákonného zástupcu najneskôr po 
dvoch dňoch absencie ţiaka (ak medzitým neoznámi zákonný zástupca dôvod absencie ţiaka).  
3. Ţiak prinesie potvrdenie od lekára a odovzdá ju triednemu učiteľovi alebo MOV najneskôr do 2 dní 
od nástupu do školy. 
4. Zákonný zástupca môţe ţiaka ospravedlniť maximálne na obdobie 3 za sebou nasledujúcich 
pracovných dní.  Ţiak je povinný priebeţne si zaobstarávať od spoluţiakov domáce úlohy 
a oboznamovať sa s učivom z predmetov, na ktorých vyučovaní sa nezúčastnil počas svojej 
neprítomnosti. 
5. Vyučovacie hodiny, ktorých sa ţiak nezúčastnil a nepreukázal ich vymeškanie lekárskym alebo 
ospravedlnením zákonného zástupcu do 2 dní od nástupu na vyučovanie, sa evidujú ako 
neospravedlnené. Takéto neospravedlnené hodiny sa zapisujú do triednej knihy ako neskoré príchody 
ţiaka na prvú vyučovaciu hodinu. Minúty oneskorenia sa za štvrťrok spočítajú tým spôsobom, ţe 45 
minút oneskorenia sa počíta ako 1 neospravedlnená vyučovacia hodina a evidujú sa ako 
ospravedlnené alebo neospravedlnené hodiny. 
6. Ak ţiak počas polroka vymešká viac ako 30% (alebo viac ako 200 hodín) z vyučovacích hodín 
daného predmetu a má nedostatočný počet známok ( 0,1 známok na teoretickom vyučovaní, 0-5 
známok na odbornom výcviku) na to, aby mohol byť z daného predmetu klasifikovaný, môţe byť na 
návrh vyučujúceho z daného predmetu komisionálne skúšaný rozhodnutím riaditeľky školy. 
 
7. V prípade váţneho ochorenia, keď ţiak zo zdravotných dôvodov nemôţe dochádzať do školy, 
riaditeľ školy môţe na základe písomnej ţiadosti zákonného zástupcu ţiaka rozhodnúť o 
individuálnom vzdelávaní a zabezpečiť kontakt s pedagógom minimálne 2 hodiny týţdenne. 
O oslobodení ţiaka od povinnosti dochádzať do školy a poskytnutie individuálneho vzdelávania alebo 
o oslobodení ţiaka od povinnosti dochádzať do školy a neposkytnutie vzdelávania do pom inutia 
dôvodov, vydáva riaditeľ školy samostatné rozhodnutie. 
 



 
Postup školy v prípade riešenia neospravedlnených hodín 

 
1. Ak počet neospravedlnených hodín ţiaka presiahne počet 3 vyučovacích hodín, triedny učiteľ 
informuje vedenie školy a zákonného zástupcu ţiaka.  
2. Ţiakovi môţu byť udelené opatrenia vo výchove alebo zníţená známka zo správania, a to 
nasledovne: 
a) napomenutie, pokarhanie triednym učiteľom – za 2-7 neospravedlnených hodín; 
b) pokarhanie riaditeľom školy – za 8-15 neospravedlnených hodín; 
c) zníţená známka zo správania: 

2. stupňa – za 16-35 neospravedlnených hodín, 
3. stupňa – za 35-50 neospravedlnených hodín, 
4. stupňa – za 51 a viac neospravedlnených hodín. 

3. Ak ţiak pri plnení si povinnej školskej dochádzky vymešká viac ako 15 neospravedlnených hodín za 
mesiac, bude táto skutočnosť oznámená príslušnému odboru sociálnych vecí a rodiny. 
4. Za viac ako 60 vymeškaných neospravedlnených hodín sa zákonný zástupca dopúšťa priestupku v 
súlade s § 37, ods. 1, písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z. štátnej správe o školstve a školskej 
samospráve v znení neskorších predpisov a škola oznamuje túto skutočnosť obci, príslušnému odboru 
sociálnych vecí a rodiny. 
5. Za viac ako 100 neospravedlnených vyučovacích hodín sa voči zákonnému zástupcovi môţe 
postupovať v súlade s § 211, ods. 1, písm. e) zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení 
neskorších predpisov  a škola oznamuje túto skutočnosť okresnému riaditeľstvu PZ, odboru 
kriminálnej polície. 
 

