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Ú v o d  

 

Ţiak sa dobrovoľným rozhodnutím študovať v škole zaväzuje riadne 

dochádzať do školy, a preto je povinný riadiť sa jej pokynmi a školským 

poriadkom. 

V záujme naplnenia práva na vzdelanie škola zabezpečí vnútorný chod školy, 

organizáciu ţivota ţiakov a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, 

aby čas strávený v škole bol maximálne efektívne vyuţitý z hľadiska 

vzdelávania a mimoškolskej činnosti . 

Školský poriadok  vychádza zo zákona 381/2019 Z.z., ktorý je účinný od 

1.7.2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon), a zo zákona č.  241/2018 Z. z, ktorým sa mení a 

dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky č. 65/2015 Z. z. o stredných školách a zákona č. 61/2015 o 

odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

  

Článok I: Všeobecné ustanovenie 

 

Ţiaci a učitelia SOŠ technickej v Šuranoch majú všetky práva a slobody v súlade 

so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv a sú povinní dodrţiavať platné zákony 

spoločnosti a poţiadavky školy a správať sa podľa nich v škole a na akciách 

usporiadaných školou. 

Kaţdý ţiak svojím správaním a vystupovaním v škole i na verejnosti reprezentuje 

seba a svoju školu. 

Všetci ţiaci a pedagogickí zamestnanci školy sú povinní poznať a dodrţiavať 

pravidlá školského poriadku. 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/65/


3 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Článok II: Pravidlá správania ţiakov 

 

A/   Práva ţiaka 

 

1. Kaţdý ţiak má právo osvojovať si vedomosti, zručnosti a návyky na teoretickom vyučovaní 

a odbornom výcviku na základe výkladu učiteľa a inštruktáţe majstra odborného výcviku. 

Prostredníctvom vyučovania zvyšovať svoje schopnosti, vlastný úsudok a zmysel pre 

morálnu i spoločenskú zodpovednosť a stať sa platným členom spoločnosti. 
  

2. Ţiak má právo sa vzdelávať v systéme duálneho vzdelávania, ak zamestnávateľ a zákonný 

zástupca ţiaka uzatvoria učebnú zmluvu pred nástupom ţiaka do prvého ročníka štúdia. 

 

3. Ţiak má právo preukázať svoje vedomosti na teoretickom vyučovaní a odbornom výcviku a 

byť objektívne hodnotený známkou podľa klasifikačného poriadku. 

 

4. Ţiak má právo rozvíjať svoje psychické a fyzické, mentálne, morálne, duchovné vlastnosti, a 

to v podmienkach slobody a dôstojnosti. 

 

5. Ţiakovi sa počas vyučovania umoţňuje primeraná výţiva formou objednania si obedov na 

základe vlastného rozhodnutia a za úplatu. 

 

6. Ţiak má právo v prípade zdravotných problémov na uvoľnenie z vyučovania za účelom 

návštevy lekára a v nevyhnutných prípadoch na  privolanie  rýchlej zdravotníckej pomoci.  

 

7. Ţiak má právo zúčastňovať sa na činnosti krúţkov zriadených v SOŠt pod vedením 

pedagogického zamestnanca. 

 

8. Ţiak má právo poţiadať riaditeľa SOŠt a ostatných pedagogických zamestnancov  o ochranu 

v prípadoch ohrozenia svojho fyzického a psychického zdravia zo strany spoluţiakov alebo 

iných osôb. 

 

9. Ţiak má právo odmietnuť vykonávanie prác a činností, ktoré má písomným rozhodnutím 

lekára zakázané alebo je od nich oslobodený. Ţiak je povinný lekárske potvrdenie predloţiť 

učiteľovi a majstrovi OV na začiatku školského roku. 

 

10. Ţiak má právo doţadovať sa ochrany u riaditeľa SOŠt a ostatných pedagogických 

zamestnancov pred rasovou, náboţenskou a akoukoľvek formou diskriminácie, ktorá by 

znamenala obmedzovanie jeho ľudských práv. 

