Stredná odborná škola technická, Družstevná 1474/19, Humenné

ŠKOLSKÝ PORIADOK
Stredná odborná škola technická, Družstevná 1474/19, 066 01 Humenné, (ďalej len
„škola“) uplatňuje jednotu výchovy a vzdelávania, spojenie školy so životom a usiluje sa o
všestranný humanitný rozvoj osobnosti mladého človeka, vychováva ho v zmysle vedeckého
poznania a v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie, formuje jeho
intelektuálny a mravný rozvoj, pripravuje ho na tvorivú prácu a odbornú činnosť v povolaní
a poskytuje estetickú, zdravotnú, telesnú a ekologickú výchovu, umožňuje aj náboženskú
výchovu.
Školský poriadok (ďalej len „ŠP“) sústreďuje hlavné zásady pre organizovanie
výchovno-vzdelávacieho procesu v škole spracované v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky
MŠ SR č. 65/2015 Z. z. o stredných školách. Tento poriadok sa vzťahuje aj na akcie
organizované školou (výlety, exkurzie, kurzy, kultúrne a športové podujatia a pod.) aj keď sa
konajú mimo objektu školy.
Zriaďovateľom školy je Prešovský samosprávny kraj. Škola je rozpočtová organizácia
s právnou subjektivitou a riadi ju riaditeľ školy.
Článok 1
PRÁVA ŽIAKOV
V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa, žiak má:
1. Právo na vzdelanie, ktoré nemôže učiteľ porušovať vyhadzovaním žiaka z triedy,
obmedzovaním jeho školskej dochádzky alebo jeho vylučovaním z určitých činností.
Vzdelávanie v strednej škole je bezplatné. Žiak môže primerane využívať školské
zariadenie, učebne, výpočtovú techniku, knižnicu – žiak má právo na bezplatné
zapožičanie učebníc, učebných textov na povinné vyučovacie predmety. Žiaci majú právo
na vzdelávanie v štátnom materinskom jazyku.
2. Práva na slobodu prejavu - každý žiak má právo slovom alebo písmom vyjadrovať svoj
názor, klásť otázky k učivu a dostať na ne odpoveď, slobodne sa rozhodovať o tom, ako
bude chodiť upravený alebo oblečený. Táto sloboda však nemôže byť absolútna –
nemožno tolerovať prejavy, ktoré by vyzývali k rasovej, národnostnej či inej forme
neznášanlivosti; kladenie otázok nemôže svojím rozsahom obmedzovať právo ostatných
žiakov na vzdelanie; oblečenie a úprava žiaka musia byť v súlade so základnými
hygienickými požiadavkami, nemožno tolerovať prejavovanie výtvarných alebo iných
názorov formou poškodzovania školského majetku (sprejerstvo, vandalizmus).
3. Právo na názor – učiteľ má dávať dieťaťu čo najväčší priestor na vyjadrenie vlastného
názoru, postojov, vlastnej tvorivosti, nezameriavať sa len na pamäťové reprodukcie
predtým osvojených poznatkov žiakov. Žiak má právo na slobodné vyjadrenie okrem
vyučovacích hodín aj na triednickej hodine, možnosť vyjadriť sa prostredníctvom
školského rozhlasu, časopisu, násteniek, na zasadnutí žiackej rady a pod. V tejto súvislosti
má žiak aj právo na omyl, zmenu názoru a právo na vývin.
4. Právo na podporovanie a umožňovanie rešpektovania názorov - znamená, že so
žiakmi treba zaobchádzať na základe princípu rovnosti, že pre nich platia všetky práva bez
ohľadu na rasu, farbu pleti, pohlavie, etnický alebo sociálny pôvod, majetok, politické
alebo iné zmýšľanie, náboženstvo, telesnú alebo duševnú nespôsobilosť. Rešpektovať
treba ustanovenia zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých
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oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(antidiskriminačný zákon).
5. Právo na súkromie, slobodu myslenia, svedomia a náboženstva – každý žiak má právo
vybrať si náboženstvo alebo byť bez vyznania, nikto nemá právo vytvárať na neho alebo
jeho rodičov nátlak, obmedzovať ho alebo zosmiešňovať ohľadom jeho náboženstva a
filozofického presvedčenia. To sa týka aj rozhodovania pri výbere vyučovania
náboženskej výchovy alebo etickej výchovy.
6. Žiak má právo na informácie týkajúce sa jeho osoby, výchovno-vzdelávacieho programu
školy a možností, ktoré pre žiaka ponúka. Každý žiak má právo poznať školský poriadok
zahŕňajúci práva a povinnosti žiakov a Dohovor o právach dieťaťa. Škola umožňuje
prístup žiakov k informáciám – využívanie učebného softvéru, pripojenia na internet,
knižničného fondu, video- a audionahrávok, časopisov, násteniek. Pedagogickí
zamestnanci pri poskytovaní informácií o žiakovi musia postupovať v súlade so zákonom
NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
7. Každý žiak má právo na objektívne hodnotenie. Vyučujúci musí žiakom oznamovať
výsledok každej klasifikácie a hodnotenia, po ústnom vyskúšaní oznámiť žiakovi
výsledok ihneď. Výsledky klasifikácie písomných a grafických prác a praktických
činností musí oznámiť žiakovi a predložiť k nahliadnutiu do 14 dní; nepreťažovať žiakov,
a tak ohrozovať ich zdravý telesný a duševný vývoj; zabezpečiť pravidelnú frekvenciu
hodnotiacich činností.
8. Právo na ochranu zdravia – úlohou učiteľov je vytvárať zdravé prostredie, resp.
vytvárať zdravú klímu triedy a školy a postupovať pri výchove tak, aby si žiaci postupne
sami vedeli chrániť svoje právo na zdravý spôsob života. Škola zabezpečuje pre žiakov
stravovanie v školskej jedálni. Zdravotne postihnuté dieťa má právo na osobitnú
starostlivosť. Pri vzniku školského úrazu žiak oznámi túto skutočnosť dozor konajúcemu
pedagógovi, resp. triednemu učiteľovi.
9. Právo na ochranu pred fyzickým a psychickým násilím, využívaním a zanedbávaním
– voči žiakovi nemôžu byť uplatňované disciplinárne opatrenia, pri ktorých by dochádzalo
k ponižovaniu jeho ľudskej dôstojnosti (bitie, nadávky, šikanovanie, vyhrážanie sa,
urážky, zadržiavanie žiaka v škole po vyučovaní proti jeho vôli a pod.), žiak nesmie
pracovať pred dovŕšením primeraného minimálneho veku, vykonávať prácu na úkor jeho
zdravia, vzdelávania, telesného, duševného alebo mravného vývoja.
10. Právo na ochranu súkromia, cti a povesti – vyjadrenia učiteľa týkajúce sa hodnotenia
vedomostí, zručností a postojov žiakov a ich zverejňovanie nemôžu žiaka urážať a
ponižovať, negatívne ovplyvňovať jeho sebahodnotenie, či postavenie v skupine
spolužiakov. O žiakoch možno zhromažďovať len základné údaje týkajúce sa identifikácie