V.  PRÍCHOD ŢIAKOV DO ŠKOLY 
 

1. Ţiakov je moţné vpustiť do budovy školy 30 minút pred začiatkom vyučovania. V závaţných 
prípadoch ( nepriaznivé poveternostné podmienky, dochádzajúci ţiaci )  sa ţiaci pustia na chodby 
školy.  

      
2. Začiatok vyučovania je o 8.00 hod., výnimočne o 7.00 hod. Ţiaci prichádzajú do školy najneskôr 

10 minút pre začiatkom vyučovania. Dochádzajúci ţiaci vyvíjajú maximálne úsilie, aby sa čím skôr 
dostali na vyučovanie v prípade meškania vlakového či autobusového spoja. Začiatok vyučovania 
na odbornom výcviku je podľa rozvrhu PPV. 

 

 
VI. SAMOSPRÁVA TRIEDY 

 
     Pre koordináciu a riadenie v triednom kolektíve sa v jednotlivých triedach ustanovuje triedna 
samospráva. 
 

VII. POVINNOSTI TÝŢDENNÍKOV 
 

1. V kaţdej triede vykonáva sluţbu 1 ţiak určený vyučujúcim počas jedného týţdňa. 
2. Podľa pokynu vyučujúceho prináša pred začiatkom vyučovacej hodiny pomôcky, počas 

vyučovania, po hodine zotiera tabuľu, robí poriadok okolo koša,  odchádza posledný z triedy. 
3. Ak sa vyučujúci omešká na vyučovanie o 5 min., hlási neprítomnosť učiteľa zástupcovi riaditeľky 

alebo riaditeľke školy. 
4. Za poriadok na pracovisku praktického vyučovania zodpovedá týţdenník určený MOV. 
 
 

VIII. SPRÁVANIE ŢIAKOV NA VYUČOVANÍ 
 

1. Po vstupe do učebne ţiaci zaujmú svoje miesta a pripravia si veci, ktoré budú potrebovať na 
vyučovacej hodine. Kaţdý ţiak má v triede pridelené stále miesto, ktoré nemôţe svojvoľne meniť. 
V kaţdej učebni je vypracovaný zasadací poriadok. 

2. Ţiaci sú zodpovední za poriadok a čistotu svojho pracovného miesta. Poškodenie lavice, stoličky 
alebo zapoţičaných pomôcok ţiaci hlásia príslušnému vyučujúcemu a triednemu učiteľovi. 



3. Na vyučovaní sa ţiak správa taktne a disciplinovane. Počas vyučovania pouţíva iba pomôcky, 
ktoré súvisia s vyučovaním. 

4. Ak sa ţiak nemohol riadne pripraviť na vyučovanie, ospravedlní sa vyučujúcemu na začiatku 
vyučovacej hodiny. 

5. Pri presunoch v budove školy celá skupina ţiakov odchádza i prichádza spolu. Pri presune všetci 
ţiaci dodrţiavajú bezpečnostné predpisy. 

 
 

IX. SPRÁVANIE ŢIAKOV CEZ PRESTÁVKY 
 

1. Ţiaci sa zdrţiavajú počas prestávok  na chodbách a v určených priestoroch.  
2. Ţiaci vyuţívajú prestávky na presuny do učební podľa rozvrhu hodín a na prípravu na ďalšiu 

vyučovaciu hodinu. 
3. Počas prestávok aj voľných hodín je zakázané opúšťať školskú budovu bez písomného 

povolenia triedneho učiteľa alebo písomného súhlasu rodičov (návšteva lekára, vybavovanie 
súkromných záleţitostí…). 

4. Cez prestávky je zakázané zdrţiavať sa na schodišti a pri zábradlí. 
5. Veci na vybavenie si ţiaci ţiadajú v kanceláriách školy  od 12,20 do 12,50 a od 14,00 do 15,00. 
6. Ţiaci sú povinní správať sa slušne a zdvorilo voči personálu kuchyne. Sú povinní odnášať taniere 

a príbory zo stolov. 
 