 

11. Ţiak má právo byť vychovávaný v duchu porozumenia, znášanlivosti a priateľstva medzi 

národmi, mieru a všeobecného bratstva, plne si uvedomujúc, ţe svoju energiu a talent by 

mal venovať sluţbe blíţnym. 



4 

 

4 

 

 

 

 

 

B/ Povinnosti ţiaka 

 

1. Osvojovať si vedomosti, kompetencie, zručnosti a získavať návyky poskytované Strednou 

odbornou školou technickou v Šuranoch, a pripravovať sa na tvorivú prácu a odbornú 

činnosť v príslušnom povolaní. Ak má ţiak podpísanú učebnú zmluvu  so zamestnávateľom 

v rámci duálneho systému vzdelávania, osvojuje si vedomosti, kompetencie , zručnosti 

a návyky priamo u tohto zamestnávateľa. 

 

2. Osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich, byť 

disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických zamestnancov a iných zamestnancov školy, 

inštruktorov v podnikoch a správať sa v škole i mimo nej tak, aby  robil česť škole aj sebe. 

 

3. Chrániť vlastné zdravie aj zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok a pomáhať pri udrţiavaní 

poriadku v škole a v jej okolí. 

 

4. Byť v škole čisto a vhodne oblečený a upravený. Na odbornom výcviku byť upravený podľa 

zásad  bezpečnosti práce. Pracovný odev a pracovnú obuv si čistiť minimálne 1-krát za 

týţdeň. 

 

5. Šetriť školské zariadenie, chrániť ho pred poškodením a hospodárne zaobchádzať s 

učebnicami a učebnými pomôckami, nepísať po laviciach a dverách a neničiť ich.  

Manipulovať s audiovizuálnymi prístrojmi môţu ţiaci len so súhlasom učiteľa.  

       Spôsobené škody je povinný uhradiť rodič, resp. zákonný zástupca nezodpovedného     

       ţiaka podľa rozsahu zavinenia. Ak sa nezistí vinník, škodu nahradí kolektív triedy. 

 

6. Po príchode do školy sa v šatni prezuť a odloţiť vetrovky a kabáty. Nenosiť ich do triedy. 

Šatňu uzamknúť. 

 

7.  Predloţiť ospravedlnenie neprítomnosti  na vyučovaní z dôvodu choroby, ošetrenia   

u lekára  zápisom v ţiackej kniţke.  Ţiaci predloţia ospravedlnenie neprítomnosti na 

vyučovaní do troch dní po ukončení neprítomnosti na vyučovaní triednemu učiteľovi, 

alebo majstrovi odborného výcviku. Ak sa ţiak nemôţe dostaviť na vyučovanie oznámi 

túto skutočnosťami  dôvod triednemu učiteľovi alebo majstrovi OV telefonický . 

 

8. Na kaţdú hodinu TV nosiť čistý úbor, nenechávať ho v šatni , ale nosiť domov a vyčistiť. 

 

9. Dodrţiavať osobnú hygienu a nosiť do školy nevyhnutné hygienické potreby. 

 

10. Dodrţiavať vyučovací čas, rozsah prestávok a plniť ďalšie pokyny školského poriadku 

školy. Neskorý príchod na vyučovanie musí ţiak ospravedlniť u vyučujúceho v triede a u 

triedneho učiteľa. Bezdôvodné neskoré príchody ţiaka na vyučovanie sú neospravedlnené a 

triedny učiteľ môţe navrhnúť výchovné opatrenie, prípadne zníţenú známku zo správania. 
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11. Na kaţdú vyučovaciu hodinu prichádzať včas, pripravený, s potrebnými vyučovacími 

pomôckami a ţiackou kniţkou. V prípade, ak si ţiak opakovane bez závaţnejšieho dôvodu 

neprinesie pomôcky na vyučovanie, môţe mu byť udelené niektoré z výchovných opatrení 

alebo navrhnutá zníţená známka zo správania. 