osoby: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko, rodné číslo, štátnu
príslušnosť, národnosť, osobné údaje týkajúce sa jeho zdravia a mentálnej identity.
Zhromažďované údaje treba chrániť pred prístupom nepovolaných osôb a zachovávať o
nich mlčanlivosť. Rovnako nemožno zasahovať do rodinných vzťahov žiaka, porušovať
listové tajomstvo, vystavovať žiaka ponižujúcim prehliadkam a pod.
11. Právo na ochranu a pomoc – dieťa má byť za každých okolností medzi prvými, ktorým
sa poskytuje ochrana a pomoc. Preto má žiak právo na kompetentný dozor zo strany
pedagogických zamestnancov, na ochranu pred šikanovaním. Ak je žiak šikanovaný,
môže sa obrátiť s problémom na triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupcov
riaditeľa školy alebo na riaditeľa školy, môže využiť anonymnú schránku dôvery, ktorá je
umiestnená vo vestibule školy.
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12. Právo na pokojné zhromažďovanie sa – žiak sa môže zúčastňovať pokojného
zhromažďovania, žiaci ho však môžu zvolávať až po dovŕšení 18 rokov veku. Žiaci majú
právo združovať sa na základe dobrovoľnosti v detských a mládežníckych organizáciách,
záujmových a športových organizáciách, v záujmových krúžkoch na škole, zapájať sa do
mimoškolských kultúrnych, športových a iných aktivít organizovaných školou.
13. Právo na odpočinok a voľný čas, na účasť na hre a oddychovej činnosti; slobodnú účasť
na kultúrnom živote a umeleckej činnosti – pri tvorbe rozvrhu hodín treba rešpektovať
zásady psychohygieny. Vyučujúci nemôžu vyučovacie hodiny predlžovať alebo svojvoľne
skracovať prestávky. Žiakov nemožno zbytočne preťažovať zadávaním úloh.
14. Právo na ochranu pred drogovými závislosťami – v školskom poriadku sú vymedzené
základné opatrenia proti šíreniu legálnych aj nelegálnych drog v školskom prostredí
(zákaz fajčenia v priestoroch školy a pri akciách organizovaných školou, zákaz prinášať
do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje, drogy a požívať ich,
predmety, ktoré nesúvisia s vyučovacím procesom, ktorými sa ohrozuje život a zdravie a
pod.).
15. Právo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – žiaci na základe
záznamov a odporúčaní špeciálno-pedagogickej poradne majú právo na individuálny
prístup vo výchove a vzdelaní, na vyučovanie pedagógom s odbornou a pedagogickou
spôsobilosťou a na ďalšie úpravy v procese vyučovania, ktoré sú odporúčané na základe
odborného vyšetrenia a v súlade s platnými predpismi. Žiak so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických
foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných
podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú. Zaručuje sa mu právo používať
pri výchove a vzdelávaní špeciálne učebnice a špeciálne didaktické a kompenzačné
pomôcky.
16. Právo na spravodlivý proces – škola umožní žiakovi, aby mohol byť vypočutý, keď mu
hrozia sankcie z porušenia školského poriadku, aby sa mohol k veci slobodne vyjadriť a
obhájiť sa.
17. Právo na ochranu osobných vecí škola zabezpečí prostredníctvom poistenia proti
krádeži, pridelením uzamykateľnej skrinky.
Podľa § 144 ods. 1, 2, 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a
o zmene a doplnení niektorých zákonov má žiak právo na:
a) rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,
b) bezplatné vzdelanie v stredných školách,
c) vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom týmto
zákonom,
d) individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav
v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,
e) bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety,
f) úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
g) poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
h) výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
i)organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom,
zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
j)úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a
sexuálnemu násiliu,
k) na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi
možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom,
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l)na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,
m) na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených týmto zákonom podľa § 24.
Škola zaručuje žiakovi garanciu zabraňujúcu jeho postihu, garanciu zvýhodnenia alebo
sankcionovania z dôvodu uplatnenia svojich práv.
Článok 2
POVINNOSTI ŽIAKOV
Žiak sa dobrovoľným rozhodnutím študovať v Strednej odbornej škole technickej
v Humennom zaväzuje riadne chodiť do školy a plniť všetky úlohy a povinnosti pri príprave
na budúce povolanie alebo ďalšie štúdium:
1. Podporovať úsilie pedagogických zamestnancov pri rozvíjaní tradícií školy, vo všetkom
svojom konaní v škole a na verejnosti vystupovať tak, ako sa to očakáva podľa profilu
absolventa školy.
2. Mať v úcte pedagogických a ostatných zamestnancov školy, v škole, vo verejných
miestnostiach a na ulici ich zdraviť „dobrý deň.“
3. Chrániť vlastné zdravie i zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok v škole. Pomáhať pri
udržiavaní poriadku v škole a v jej okolí.
4. Prezuť sa hneď po príchode do školy a topánky si uzamknúť v skrinke v suteréne školy.
5. Byť v škole vhodne a čisto oblečený a upravený. Neprípustné je zviditeľňovanie
symbolov rasizmu, sektárstva a extrémizmu.
6. Šetriť školské zariadenie, chrániť ho pred poškodením a hospodárne zaobchádzať s
učebnicami a učebnými pomôckami. V prípade poškodenia školského zariadenia alebo
poškodenia a straty učebníc je povinnosťou škodu uhradiť.
7. Dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia vo výchovno-vzdelávacom procese.
Pri prechode na vyučovanie mimo budov dodržiavať pravidlá bezpečnosti.
8. Dodržiavať vyučovací čas a rozsah prestávok. Dostaviť sa na vyučovanie najneskôr 10
minút pred prvou vyučovacou hodinou. Zúčastňovať sa na vyučovaní všetkých
povinných voliteľných predmetov aj nepovinných predmetov, ktoré si zvolil podľa
rozvrhu.
Vyučovacie hodiny a prestávky na teoretickom vyučovaní:
Hodina