X. SPRÁVANIE ŢIAKOV MIMO ŠKOLY 
 

1. Ţiak sa slušne správa aj mimo školy a to aj v dňoch voľna a školských prázdnin. Počas exkurzií, 
brigád, výletov i ostatných akcií organizovaných školou sa v plnom rozsahu vzťahujú na ţiaka 
školské predpisy. Na týchto podujatiach je ţiak povinný: 

a)  dostaviť sa načas na miesto určenia 
      b) spoločne so skupinou odísť aj vrátiť sa 
c)  neopúšťať skupinu bez vedomia vyučujúceho 
d)  dodrţiavať pokyny vyučujúceho, prípadne vedúceho skupiny 
      e) dodrţiavať bezpečnostné predpisy 
      f)  dodrţiavať zákaz fajčenia a uţívania omamných látok a alkoholu 
 
2. Ţiak si organizuje reţim dňa a prácu tak, aby mu ostal čas aj na športovanie a záujmovú činnosť, 

pomoc rodičom i kultúrne vyţitie. 

 
 

XI. OSLOVOVANIE A POZDRAVY 
 

1. Ţiaci pri stretnutí s členmi pedagogického kolektívu a technicko-administratívnymi pracovníkmi 
školy pouţívajú oslovenie pani riaditeľka, pani zástupkyňa, pán zástupca, pani profesorka, pán 
profesor, pán majster, pán údrţbár, pán školník a pod. 

2. Ţiak slušne pozdraví všetkých starších ľudí v škole a všetkých pedagogických zamestnancov a 
zamestnancov školy v priestoroch školy, na ulici, v priestoroch hromadnej dopravy, na kultúrno-
spoločenských podujatiach. 

3. V hromadných dopravných prostriedkoch sa ţiak správa v súlade so zásadami slušného 
správania. Na uliciach a cestách plne rešpektuje dopravné predpisy. K iným osobám je vţdy 
zdvorilý, v prípade potreby im pomáha. 

 
 

XII. STAROSTLIVOSŤ ŢIAKOV O SVOJ ZOVŇAJŠOK 
 

1. Ţiak prichádza na vyučovanie v primerane slušnom oblečení, čisto a vkusne upravený.  
2. V priestoroch chodieb sa ţiak odstrojí, veci si uloţí do skriniek, prezuje sa do hygienicky 

nezávadných prezuviek a odíde na vyučovanie podľa rozvrhu hodín. 
3. Na vyučovanie predmetov telesná výchova a športové hry sa ţiak v priestoroch šatní telocvične 

preoblečie do cvičebného úboru podľa pokynov vyučujúceho telesnej výchovy a športových hier. 
4. Ţiak nenosí na vyučovanie väčšie mnoţstvo peňazí a predmetov z drahého kovu. 



5. Na otvorenie a ukončenie školského roka, preberanie výučného listu alebo maturitného 
vysvedčenia prichádza ţiak v slávnostnom oblečení. 

6. Na odbornom výcviku majú ţiaci predpísaný pracovný odev a obuv. Osobná úprava ţiakov  
v učebných odboroch kuchár, čašník, cukrár, kaderník, v študijných odboroch hotelová akadémia, 
spoločné stravovanie je klasická, nepodlieha módnym trendom. Týka sa to oblečenia, úpravy 
vlasov a tváre, nosenia šperkov a rôznych ozdôb na tele. Ozdobami sú napr. tetovanie, gélové 
nechty, piercing na viditeľnom mieste ( tvár, jazyk, uši. krk, ruky). Dievčatá môţu nosiť len malé, 
nenápadné náušnice. Chlapci náušnice nesmú nosiť. 
Pracovné oblečenie musí byť kompletné, čisté, nepotrhané, aj pokrytie vlasov. Muţi s bradou, 
fúzami pouţívajú pri príprave jedál a nápojov hygienické rúško, ak majú dlhé vlasy, musia ich mať 
pod vlasovou sieťkou ako ţeny. Muţi na úseku obsluhy nemajú fúzy ani bradu a úprava vlasov je 
klasická, bez módnych vplyvov. V uvedených odboroch je zakázané na odbornej praxi 
a odbornom výcviku z hygienických a bezpečnostných dôvodov ţuvať ţuvačky, aby nenastala 
kontaminácia jedla touto poţívatinou. 
Uvedené pravidlá vychádzajú z medzinárodných noriem a predpisov BOZP a HACCP.                    