 

12. Na vyučovaní pozorne sledovať učiteľov výklad, odpovede spoluţiakov, svedomito a 

aktívne pracovať a nevyrušovať.  

 

13. Vystupovať voči dospelým ako aj voči spoluţiakom slušne. 

 

14. Pred odchodom z učebne zanechať svoje miesto upravené. Nevyhadzovať z okien papiere a 

iné odpadky. Po ukončení vyučovania upraviť triedu, vyloţiť stoličky a presunúť sa do 

šatne. 

 

15. Prípadnú stratu svojej veci okamţite oznámiť triednemu učiteľovi, prípadne učiteľovi 

konajúcemu dozor, ktorý urobí ďalšie opatrenia. 

16. Rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi. 

17. Ţiak je povinný riadiť sa a dodrţiavať protiepidemiologické pokyny a nariadenia, 

ktoré sú v danom čase aktuálne platné.   

18. Povinnosti ţiaka na praktickom vyučovaní 

1. Ţiak je povinný zúčastňovať sa na praktickom vyučovaní: 

 a) podľa časového harmonogramu praktického vyučovania a 

 b) pod vedením majstra odbornej výchovy alebo inštruktora. 

 2.  Ţiak počas praktického vyučovania vykonáva len cvičnú prácu a produktívnu prácu, 

ktoré zodpovedajú povolaniu, skupine povolaní alebo odborným činnostiam, na ktoré sa ţiak 

pripravuje. 

 3. Ţiak, ktorý vykonáva praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, je 

povinný dodrţiavať vnútorný poriadok pracoviska praktického vyučovania. 

4. Ak ţiak počas praktického vyučovania preukázateľne úmyselne spôsobí škodu a túto    

škodu neodstráni uvedením do predchádzajúceho stavu, stredná odborná škola alebo 

zamestnávateľ môţe od ţiaka poţadovať náhradu škody. Náhrada škody nesmie u 

jednotlivého ţiaka presiahnuť sumu rovnajúcu sa štvornásobku minimálnej mzdy. 

5. Ţiak je povinný riadiť sa a dodrţiavať protiepidemiologické pokyny a nariadenia, 

ktoré sú v danom čase aktuálne platné.  

 

 

C/ Povinnosti týţdenníkov 

 

Týţdenníkov menuje ich triedny učiteľ. Ich povinnosti sú: 
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 pred kaţdou hodinou zotrieť tabuľu, pripraviť kriedu a iné pomôcky na vyučovanie 

 na začiatku hodiny nahlásiť neprítomných ţiakov 

 po 10 minútach  neprítomnosti vyučujúceho na hodine oznámiť jeho neprítomnosť  v 

zborovni alebo u zástupkyni pre teoretické vyučovanie 

 udrţiavať poriadok v triede 

 udrţiavať poriadok v šatniach 

 po skončení vyučovania zatvoriť okná, skontrolovať čistotu a poriadok v triede, zabezpečiť, 

aby všetky stoličky boli vyloţené a skontrolovať či sú uzatvorené vodovodné kohútiky 

a zhasnuté svetlá, prípadne vypnuté elektrické zariadenia. 

 

D/ Ţiakovi je zakázané 

 
1. V zmysle zákona 377/2004 Z.z. fajčiť v priestoroch školy a pri činnostiach organizovaných 

školou. 

 

2. Prísť do školy pod vplyvom alkoholických nápojov, drog a iných omamných látok 

 

3. Prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou zbrane, cigarety, alkoholické 

nápoje, omamné látky a drogy a ich uţívať. 

 

4. Prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce ţivot a zdravie 

spoluţiakov a veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných ţiakov pri vyučovaní 

(pornografické časopisy, hracie karty, zábavnú pyrotechniku, zbrane, noţe, zvieratá, hmyz, 

plazy a pod./ 

 

5. Rušiť vyučovaciu hodinu a ODV zvonením mobilného telefónu a pouţívať mobilný telefón 

počas vyučovacej hodiny a odborného výcviku,  i jeho pouţívanie ako náhrada za 

kalkulačku . Počas vyučovacej hodiny má vypnutý mobil umiestnený v školskej taške. 