Trvanie

Prestávka

0. hodina
1. hodina
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina
8. hodina

07.00 – 07.45
07.50 – 08.35
08.40 – 09.25
09.30 – 10.15
10.25 – 11.10
11.15 – 12.00
12.25 – 13.10
13.15 – 14.00
14.05 – 14.50

5 minút
5 minút
5 minút
10 minút
5 minút
25 minút
5 minút
5 minút
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Vyučovanie a prestávky na praktickom vyučovaní:
Študijný odbor
Mechanik elektrotechnik
Mechanik strojov a zariadení
Programátor obrábacích
a zváracích strojov a zariadení
Chemik operátor
Elektrotechnika

Ročník

Vyučovanie

1. - 2.

08.00 – 14.00

1. prestávka 09.35 – 09.45
2. prestávka 11.30 – 12.00

3. - 4.

07.00 – 14.00

1. prestávka 09.35 – 09.45
2. prestávka 11.30 – 12.00

1. - 3.

07.50 – 13.10

1. prestávka 09.35 – 09.40
2. prestávka 11.30 – 12.00

1.- 2.

07.20 – 13.20

3. - 4.

07.20 – 14.20

Grafik digitálnych médií

Prestávky

1.
2.
3.
1.
2.
3.

prestávka 08.20 – 08.30
prestávka 10.00 – 10.10
prestávka 12.00 – 12.20
prestávka 09.20 – 09.30
prestávka 12.00 – 12.25
prestávka 13.20 – 13.25

9. Krúžková a iná činnosť žiakov popoludní sa začína o 14.10 hodine.
10. Počas prestávok (vrátane obedňajšej) nesmú žiaci odchádzať do bufetov a obchodov
mimo areálu školy. Opustiť areál počas obedňajšej prestávky môže iba žiak, ktorý sa na
vrátnici školy preukáže informovaným súhlasom zákonného zástupcu o opúšťaní areálu
školy. Do školského bufetu chodia žiaci iba počas prestávok.
11. Do odborných učební a na delené hodiny sa žiaci presúvajú počas prestávok.
12. V odborných učebniach sa žiaci riadia Prevádzkovým poriadkom učebne, s ktorým sú
každoročne oboznámení na začiatku školského roka.
13. Podľa § 144 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a
o zmene a doplnení niektorých zákonov je žiak povinný:
a) neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a
vzdelávania,
b) dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského
zariadenia,
c) chrániť pred poškodením majetok školy alebo školského zariadenia a majetok,
ktorý škola využíva na výchovu a vzdelávanie,
d) chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré mu boli
bezplatne zapožičané,
e) pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať, ak tento
zákon neustanovuje inak,
f) konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a
bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
g) ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy alebo
školského zariadenia,
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h) rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v
súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a
dobrými mravmi.