 

 
XIII. ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ 

 
1. Kaţdý ţiak je povinný dodrţiavať zásady osobnej hygieny (čistota odevu, úprava účesu, osobná 

čistota a hygiena pracoviska, čistota triedy, okolia, školských chodieb, lavíc a pod.). 
2. Kaţdý ţiak má právo pouţívať zdravotnú sluţbu. Je povinný zúčastniť sa vstupnej a výstupnej 

preventívnej lekárskej prehliadky a dodrţiavať pokyny lekára. 
3. V prípade ochorenia je ţiak povinný navštíviť svojho obvodného lekára a s výsledkom vyšetrenia 

oboznámiť triedneho učiteľa. 
4. V prípade výskytu infekčného ochorenia v rodine ţiaka, alebo v jeho blízkom okolí, je ţiak povinný 

hlásiť to triednemu učiteľovi a riadiť sa presne pokynmi ošetrujúceho lekára. 
5. Kaţdý ţiak je povinný správať sa tak, aby svojim konaním neohrozil zdravie spoluţiakov. 
 
 
 
 

XIV. STAROSTLIVOSŤ O UČEBNICE, ŠKOLSKÉ POMÔCKY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA 
 

1. Ţiak šetrne zaobchádza s učebnicami, školskými pomôckami a so svojimi vecami. 
2. Ţiak sa v poţičaných učebniciach podpíše do predtlačovej pečiatky, kde poznamená i prípadné 

nedostatky a poškodenie knihy. 
3. Do kníh poţičaných školou je zakázané písať a robiť si poznámky. 
4. Kaţdý ţiak je povinný chrániť školské zariadenia a všetok majetok pre poškodením. 
5. Škody na inventári a zariadení školy spôsobené úmyselne alebo z nedbanlivosti, ţiak nahradí. 
 
 
 

XV. PORIADOK V ODBORNÝCH UČEBNIACH 
 

Odbornými učebňami sú učebne informatiky a výpočtovej techniky, multimediálna učebňa, 
učebne strojopisu, jazykové učebne,  cvičné kuchynky a stolovňa , učebňa etickej výchovy,  
strojárska učebňa, telocvičňa školy. 
 
1. Vstup do odborných učební je povolený len v čase určenom platným rozvrhom hodín a za 

prítomnosti vyučujúceho. 
2. V mimovyučovacom čase sa ţiaci v odborných učebniach môţu zdrţiavať len pod dozorom 

vyučujúceho. 
3. V odborných učebniach sa nesmie konzumovať jedlo a nápoje. 
4. V odborných učebniach majú ţiaci pridelené pracovné miesta a nie je moţné ich svojvoľne meniť 

bez vedomia vyučujúceho. 
5. Pracovný priestor môţe ţiak opustiť len s povolením vyučujúceho. 
6. Prenášať pracovné predmety a pomôcky v odborných učebniach bez vedomia vyučujúceho je 

zakázané. 



7. Poškodenie zariadenia v odborných učebniach ţiak okamţite hlási vyučujúcemu. Vlastnou vinou 
spôsobené škody na zariadení odbornej učebne ţiaci plne nahrádzajú. 

 

XVI. Klasifikácia a hodnotenie ţiakov 
 

Klasifikáciu a hodnotenie ţiakov upravuje  Metodický pokyn  č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu 
ţiakov stredných škôl a školské vzdelávacie programy. 

Čl. 1 

Získavanie podkladov na hodnotenie a klasifikáciu 

(1) Podklady na hodnotenie a klasifikáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov ţiaka získava učiteľ 
najmä týmito metódami, formami a prostriedkami: 

a) sledovaním stupňa rozvoja individuálnych osobnostných predpokladov a talentu, 

b) sústavným sledovaním výkonov ţiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, 

c) rôznymi druhmi skúšok (písomné, ústne, grafické, praktické, pohybové, didaktické testy), 

d) konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby aj s výchovným 
poradcom, školským psychológom, alebo odbornými zamestnancami zariadení výchovného, 
psychologického a špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie, 

e) rozhovormi so ţiakom. 

(2) Učiteľ vedie evidenciu o kaţdom hodnotení ţiaka podľa vnútorných predpisov školy. V priebehu 
školského roka zaznamenáva výsledky ţiaka a jeho prejavy najmä preto, aby mohol ţiakovi 
poskytovať spätnú väzbu a usmerňovať výchovno-vzdelávací proces ţiaka v zmysle jeho moţností 
rozvoja a informovať zákonných zástupcov ţiaka.  

(3) Ţiak je z predmetu skúšaný ústne, písomne alebo prakticky. Ţiak by mal byť v priebehu polroka 
z jedného vyučovacieho predmetu s hodinovou dotáciou jedna hodina týţdenne vyskúšaný minimálne 
dvakrát. Z vyučovacieho predmetu s hodinovou dotáciou vyššou ako jedna hodina týţdenne by mal 
byť ţiak v priebehu polroka skúšaný minimálne trikrát. 