 

6. Je prísne zakázané šikanovať spoluţiakov, vydierať, kradnúť a ubliţovať si navzájom. 

Ide o cielené a opakované pouţitie násilia voči takému ţiakovi alebo skupine ţiakov, ktorí 

sa z najrôznejších dôvodov nevedia alebo nemôţu brániť. Šikanovanie sa prejavuje 

v rôznych podobách, ktoré môţu mať  následky na psychickom a fyzickom zdraví. 

Podstatnými znakmi šikanovania sú 

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. 

Šikanovanie sa prejavuje v priamej podobe: fyzickými útokmi, uráţlivými prezývkami, 

nadávkami, posmechom, tvrdými príkazmi agresora vykonať určitú vec proti vôli obete, 

odcudzením vecí a pod. 

V prípade riešenia  šikanovania sa bude postupovať v súlade s metodickým usmernením 

MŠVVŠ SR. 

 

7. Vulgárne sa vyjadrovať a pouţívať neslušné výrazy na adresu spoluţiakov i pracovníkov     

        školy. 
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8. Je prísne zakázané poškodzovať hasiace prístroje , vodovodné hydranty, dvere, okná a iný 

majetok školy. 

 

9. Je prísne zakázané písať, kresliť, maľovať na lavice, steny, podlahy a nábytok 

 

10. Opúšťať budovu školy počas vyučovania, prestávok a voľných hodín bez povolenia 

vyučujúceho alebo triedneho učiteľa. 
 

11. Vstúpiť do budovy školy s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli 

zodpovedať známym príznakom COVID-19(zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, 

koţná vyráţka, hnačka, náhla strata chuti a čuchu alebo iný príznak akútnej infekcie 

dýchacích ciest). 

 

        Kontrolovať dodrţiavanie uvedených zákazov sú  povinní  všetci pedagogickí    

        i nepedagogickí zamestnanci školy. Príslušníci policajného zboru na základe súhlasu    

        riaditeľ SOŠt môţu vykonať kontroly týkajúce sa bodu 2, 3, 4 a 6. 

 

 

E/ Starostlivosť o ochranu zdravia ţiakov, bezpečnosť pri vyučovaní a       

       školských akciách 

 

1. Ţiak je povinný počas vyučovania, prestávok, a tieţ na akciách organizovaných školou 

chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spoluţiakov v zmysle zákona 124/2006 Z.z. 

a 309/2007 Z.z a správať sa na školských akciách výletoch a exkurziách podľa pokynov 

Vnútorného predpisu SOŠt. 

 

2. Všetci ţiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole oboznámení na začiatku 

školského roku triednym učiteľom a majstrom OV a ţiaci prvých tried absolvujú 4 

vyučovacie  hod. školenie, ktoré im zabezpečí bezpečnostný technik. 

 

3. Kaţdý ţiak je povinný dodrţiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a 

rešpektovať usmernenia učiteľov a majstrov OV na predchádzanie úrazom. 

 

4. V prípade úrazu alebo náhleho ochorenia ţiak ihneď informuje vyučujúceho, dozor 

konajúceho  triedneho učiteľa alebo majstra OV, ktorý je povinný spísať záznam o úraze 

napriek tomu ţe ţiak nebol PN. 

 

5. Pri úraze alebo nevoľnosti poskytne vyučujúci alebo majster OV ţiakovi prvú pomoc,  a 

zabezpečí  ţiakovi lekársku pomoc. 

 

6. Za bezpečnosť ţiaka na vyučovaní zodpovedá vyučujúci v triede a majster odborného 

výcviku v dielňach . 

 

7. Počas pobytu ţiakov na akciách organizovaných školou zodpovedajú za ich bezpečnosť 

dozor konajúci zamestnanci SOŠt. Všetci ţiaci sú povinní rešpektovať ich pokyny. 
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8. Ak je podozrenie alebo bolo zistené, ţe ţiak je pod vplyvom legálnej alebo nelegálnej 

drogy, vrátane alkoholu a tabaku je potrebné o udalosti v prítomnosti dvoch svedkov spísať 

zápisnicu. 