Článok 3
POVINNOSTI TÝŽDENNÍKOV
1. Službu týždenníkov v triedach vykonávajú po dobu jedného týždňa vždy dvaja žiaci,
ktorých určí triedny učiteľ podľa určitého poradia.
2. Týždenníci pripravia pred vyučovaním triedu na nerušený priebeh vyučovania (krieda,
príp. popisovače, zotretá tabuľa, špongia, vetranie, zistenie neprítomných žiakov, príprava
pomôcok).
3. Neprítomnosť vyučujúceho hlásia do 15 minút vedeniu školy (zástupcom riaditeľa školy).
4. Počas dňa zabezpečia vetranie triedy.
5. Po ukončení vyučovania zabezpečia poriadok v triede a vyloženie stoličiek na lavice.
6. Pri zistení poškodenia inventára triedy hlásia toto poškodenie triednemu učiteľovi.
7. Povinnosti týždenníkov platia aj pri presune do inej učebne.
Článok 4
PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU ŽIAKA
1. Podľa § 144 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a
o zmene a doplnení niektorých zákonov má zákonný zástupca právo vybrať pre svoje
dieťa školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa tohto zákona, zodpovedajúce
schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu,
svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy alebo
školského zariadenia možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej
sústavy.
2. Podľa § 144 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a
o zmene a doplnení niektorých zákonov má zákonný zástupca právo:
a) 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,
b) oboznámiť sa so Školským vzdelávacím programom a Školským poriadkom,
c) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
d) na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
e) zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,
f) vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov
školskej samosprávy,
g) byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom
súhlase riaditeľa školy.
3. Podľa § 144 ods. 7, 8 , 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zákonný zástupca žiaka povinný:
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a) vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na
plnenie školských povinností,
b) dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené
školským poriadkom,
c) dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovnovzdelávacie potreby,
d) informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných
problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na
priebeh výchovy a vzdelávania,
e) nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.
4. 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 tohto zákona; dôvody
neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským
poriadkom.
5. Ak sa dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole jeho zákonný
zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný oznámiť škole 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.
Článok 5
ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA
1. Budova školy je otvorená pre žiaka od 6.30 – 16.30 hod.
2. Žiak na vyučovanie a akcie organizované školou prichádza včas v primeranom slušnom
oblečení, vkusne a čisto upravený a bez výstredností v úprave zovňajška. Žiak je povinný
byť v škole najneskôr 10 minút pred vyučovacou hodinou.
3. Po skončení vyučovania sa môže žiak zdržiavať v priestoroch školy iba s pedagogickým
dozorom.
4. Budova školy je počas vyučovania chránená službou vrátnika.
5. Návštevy žiaka počas vyučovania sú zakázané. V odôvodnených prípadoch môže žiaka
navštíviť rodič – zákonný zástupca prípadne súrodenec. Návšteva sa zahlási na vrátnici
školy. Návštevy sú povolené len počas prestávok.
6. Prestávky žiak využíva na výmenu učebných pomôcok, na prípravu na nasledujúcu
vyučovaciu hodinu a na presun do učební.
7. Na začiatku vyučovacej hodiny žiak zaujme svoje miesto v učebni určené zasadacím
poriadkom alebo podľa pokynov vyučujúceho.
8. Úradné a neodkladné záležitosti, kopírovanie na sekretariáte školy si žiak vybavuje len
počas prestávok a po vyučovaní.
9. Žiak sa môže na začiatku školského roka prihlásiť do záujmových krúžkov. Povinnosťou
žiaka je počas školského roka vybraný krúžok navštevovať.
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10. Do školy prináša žiak školské potreby – učebnice a učebné pomôcky podľa rozvrhu hodín
a pokynov vyučujúceho. Pred vyučovaním si pripraví všetko, čo bude v príslušnom
predmete potrebovať. Na vyučovanie telesnej a športovej výchovy sa prezlečie do
cvičebného úboru. Na praktickom vyučovaní je oblečený podľa pokynov majstra odbornej
výchovy.
11. Keď sa z vážnych dôvodov nepripraví na vyučovanie alebo nevypracuje domácu úlohu,
ospravedlní sa príslušnému vyučujúcemu na začiatku hodiny. Učivo si osvojí a úlohy
dodatočne splní podľa pokynov vyučujúceho. Ak je vyvolaný a vopred sa neospravedlní,
vyučujúci nemusí akceptovať jeho dodatočné ospravedlnenie a môže ho hodnotiť
známkou nedostatočný.
12. Počas vyučovania sa správa disciplinovane, sústredene sleduje prácu na hodine a aktívne
sa do nej zapája, plní si povinnosti, nevyrušuje spolužiakov, nepomáha im nedovoleným
spôsobom.
13. Žiaci nevstupujú do zborovne.
14. Pomôcky na vyučovanie prinášajú týždenníci alebo na to určený žiak cez prestávky podľa