(4) Učiteľ oznámi ţiakovi výsledok kaţdého hodnotenia a klasifikácie so zdôvodnením. Po ústnom 
vyskúšaní oznámi učiteľ výsledok hodnotenia ihneď. Výsledky hodnotenia písomných skúšok, prác aj 
praktických činností oznámi ţiakovi a predloţí k nahliadnutiu najneskôr do 14 dní. 

(5) Jednotlivé druhy písomných skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý školský rok, aby sa 
nadmerne nehromadili v určitých obdobiach. Termín písomnej práce, ktorá trvá viac ako 25 minút, 
učiteľ konzultuje s triednym učiteľom, ktorý koordinuje plán skúšania. V jednom dni môţu ţiaci písať 
len jednu skúšku uvedeného charakteru. 

Čl. 2  
Postup pri hodnotení a klasifikácii prospechu 

(1) Pri ústnom skúšaní je ţiak klasifikovaný známkou. 

(2) Hodnotenie písomnej práce je vyjadrené známkou.  

(3) Podkladom pre súhrnnú klasifikáciu predmetu sú: 

a) známky z ústnych odpovedí, 

b) známky z písomných prác, 

c) posúdenie faktorov a prejavov ţiaka, ktoré majú vplyv na jeho školský výkon podľa Čl. 3 ods. 
5 a podľa odseku 5. 

(4) Výsledný stupeň prospechu ţiaka vo vyučovacom predmete určí vyučujúci. V predmete, 
v ktorom vyučuje viac učiteľov, určia výsledný stupeň za klasifikačné obdobie príslušní učitelia po 
vzájomnej dohode. 



(5) Pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch na konci klasifikačného obdobia sa 
hodnotí kvalita práce a učebné výsledky, ktoré ţiak dosiahol počas celého klasifikačného obdobia. 
Pritom sa prihliada na systematickosť v práci ţiaka, na jeho prejavované osobné a sociálne 
kompetencie ako je zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota a schopnosť spolupracovať, a to počas 
celého klasifikačného obdobia. Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru známok získaných 
v danom klasifikačnom období, prihliada sa k dôleţitosti a váhe jednotlivých známok. 

 
Čl. 3 

 
 KOMISIONÁLNE SKÚŠKY, OPRAVNÉ SKÚŠKY, OPAKOVANIE ROČNÍKA 

 
Riaditeľka školy pri vydaní rozhodnutia o povolení vykonať komisionálnu skúšku postupuje podľa: 

- § 5 ods. 4 písm. k) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov 
- § 38 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a zmene  

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
- § 57 ods. 1 písm. a) školského zákona 
- zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
- §5, §7, §8 vyhlášky č. 307/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ţiakov s intelektovým nadaním 
- vyhlášky MŠ SR č. 65/2015 Z.z. o stredných školách 
- metodického pokynu č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu ţiakov stredných škôl 

 
O povolení komisionálnej skúšky rozhoduje riaditeľka školy. 
Ţiak vykonáva v jeden deň jednu komisionálnu skúšku. 
Komisionálnu skúšku vykonáva : 

a) ak vykonáva rozdielovú skúšku v stredných školách 
b) ak je ţiak skúšaný v náhradnom termíne 
c) ak ţiak alebo zákonný zástupca poţiada o preskúšanie ţiaka 
d) ak sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy 
e) ak vykonáva opravné skúšky 
f) v štúdiu podľa individuálneho učebného plánu v stredných školách 
g) v prípade oslobodenia ţiaka od povinnosti dochádzať do školy 
h) pri plnení osobitného spôsobu školskej dochádzky 
i) pri individuálnom vzdelávaní podľa § 24 školského zákona 
j) vo vzdelávaní v stredných odborných školách na získanie niţšieho stredného vzdelania podľa 