 

 

 F/      Pravidlá vzájomných vzťahov ţiakov a zamestnancov školy 

 
1. Ţiak sa ku všetkým zamestnancom školy správa slušne a zdvorilo. 

2. Ţiak rešpektuje pokyny všetkých zamestnancov školy. 

3. Zamestnanci školy rešpektujú dôstojnosť ţiaka. 

4. Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského poriadku musí byť v súlade s    

    dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneuţívať v neprospech druhého. 

5. Ţiak nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv postihovaný za to, ţe podá na iného   

    ţiaka, pedagogického zamestnanca či zamestnanca školy sťaţnosť. 

  6.       Výkonom práv začleneného ţiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

    nemôţu byť obmedzené práva ostatných ţiakov, ktorí sú účastníkmi výchovy a     

    vzdelávania. 

  7.       Kaţdý zamestnanec školy sleduje správanie ţiakov a ich zmeny s cieľom zamedzi,  

    prípadne odhaliť sociálno-patologické javy v správaní ţiakov, napr. šikanovanie   

    ţiakov,prechovávanie drog, poškodzovanie školského majetku a pod. 

   8.      Pri akomkoľvek podozrení na šikanovanie a iné sociálno-patologické javy upozorní  

    prevádzkový zamestnanec ktoréhokoľvek pedagogického pracovníka, ktorý je ďalej   

    povinný postúpiť vec triednemu učiteľovi, špeciálnemu pedagógovi, kariérnemu   

    poradcovi a vedeniu školy. 

 

Článok III.:     Pedagogický zamestnanec je povinný 

1. Chrániť a rešpektovať práva ţiaka a jeho zákonného zástupcu. 

2. Zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneuţitím osobné údaje, informácie o     

    zdravotnom stave detí, ţiakov a výsledky psychologických vyšetrení, s ktorými prišiel do   

    styku.  

3. Rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby ţiaka s ohľadom na ich osobné  

    schopnosti a moţnosti, sociálne a kultúrne zázemie.  

4. Usmerňovať a objektívne hodnotiť prácu ţiaka.  

5. Aktívne sa podieľať na kontakte so zákonným zástupcom ţiaka.  

6. Vykonávať pedagogickú alebo odbornú činnosť v súlade s aktuálnymi vedeckými  

7. poznatkami, hodnotami a cieľmi školského vzdelávacieho programu alebo výchovného    

8. programu.  

9. Viesť ţiakov k dodrţiavaniu hygienických zásad a zásad bezpečnej práce.  

10. Poskytovať ţiakovi, zákonnému zástupcovi poradenstvo alebo odbornú pomoc spojenú s    

    výchovou a vzdelávaním, pravidelne informovať ţiaka alebo jeho zákonného zástupcu o   
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     priebehu a výsledkoch výchovy a vzdelávania, ktoré sa ho týkajú v rozsahu ustanovenom   

     osobitným predpisom.  

11. Viesť ţiakov školy k uvedomelému dodrţiavaniu pravidiel správania a k ochrane   

    zariadenia a ostatného vlastníctva pred jeho poškodením, stratou, zničením a zneuţitím. 

 

 

 

 

 

 

Článok IV:  Výchovné opatrenia 

 

A/ Pochvaly a iné ocenenia 

 

Udeľujú sa za  mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za statočný čin, za dlhodobú úspešnú 

prácu, za vzornú dochádzku, plnenie povinností a reprezentáciu školy. 

 

 Pochvalu udeľuje ţiakom: 

 

 triedny učiteľ 

 majster OV 

 vedúci pracoviska praktického vyučovania 

 riaditeľ SOŠt  

Pochvala sa udeľuje spravidla na zhromaţdení triedy alebo školy. 

 

B/ Opatrenia na posilnenie disciplíny 

 

Ukladajú sa ţiakom za porušenie školského poriadku.  