pokynov vyučujúceho.
15. Pred vyučovaním a po skončení vyučovania nerobí žiak hluk na chodbách a v triedach.
16. Za požičané učebnice hmotne zodpovedá žiak, ak nie je plnoletý, jeho zákonný zástupca.
17. Na začiatku školského roka si každá trieda zvolí triednu samosprávu v zložení: predseda,
podpredseda, pokladník. Samospráva vykonáva činnosť podľa pokynov triedneho učiteľa.
18. Žiacke práce sú majetkom školy. V prípade, ak žiak použil na ich zhotovenie materiál,
ktorý je nad rámec požadovaných učebných pomôcok, je možné na základe dohovoru
žiaka/zákonného zástupcu s riaditeľom školy časť nákladov uhradiť.
19. Žiak do školy nenosí väčšie sumy peňazí, cenné predmety. Za osobné veci žiaka škola
nezodpovedá. Kabáty si žiak odkladá v triede, topánky do skrinky, ktorá mu je pridelená
na začiatku školského roka. Po skončení vyučovania si žiak odloží prezuvky do skrinky,
ktorú si zamyká. V prípade krádeže z neuzatvorenej skrinky škola nenesie žiadnu
zodpovednosť za vzniknutú škodu a poisťovňa škodu neprepláca. Tak isto škola
nezodpovedá za veci, ktoré má žiak odložené v neuzamknutých skriniach v učebniach.
20. Žiak šetrí zariadenie a vybavenie školy. Šetrne zaobchádza so všetkými pracovnými
a strojovými zariadeniami ako aj s ostatným majetkom školy. Škody na inventári a
ostatnom zariadení spôsobené úmyselne alebo z nedbanlivosti hradí zákonný zástupca
žiaka/žiak podľa § 422 Občianskeho zákonníka a § 214 ods. 1 Zákonníka práce.
Nahradenie škody nevylučuje aj trest podľa stupňa previnenia.
21. Žiak do učebne/triedy vstupuje v prezuvkách. Neprezutému žiakovi nemusí byť povolený
vstup do učebne. Žiakovi je počas vyučovacej hodiny zakázané mať na hlave akúkoľvek
pokrývku (čiapku, šiltovku, šatku, kapucňu).
Nedodržiavanie stanovených pravidiel žiakom sa považuje za porušenie ŠP a je dôvodom na
podanie návrhu riaditeľovi školy na uloženie výchovných opatrení žiakovi alebo na zníženie
známky zo správania.
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Článok 6
UVOĽŇOVANIE ŽIAKOV Z VYUČOVANIA
1. Žiak je povinný dochádzať do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín.
2. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe, požiada rodič alebo
zákonný zástupca žiaka triedneho učiteľa telefonicky, písomne v študentskom zápisníku
alebo osobne (s uvedením dátumu, dôvodu, prípadne času odchodu) o uvoľnenie
z vyučovania.
3. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, je rodič alebo iný
zákonný zástupca povinný najneskôr nasledujúci deň oznámiť triednemu učiteľovi dôvod
neprítomnosti.
4. Pri návrate na vyučovanie je žiak povinný predložiť triednemu učiteľovi písomné
ospravedlnenie ihneď alebo najneskôr do 3 dní od nástupu do školy.
5. V prípade choroby triedny učiteľ ospravedlní neprítomnosť žiaka na vyučovaní na základe
ospravedlnenia podpísaného rodičom alebo zákonným zástupcom (3 po sebe nasledujúce
vyučovacie dni). Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako 3 po sebe
nasledujúce dni, predloží žiak aj potvrdenie od lekára.
6. Triedny učiteľ ospravedlní neprítomnosť žiaka na vyučovaní z rodinných dôvodov na
základe ospravedlnenia podpísaného rodičom, zákonným zástupcom, najviac na 5 dní
v školskom roku. Rodič môže požiadať triedneho učiteľa o uvoľnenie z vyučovania
z rodinných dôvodov najviac na dva po sebe nasledujúce vyučovacie dni. V iných
prípadoch požiada riaditeľa školy.
7. V prípade, ak žiak nepredloží hodnoverné ospravedlnenie za vymeškané hodiny, triedny
učiteľ má právo tieto hodiny neospravedlniť.
8. Ak žiak mešká na vyučovaciu hodinu bez udania relevantného dôvodu, tak za 3 neskoré
príchody (do 15 minút) mu bude udelená 1 neospravedlnená hodina.
9. Ak sa žiak uchádza o oslobodenie od telesnej a športovej výchovy, musí jeho zákonný
zástupca o toto oslobodenie požiadať do 15. septembra v príslušnom školskom roku
riaditeľa školy a k žiadosti predloží na predpísanom tlačive návrh lekára. Riaditeľ školy
rozhodne o oslobodení, resp. o zaradení žiaka do príslušnej skupiny telesnej výchovy.
10. Žiaka nemožno uvoľniť na celý školský rok alebo jeho prevažnú časť z vyučovania
povinných predmetov, ktoré majú rozhodujúci význam pre odborné zameranie
absolventov. Predmety určuje riaditeľ školy.
11. Ak to dovoľuje charakter učiva, riaditeľ školy umožní žiačke z dôvodu tehotenstva alebo
materstva prípravu a vykonanie skúšok v určených termínoch, ak je neplnoletá, so
súhlasom jej zákonného zástupcu.
12. Riaditeľ školy umožní na žiadosť žiaka a ak ide o neplnoletého, so súhlasom zákonného
zástupcu, mimoriadne nadanému a talentovanému žiakovi prípravu a štúdium podľa
individuálneho študijného plánu.
13. Riaditeľ školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade a po porovnaní učebných plánov
umožniť žiakovi absolvovať časť štúdia v trvaní najviac jeden rok na príbuznej škole v
zahraničí. V prípade potreby predpíše žiakovi vykonať rozdielové skúšky.
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Článok 7
ŽIAKOM JE ZAKÁZANÉ
1. Prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje a iné zdraviu
škodlivé látky (drogy), požívať ich v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou
(pozri Článok 11).
2. Prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie a
veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť jeho i ostatných žiakov pri vyučovaní. Ide
o zvieratá, strelné a bodné zbrane, chemikálie a pod.
3. Používať prostriedky symbolizujúce rasovú, etnickú, národnostnú, náboženskú a inú
neznášanlivosť.
4. Nosiť odev propagujúci vulgarizmy, násilie, nenávisť, drogy, sex, alkohol, rasizmus,
fašizmus, zakázané sekty v akomkoľvek jazyku.
5. Žiakom sú zakázané intímne a erotické prejavy v škole a na aktivitách organizovaných
školou mimo vyučovania.
6. Bez vedomia triedneho učiteľa opustiť vyučovanie. V prípade nutnosti a neprítomnosti
triedneho učiteľa je potrebné sa vypýtať od zastupujúceho triedneho učiteľa, príp.
zástupcu riaditeľa školy. Súhlas si dá žiak vyznačiť do študentského zápisníka.
7. Odchádzať mimo areál školy počas vyučovania, okrem prípadov uvoľnenia.
8. Nevhodné správanie v priestoroch školy a na školských akciách mimo školy. Ide
o vulgárne vyjadrovanie sa v ústnej a písomnej podobe, prípady hanobenia symbolov
štátu, poškodzovanie a ničenie písomnej školskej dokumentácie a školských tlačív. Ďalej
ide o prípady zosmiešňovania, hanlivých prezývok, bitiek, vyhrážanie, ponižovanie,
prejavy šikanovania a vydierania, šírenie pornografie, kartové a hazardné hry, falšovanie.
Tieto budú po prerokovaní s triednym učiteľom a výchovným poradcom a na
pedagogickej rade riešené ako závažné porušenia školského poriadku.
9. Hanlivo a nepravdivo sa vyjadrovať o učiteľoch a ostatných zamestnancoch školy v škole
a na verejných miestach.
10. Závažným porušením školského poriadku je arogantné správanie sa žiaka voči učiteľom v
škole alebo pri činnostiach organizovaných školou.
11. Zhotovovať zvukový a obrazový záznam počas vyučovania a umiestňovať takto
zhotovené záznamy na rôzne miesta (internet a pod.) bez súhlasu dotknutej osoby.
12. Používať elektrické zariadenia akéhokoľvek druhu (dataprojektor, notebook, …) bez
prítomnosti vyučujúceho alebo iného zodpovedného pracovníka školy. Notebook môže
žiak používať na vyučovacej hodine len so súhlasom vyučujúceho.
13. Uskutočniť akékoľvek svojvoľné zásahy do softvéru a hardvéru školskej výpočtovej
techniky.
14. Ak má žiak mobilný telefón v škole, platí zákaz používať ho počas vyučovania. Musí byť
vypnutý a odložený v taške. Nesmie byť položený v lavici. V prípade porušenia zákazu
používania mobilného telefónu môže učiteľ žiakovi odobrať mobilný telefón a odovzdá ho
riaditeľovi školy. Za odcudzenie mobilného telefónu škola nezodpovedá.
15. Využívať elektrickú energiu v škole na nabíjanie osobných elektronických predmetov,
ktoré nesúvisia s vyučovaním a jeho cieľmi (mobil, iPad a pod.).
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Článok 8
KOMISIONÁLNE SKÚŠKY
1. Žiak sa klasifikuje na základe výsledkov komisionálnej skúšky v týchto prípadoch:
a) keď koná rozdielovú skúšku,
b) keď je skúšaný v náhradnom termíne,
c) keď žiak alebo jeho zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka,
d) keď sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa strednej školy. Ak žiak vymeškal z
odučených hodín v danom predmete viac ako 25%, riaditeľ školy nariadi žiakovi
komisionálne preskúšanie. Nariadenie takejto komisionálnej skúšky sa uskutoční pred
klasifikačnou poradou v danom polroku.
e) keď koná opravné skúšky,
f) v štúdiu podľa individuálneho učebného plánu,
g) v prípade oslobodenia žiaka od povinnosti dochádzať do školy,
h) v štúdiu jednotlivých vyučovacích predmetov,
i) pri plnení osobitného spôsobu školskej dochádzky.
2. Komisia na komisionálne skúšky je najmenej trojčlenná. Komisia sa skladá z predsedu,
ktorým je spravidla riaditeľ strednej školy, alebo ňou poverený učiteľ, zo skúšajúceho
učiteľa, ktorým je spravidla učiteľ vyučujúci žiaka príslušný vyučovací predmet a
prísediaceho, ktorý má aprobáciu na ten, alebo príbuzný vyučovací predmet.
3. Výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda komisie verejne v deň konania skúšky.
Tento výsledok je pre klasifikáciu žiaka konečný.
Článok 9
VÝCHOVNÉ OPATRENIA
Výchovné opatrenia v zmysle § 58 zákona č. 245/2008 Z. z. a Metodického pokynu. č.
21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl. Výchovnými opatreniami sú
pochvaly a iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov.
1. Pochvalu alebo iné ocenenie udeľuje žiakom triedny učiteľ, majster odbornej výchovy,
riaditeľ školy alebo orgán štátnej správy, môže ich udeliť aj iná organizácia alebo orgán.
Pochvala sa udeľuje spravidla na zhromaždení triedy alebo školy.
2. Žiakom možno podľa závažnosti previnenia uložiť niektoré z týchto opatrení:
a) napomenutie triedneho učiteľa alebo majstra odbornej výchovy;
b) pokarhanie triedneho učiteľa alebo majstra odbornej výchovy;
c) pokarhanie riaditeľa školy;
d) ak splnil povinnú školskú dochádzku, môže mu riaditeľ školy po prerokovaní
v pedagogickej rade uložiť aj podmienečné vylúčenie zo štúdia alebo vylúčenie zo
štúdia.
3. Výchovné opatrenia uvedené v odseku 2 sa môžu ukladať do dvoch mesiacov odo dňa,
keď sa o previnení žiaka dozvedel príslušný pedagogický zamestnanec školy.