§ 42 ods. 6 školského zákona 
 
 
Komisionálne preskúšanie z podnetu riaditeľky školy je moţné uskutočniť pred ukončením 
hodnotiaceho obdobia ( v priebehu školského roka ) alebo po ukončení hodnotiaceho obdobia, aj pred 
získaním vydania vysvedčenia za prvý polrok alebo druhý polrok. 
O nariadení vykonania komisionálnej skúšky bude ústne, telefonicky, elektronicky informovaný 
zákonný zástupca neplnoletého ţiaka alebo ţiak. 
V prípade, ak sa ţiak nedostaví na komisionálnu skúšku bez odôvodneného lekárskeho 
ospravedlnenia, zostáva v platnosti hodnotenie, ktoré stanovil pôvodne vyučujúci. 
Ak nie je moţné vyskúšať a klasifikovať ţiaka v riadnom termíne v prvom polroku, ţiak sa 
neklasifikuje, riaditeľka školy určí na jeho vyskúšanie a klasifikovanie náhradný termín, najneskôr do 
dvoch mesiacov po skončení 1. polroka. Ak sa ţiak bez ospravedlnenia najneskôr v deň komisionálnej 
skúšky nedostaví na preskúšanie, bude klasifikovaný známkou nedostatočný. Ak sa ţiak 
ospravedlnení riaditeľka školy určí ďalší náhradný termín. 
Ak nie je moţné ţiaka klasifikovať v riadnom termíne za druhý polrok , riaditeľka školy určí termín jeho 
komisionálnej skúšky v inom termíne alebo v poslednom augustovom týţdni. Ak sa ţiak nemôţe 
dostaviť v tomto termíne na komisionálnu skúšku a ospravedlní sa ( alebo jeho zákonný zástupca pri 
neplnoletom dieťati ) najneskôr v deň skúšky, riaditeľka školy určí ďalší termín komisionálnej skúšky 
najneskôr do 15. septembra. 
 
 
 
 



Postup pri konaní komisionálnej skúšky na základe pochybnosti správnosti 
klasifikácie na konci prvého alebo druhého polroka zo strany ţiaka alebo zákonného 
zástupcu ţiaka: 
1. Ţiak alebo zákonný zástupca ţiaka do troch pracovných dní odo dňa získania vysvedčenia 
hodnotenia za prvý polrok alebo druhý polrok poţiada písomne riaditeľku školy o preskúšanie, ak má 
pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých predmetoch. 
2. Riaditeľka školy posúdi oprávnenosť ţiadosti a písomne oznámi ţiadateľovi, či bude ţiak 
preskúšaný alebo nie. 
3. Riaditeľka školy vydá rozhodnutie v správnom konaní, kde bude uvedený druh skúšky, obsah 
skúšky, miesto a termín skúšky.  
4.Predseda komisie výsledok skúšky vyhlási verejne v deň konania skúšky. Oznámenie o výsledku 
komisionálnej skúšky sa písomne doručuje zákonnému zástupcovi ţiaka alebo ţiakovi. 
Výsledok kaţdej komisionálnej skúšky  je pre klasifikáciu ţiaka konečný. 
Riaditeľka školy môţe povoliť účasť zákonného zástupcu neplnoletého ţiaka na komisionálnej skúške. 
 
 

XVII.ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI A POŢIARNEJ OCHRANY 
 

Starostlivosť o bezpečnosť pri práci a ochranu zdravia pri práci - na teoretickom i praktickom 
vyučovaní a všetkých akciách poriadaných školou je rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou 
prípravy, realizácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacieho procesu. Ţiaci sú povinní dodrţiavať:  
 

- školský poriadok 
- pracovný poriadok v odborných učebniach, telocvični a pracoviskách praktického    
      vyučovania 
- pokyny pedagogických zamestnancov 
- pokyny ostatných zamestnancov SOŠOaS v Galante. 
 

Základné pravidlá BOZP a PO 
 

a) Vyučovanie: sťahovanie do iných učební sa uskutočňuje počas prestávky, pred    
                         zazvonením na vyučovaciu hodinu 

- počas vyučovacej hodiny ostávajú ţiaci v triede, 
- triedu, areál školy môţe ţiak opustiť iba so súhlasom triedneho učiteľa, vyučujúceho, 

majstra (inštruktora) odborného výcviku, 
- v telocvični, odborných učebniach, v areáli školy sa môţu ţiaci pohybovať iba 

s pedagogickým dozorom, 
- v priestoroch školskej jedálne sa môţe ţiak pohybovať iba v čase vyhradenom na 

podávanie obedov, nikdy nie v priebehu vyučovacej hodiny teoretického vyučovania, 
- vyučujúceho musí ţiak informovať, ak potrebuje navštíviť ordináciu zubného lekára 