Podľa závaţnosti previnenia sa ukladá niektoré z týchto opatrení: 

 pokarhanie triednym učiteľom,  majstrom OV, vedúcim pracoviska  praktického vyučovania 

 pokarhanie  riaditeľom SOŠt 

 zníţenie známky zo správania na 2. stupeň 

  ak ţiak splnil povinnú školskú dochádzku môţe mu riaditeľ školy po prerokovaní v 

pedagogickej rade uloţiť aj podmienečné vylúčenie zo štúdia alebo vylúčenie zo štúdia. 

 

        V rozhodnutí o podmienečnom vylúčení zo štúdia určí riaditeľ SOŠt skúšobnú lehotu, a to 

najdlhšie na jeden rok. Ak sa podmienečne vylúčený ţiak v skúšobnej lehote   osvedčil, upustí sa 

od vylúčenia. Ak sa ţiak v tejto lehote dopustí ďalšieho závaţného   previnenia a porušenia 

školského poriadku, riaditeľ SOŠt vylúči ţiaka zo štúdia. 

 

Známka zo správania môţe byť ţiakovi zníţená aj z dôvodov:  

 

 Ak ţiak neospravedlnene vymešká 7 a viac hodín na vyučovaní, môţe mu byť zníţená 

známka zo správania na  2. stupeň.  / Vymeškané hodiny na TV a OV sa spočítavajú / 

 Ak ţiak vymešká neospravedlnene 14 hodín a viac hodín na vyučovaní, môţe mu byť  

uloţený  3. stupeň zo správania s podmienečným vylúčením. / Vymeškané hodiny na TV 

a OV sa spočítavajú / 
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 Ak sa zistí, ţe ţiak bol pod vplyvom drog, alkoholu, alebo ohrozoval ţivot a  zdravie 

spoluţiakov prípadne zamestnancov školy, bude mu uloţené výchovné opatrenie podľa 

Metodického usmernenia MŠ SR č.15/2006R, ktorým sa upravuje postup hodnotenia 

a klasifikácie ţiakov stredných škôl v Slovenskej republike. 

 Ak odmieta dodrţiavať protiepidemiologické opatrenia stanovené príslušným 

RÚVZ alebo inou štátnou autoritou, ktoré sú v danom čase aktuálne platné a 

záväzné. 

 

      V zmysle zákona číslo 377/2004 Z.z. je  z a k á z a n é  f a j č i ť  v priestoroch SOŠt. Ak ţiak 

poruší uvedený zákaz bude mu udelené pokarhanie riaditeľom SOŠt. Ak ţiak poruší uvedený 

zákaz 2-krát, bude mu zníţená známka so správania na 2. stupeň. Pri opakovanom porušovaní 

zákazu fajčenia v priestoroch školy môţe mu byť uloţená finančná pokuta alebo môţe byť ţiak 

vylúčený zo štúdia. 

 

      V prípade podozrenia, ţe ţiak  je pod vplyvom drogy alebo alkoholu, a odmietne 

 ( prípadne zákonný zástupca ţiaka nedá súhlas ) podrobiť sa lekárskemu vyšetreniu, prípadne 

dychovej skúške na alkohol, urobí sa o tomto porušení školského poriadku zápisnica. Moţné 

podozrenie sa bude povaţovať za opodstatnené a škola uloţí ţiakovi jedno z opatrení na 

posilnenie disciplíny. 

 

     Ochranné opatrenie: 

 

     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 alebo odmieta 

dodrţiavať v danom čase aktuálne platné epidemiologické opatrenia stanovené príslušným 

RÚVZ alebo inou štátnou autoritou. 

r i a d i t e ľ  školy,  m ô ţ e  pouţiť ochranné opatrenie, ktorým je okamţité vylúčenie ţiaka z 

výchovy a vzdelávania, umiestnením ţiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti 

pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia bezodkladne 

privolá  

a) zákonného zástupcu,  

b) zdravotnú pomoc 

 c) Policajný zbor  

 

Ochranné opatrenie slúţi na upokojenie ţiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia 

vyhotoví riaditeľ školy  písomný záznam.  Ak sa zistí, ţe ţiak šikanoval spoluţiaka konkrétne 

opatrenia sa budú vyvodzovať podľa Čl.5 Metodického usmernenia č. 7/2006- R.  