4. V rozhodnutí o podmienečnom vylúčení zo štúdia určí riaditeľ školy skúšobnú dobu, a to
najdlhšie na jeden rok. Ak sa podmienečne vylúčený žiak v skúšobnej dobe osvedčil,
upustí sa od vylúčenia. Ak sa žiak v tejto dobe dopustil ďalšieho previnenia, riaditeľ školy
žiaka vylúči zo štúdia.
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5. Výchovné opatrenia udelené neplnoletým žiakom oznámi riaditeľ školy ich zákonným
zástupcom.
6. Pri závažnom porušení je možné nedodržať postupnosť výchovných opatrení. Závažné
porušenia správania sa žiakov budú prerokované podrobne v pedagogickej rade školy.
Medzi závažné porušenia správania sa žiakov patrí tiež spáchanie trestných činov krádeže,
ohrozenia života, šikanovania…
Postupnosť výchovných opatrení:
A. Napomenutie od triedneho učiteľa alebo majstra odbornej výchovy pred kolektívom
triedy:
 za opakovaný neskorý príchod na vyučovanie zavinený žiakom,
 za prvostupňové porušenie nariadení školského poriadku,
 za zanedbávanie týždenníckych povinností,
 za malé poškodenie školského majetku z nedbanlivosti.
B. Pokarhanie od triedneho učiteľa alebo majstra odbornej výchovy so zápisom do
katalógu:
 za opakované menej závažné porušenie školského poriadku,
 za adresné vulgárne vyjadrovanie sa,
 za úmyselné poškodzovanie školského majetku,
 za 1 - 3 neospravedlnených hodín.
C. Pokarhanie od riaditeľa školy:
 za opakované porušenie školského poriadku,
 za fyzickú ujmu na zdraví spolužiaka,
 za závažné porušenia školského poriadku,
 za 4 – 7 neospravedlnených hodín.
D. Podmienečné vylúčenie:
 za opakované pokarhanie riaditeľom školy,
 za závažné porušenie školského poriadku, zásad spolunažívania, ľudských práv alebo
mravných noriem spoločnosti.
E. Vylúčenie zo školy:
 za porušenie školského poriadku v období podmienečného vylúčenia,
 za trestnú činnosť dokázanú policajným vyšetrovaním,
 za distribúciu omamných látok,
 za mimoriadne závažné porušenie školského poriadku.
Článok 10
HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA
1. Klasifikáciu správania navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi a majstrami
odbornej výchovy. Pri hodnotení a klasifikácii správania žiaka sa zohľadňuje plnenie
ustanovení školského poriadku a dodržiavanie stanovených pravidiel správania, ľudských
práv a práv dieťaťa, dodržiavanie mravných zásad správania v škole a na verejnosti počas
aktivít súvisiacich so štúdiom v strednej škole. Pri klasifikácii správania sa v jednotlivých
prípadoch prihliada na zdravotný stav žiaka.
2. Správanie žiaka sa klasifikuje podľa kritérií uvedených v odsekoch 3 až 6.
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3. Stupňom 1 - veľmi dobré sa žiak klasifikuje, ak dodržiava ustanovenia školského
poriadku a riadi sa nimi. Dodržiava morálne zásady a pravidlá spolunažívania v kolektíve
a vo vzťahu k učiteľom. Ojedinele sa môže dopustiť menej závažných previnení.
4. Stupňom 2 - uspokojivé sa žiak klasifikuje, ak jeho správanie je v súlade s ustanoveniami
školského poriadku, morálnymi zásadami a pravidlami spolunažívania vzhľadom k
spolužiakom a učiteľom. Žiak sa dopustí závažnejšieho priestupku alebo sa opakovane
dopúšťa menej závažných priestupkov voči ustanoveniu školského poriadku. Žiak sa
klasifikuje stupňom 2 - uspokojivé aj vtedy, ak má v klasifikačnom období
neospravedlnených 7 - 14 vyučovacích hodín.
5. Stupňom 3 - menej uspokojivé sa žiak klasifikuje, ak sa dopustí závažného priestupku
voči školskému poriadku alebo sa aj po udelení druhého stupňa klasifikácie správania
dopúšťa závažnejších priestupkov voči morálnym zásadám a pravidlám spolunažívania,
porušuje ľudské práva spolužiakov alebo pedagogických zamestnancov. Žiak sa
klasifikuje stupňom 3 – menej uspokojivé aj vtedy, ak má v klasifikačnom období
neospravedlnených 15 - 30 hodín.
6. Stupňom 4 - neuspokojivé sa žiak klasifikuje, ak jeho správanie je v rozpore s právnymi
a etickými normami spoločnosti, výrazne porušuje ľudské práva spolužiakov a
pedagogických zamestnancov alebo ďalších osôb. Dopustí sa závažných previnení,
ktorými vážne ohrozuje výchovu ostatných žiakov. Zámerne narúša činnosť žiackeho
kolektívu. Žiak sa klasifikuje stupňom 4 – menej uspokojivé aj vtedy, ak má v
klasifikačnom období viac ako 30 neospravedlnených hodín.
7. Klasifikácia správania žiaka sa zaznamenáva do katalógového listu žiaka. Klasifikácia
správania žiaka uspokojivé, menej uspokojivé a neuspokojivé sa zaznamenáva do
katalógového listu žiaka s odôvodnením.
Článok 11
OPATRENIA PRE PREVENCIU A ZAMEDZENIE ŠÍRENIA LEGÁLNYCH
A NELEGÁLNYCH DROG V ŠKOLE
1. Žiakom je zakázané
- fajčiť v budove školy, v priestoroch areálu školy, pred školou a aj pri všetkých
činnostiach organizovaných školou;
- prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje a iné
návykové látky (drogy), požívať ich v škole alebo pri činnostiach organizovaných
školou.
2. Ak v škole vznikne podozrenie, že žiak je pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných
látok, učiteľ o tejto skutočnosti informuje vedenie školy, rodičov a s ich súhlasom požiada
o lekárske vyšetrenie žiaka (v prípade plnoletého žiaka s jeho súhlasom).
3. Žiak, ktorý prináša do školy drogy, mimoriadne hrubo porušuje školský poriadok a bude