v priestore školy  
- lekára v mieste bydliska, okrem súrnych prípadov, navštevuje ţiak v čase mimo 

vyučovania, 
- ţiaci majú zakázané siahať na elektrické a plynové zariadenia či manipulovať 

s didaktickou technikou, 
- ţiaci majú zakázané manipulovať s otvoreným ohňom, 
- ţiaci majú v priestoroch školy zakázané fajčiť, pouţívať alkoholické či iné omamné 

prostriedky, 
- ţiaci sa nevykláňajú z okien, zábradlí, dbajú na čistotu pracovného prostredia, 
- po poslednej vyučovacej hodine zatvárajú okná (povinnosťou týţdenníkov je vykonať 

kontrolu),  
- z poslednej vyučovacej hodiny odchádzajú ţiaci iba v sprievode vyučujúceho, 
- týţdenníci ohlasujú triednemu učiteľovi všetky vzniknuté závady, 
- týţdenníci sú povinní do 5 min. ohlásiť neprítomnosť vyučujúceho na vyučovacej 

hodine zástupcom riaditeľky SOŠOaS.. 
 
 
b) Výlety a exkurzie: organizátor ţiakov poučí o pravidlách BOZP. O poučení sa 

vyhotoví písomný záznam. Záznam o poučení podpíšu všetci poučení účastníci 
a osoba, ktorá poučenie vykonáva 



- ţiaci sú povinní rešpektovať všetky pokyny pedagogických zamestnancov 
- výlet alebo exkurzia má začiatok a koniec pred budovou školy, ţiak nesmie do 

dopravného prostriedku pristúpiť alebo vystúpiť z neho v mieste svojho bydliska 
- ţiak nesmie bez súhlasu pedagogického zamestnanca opustiť ostatných účastníkov 

akcie 
- školský výlet sa môţe organizovať  s informovaným ( písomným ) súhlasom 

zákonného zástupcu ţiaka alebo s informovaným súhlasom ţiaka, ak ide o plnoletého 
ţiaka. Koná sa len raz v školskom roku a trvá najviac 2 vyučovacie dni. 

c) Úrazy: 
- ţiaci sú povinní správať sa tak, aby nespôsobili úraz svojej osobe alebo iným, 
- kaţdý vzniknutý úraz ohlási ţiak vyučujúcemu, triednemu učiteľovi alebo učiteľovi, 

ktorý cez prestávky vykonáva dozor, 
- pedagogický zamestnanec zabezpečí, aby bezpečnostný technik mal o úraze 

informáciu (kaţdý úraz sa zapisuje do knihy úrazov). 
 
 

d) Telefónne čísla: 
- zbor poţiarnej ochrany  112 
- lekárska pomoc  112 
- polícia    112 
- tiesňová linka                            112 

- po vyhlásení poplachu odchádzajú ţiaci disciplinovane v sprievode vyučujúceho na 
miesto zhromaţdenia - na futbalové ihrisko. 

 
 

XVIII. Práva zákonných zástupcov 
 

1. ZS má právo ţiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali ţiakom informácie 
a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania. 

2. Oboznámiť sa so školským vzdelávacím  programom školy a školským poriadkom. 
3. Byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa. 
4. Právo na poskytnutie poradenských sluţieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa. 
5. Zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy. 
      Vyjadrovať s k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej     
      samosprávy, byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom  
      súhlase riaditeľky školy. 
6. Má právo ospravedlniť neúčasť svojho dieťaťa 10 dní v školskom roku. 
 
 
 
 

XIX. Povinnosti zákonných zástupcov 
 

1. Vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie 
školských povinností. 

2. Dodrţiavať 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 iných závaţných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy 
a vzdelávania. 

5. Nahradiť škodu, ktorú ţiak úmyselne zavinil. 
6. Zúčastňovať sa rodičovských zdruţení. 

7. Povinnosť prísť do školy po písomnom alebo ústnom predvolaní.  
 

 

 



Školský poriadok bol prerokovaný pedagogickou radou a schválený riaditeľkou školy dňa 25.08.2017.  
Školský poriadok nadobúda účinnosť dňa 01.09.2017. 
Školský poriadok bol predloţený rade školy a odsúhlasený dňa:. 
 
 
 
 
Vypracovala: Mgr. A. Bolová 
 
 
                   Mgr. Anzelma Bolová 
                                riaditeľka SOŠOaS 
 
 
 
 
 

 
 

 