Uvedené opatrenia sa môţu ukladať do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o previnení ţiaka 

dozvedel príslušný pedagogický pracovník školy, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď 

sa ţiak previnenia dopustil.Výchovné opatrenia udelené neplnoletým ţiakom oznámi riaditeľ 

školy ich zákonným zástupcom a informuje o vylúčení ţiaka zo štúdia organizáciu pre ktorú sa 

ţiak pripravuje. 
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Článok V: Ospravedlňovanie neprítomnosti ţiaka na výchove a vzdelávaní 

 

          Ak sa ţiak nemôţe zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, jeho zákonný zástupca je 

povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. 

Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti ţiaka 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  

 účasť  ţiaka na súťaţiach, na ktoré bol vyslaný školou. 

Neprítomnosť ţiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje 

jeho zákonný zástupca.  Vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môţe 

vyţadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo ţiaka alebo iný doklad potvrdzujúci 

odôvodnenosť jeho neprítomnosti. 

Ak neprítomnosť dieťaťa alebo ţiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce 

vyučovacie dni, ţiak alebo jeho zákonný zástupca predloţí potvrdenie od lekára. 

Ak ţiak počas štvrťroka vymešká z niektorého predmetu 30 % bude zo zameškaného učiva 

preškúšaný. 

Plnoletý ţiak sa ospravedlňuje sám rovnakým spôsobom ako je vyššie uvedené. 

 

           Článok VI:  Práva a povinnosti zákonného zástupcu ţiaka 

        Zákonným zástupcom ţiaka je jeho rodič alebo iná fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené 

do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.  

         Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré 

poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa školského zákona, zodpovedajúce schopnostiam, 

zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a 

etnickej príslušnosti. Toto právo na slobodnú voľbu školy alebo školského zariadenia moţno 

uplatňovať v súlade s moţnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy. 

Zákonný zástupca  ţiaka  má právo: 

 ţiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali ţiakom informácie a 

vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s 

princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania,  

 oboznámiť sa s školským vzdelávacím programom  a školským poriadkom,  

 byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,  
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 na poskytnutie poradenských sluţieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,  

 zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy  

 vyjadrovať sa k školskému vzdelávaciemu programu  prostredníctvom orgánov školskej 

samosprávy,  

 byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase 

riaditeľa školy.  

Zákonný zástupca dieťaťa alebo ţiaka alebo zástupca zariadenia je povinný:  

 vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie 

školských povinností,  

 dodrţiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským 

poriadkom,  

 dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-

vzdelávacie potreby,  

 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,  

 bezodkladne vyzdvihnúť ţiaka zo školy, ak ţiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z 

moţných príznakov COVID-19, zákonných zástupcov kontaktuje škola, 

 nahradiť škodu, ktorú ţiak úmyselne zavinil.  

           Zákonný zástupca dieťaťa 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 školského zákona.  

Zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky, najmä ak neprihlási 

dieťa na povinnú školskú dochádzku alebo ak dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 15 

vyučovacích hodín v mesiaci. Dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloţí 

dokladmi v súlade so školským poriadkom. 

            Rodičovské práva prináleţia v plnej miere nielen manţelom, ale aj druhovi a druţke, 

rozvedeným manţelom, osvojiteľom, aj rodičom dieťaťa, ktorí spolu neţijú. 

            Výlučné vykonávanie rodičovských práv a povinností len jedným rodičom bez ohľadu na 

vôľu druhého rodiča je moţné len v prípadoch uvedených v ustanovení § 28 od. 3 zákona o 

rodine, a to v prípade výslovného pozbavenie, pozastavenia alebo obmedzenia rodičovských 

práv a povinností rozhodnutím súdu aleob ak rodič zomrel, je neznámy alebo nemá spôsobilosť 

na právne úkony v plnom rozsahu. 
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Článok VII: Organizácia vyučovania 

 

 1.   Teoretické vyučovanie 

 Budova školy sa otvára o 06.30 hod. Ţiaci prichádzajú do školy tak, aby 10 minút pred 

začiatkom prvej vyučovacej hodiny boli na svojom mieste v učebni pripravení na vyučovanie. 

Ţiak je povinný poznať rozvrh hodín, podľa ktorého sa vyučuje. Vyučuje sa najviac 8 

vyučovacích hodín v jednom dni v rozsahu 45 minút. Počas vyučovania a prestávok je budova 

zamknutá. Ţiak môţe budovu opustiť len so súhlasom triedneho učiteľa, dozor konajúceho 

učiteľa alebo majstra odborného výcviku. 

V prípade vzniknutej, pretrvávajúcej alebo zhoršenej epidemiologickej situácie 

môže riaditeľ školy upraviť začiatok, koniec a priebeh trvania teoretického 

vyučovania a odborného výcviku. 

 

Denný časový rozvrh vyučovacích hodín 

a prestávok: 

   

      Hodina  

začiatok  

hodiny 

koniec            

hodiny 

1.hodina 7.45 8.30 

prestávka 10 minút 

2.hodina 8.40 9.25 

prestávka 10 minút 

3.hodina 9.35 10.20 

prestávka 5 minút 

4.hodina 10.25 11.10 

prestávka 5 minút 

5.hodina 11.15 12.00 

Prestávka obed 30 minút obed 

6.hodina 12.30 13.15 

prestávka 5 minút 

7.hodina 13.20 14.05 

prestávka 5 minút 

8.hodina 14.10 14.55 

 

2.  Praktické vyučovanie 
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Denný časový rozvrh na odbornom výcviku: 

Ročník   začiatok vyučovania  koniec vyučovania 

 

1.    7.45   13.00 

2.    7.45   14.00 

3.    7.45   14.00 

4.    7.45   14.00  

5.                                             7.45                             14.00 

 

Poobedňajšie vyučovanie na odbornom výcviku v dielňach školy sa uskutočňuje len 

v prípade ak to z organizačných dôvodov nie je moţné v dopoludňajšej zmene od 13.oo hod. 

maximálne do 19.oo. hodiny. 

 

Prestávka je v čase  od 9.15 hod. do 9.30  hod.,  veľká prestávka od 11.45 do 12.15 hod. 

Prestávka v poobedňajšej zmene je od 15.oo do 15.3o hod.. Prestávka na večeru od 18.oo do 

18.30 hodine. 

         Vyučovanie odborného výcviku ţiaka, ktorý sa pripravuje v systéme 

duálneho vzdelávania môţe začínať najskôr o  6.00 hodine. Vyučovanie 

odborného výcviku ţiaka, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho 

vzdelávania, sa môţe končíť najneskôr o 22.00 hodine.  /Vyhláška č. 241/2018 Zz./ 

 

 

                          Článok VIII:  Záverečné ustanovenia 

 

       V škole sa   z a k a z u j e  činnosť politických strán a politických hnutí a 

ich propagácia. 

       V škole sa   n e p o v o ľ u j e  reklama, ktorá je v rozpore s princípmi a 

obsahom výchovy a vzdelávania alebo ďalšími negatívnymi činnosťami spojenými 

s výchovou a vzdelávaním, reklama a predaj výrobkov ohrozujúcich zdravie, 

psychický alebo morálny vývin detí a ţiakov. 

        V škole sa   z a k a z u j e   poskytovanie alebo sprístupňovanie informácií 

alebo zneuţívanie informačných prostriedkov, ktoré by mohlo viesť k narušeniu 

mravnosti 

       Tento vnútorný poriadok nadobúda platnosť dňa 2. 9. 2020  
 

 

 

 

 

                                                                                Ing. František Tamašovič 

                                                                               riaditeľ SOŠT  