okamžite podmienečne vylúčený zo štúdia.
4. Žiak, ktorý rozširuje drogy bude okamžite vylúčený zo štúdia a jeho priestupok bude
oznámený orgánom činným v trestnom konaní.
5. Pri preventívnom zisťovaní prítomnosti drog u žiakov škola spolupracuje s políciou, ktorá
môže vstúpiť do priestorov školy po dohode s riaditeľom školy a za prítomnosti pedagóga
môže urobiť kontrolu v triedach.
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6. V prípade oprávneného podozrenia z užitia alebo prechovávania návykovej látky
zamestnanci informujú vedenie školy. Vedenie školy žiaka vyzve (pri neplnoletom
žiakovi so súhlasom zákonného zástupcu), aby umožnil kontrolu svojich osobných vecí.
Ak žiak nebude súhlasiť, vedenie školy privolá políciu a ďalšie dokazovanie prevezme
polícia.
7. V prípade ohrozenia života žiaka, ktorý je podozrivý, že užil legálnu alebo nelegálnu
drogu, je škola povinná a oprávnená konať priamo a privolať záchrannú zdravotnú službu.
8. Žiakom liečeným zo závislosti sa po zvážení konkrétnej situácie umožní prerušenie štúdia.
9. Škola v záujme prevencie drogových závislostí zabezpečuje:
a) vypracovanie ročného plánu prevencie závislostí,
b) sústavné monitorovanie tried triednymi učiteľmi a okamžité oznamovanie skutočností
v oblasti šírenia drog vedeniu školy,
c) kontrolu sociálnych zariadení a skrytých priestorov školy, ktorú vykonávajú
pedagogickí zamestnanci školy počas dozoru v čase prestávok, ako aj ostatní
zamestnanci školy
d) účasť na kultúrnych podujatiach výchovného charakteru s protidrogovou
problematikou,
e) realizáciu preventívnych aktivít s využitím odbornej pomoci polície a CPPPaP,
f) diskusie o závislostiach s triednymi učiteľmi vrámci triednických hodín.
Článok 12
PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA ŽIAKOV A
ICH OCHRANY PRED SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝMI JAVMI,
DISKRIMINÁCIOU ALEBO NÁSILÍM
Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov
1. Žiak je povinný konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a
bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní, dbať o čistotu a
poriadok a pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole i v okolí.
2. Žiaci sa riadia školským poriadkom, zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a
protipožiarnymi opatreniami, o ktorých boli poučení na začiatku školského roka triednym
učiteľom a svojím podpisom to potvrdili. Ostatní vyučujúci v triede ich oboznámia s
bezpečnostnými predpismi na prvej vyučovacej hodine. Zápis o školení BOZP a PO je
evidovaný.
3. Týmito pokynmi sa riadia počas vyučovania v škole i na odbornom výcviku, počas
prestávok, pri ceste do a zo školy a po vyučovaní, pokiaľ sa zdržiavajú v priestoroch a v
okolí školy. V prípadoch zvýšeného ohrozenia bezpečnosti a zdravia žiaka pri niektorých
činnostiach, sú žiaci oboznámení s pokynmi na predchádzanie úrazom. Každý žiak je
povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať
usmernenia pedagogických zamestnancov na predchádzanie úrazom.
4. V oblasti protipožiarnej ochrany (ďalej len PO) sa žiak riadi všeobecnými zásadami
a v prípade požiaru sa žiak riadi požiarno-poplachovými smernicami a požiarnym
poriadkom, ktorý je umiestnený na viditeľnom mieste v budove školy.
5. Zákonní zástupcovia žiaka alebo plnoletí žiaci sú povinní informovať triedneho učiteľa o
zmene zdravotnej spôsobilosti a zdravotných problémoch alebo o závažných
skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na jeho vzdelávanie.
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6. Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov,
ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej
miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ
školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy
a vzdelávania jeho umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti
pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia
bezodkladne privolá:
a) zákonného zástupcu,
b) zdravotnú pomoc,
c) policajný zbor.
7. Žiak nesmie nosiť do školy veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť a vyrušovať
spolužiakov pri vyučovaní.
8. Žiakom sú zakázané všetky činnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé, najmä fajčenie, pitie
alkoholických nápojov, požívanie škodlivých látok.
9. Žiakovi je zakázané bezdôvodne manipulovať s elektrickým zariadením, hasiacimi
prístrojmi, uzávermi na radiátoroch a v učebniach sa riadi platnými pokynmi.
10. V učebniach aj ostatných priestoroch školy (chodby, schody, šatne a pod.) sú zakázané
všetky nebezpečné činnosti, hlavne stúpanie na stoličky a stoly, behanie, skákanie, kĺzanie
a hádzanie.
11. V prípade úrazu alebo náhleho ochorenia žiak ihneď informuje vyučujúceho, dozor
konajúceho učiteľa alebo najbližšiu dospelú osobu. Pri vzniku školského úrazu žiak na
odbornej praxi nahlási ihneď úraz zodpovednému zamestnancovi a zároveň aj škole
(pracovný úraz).
12. Pri úraze alebo nevoľnosti poskytne vyučujúci žiakovi prvú pomoc. Pri podozrení na
vážnejší úraz alebo ochorenie zabezpečí škola žiakovi lekársku pomoc. O úraze alebo
ochorení informuje zákonných zástupcov žiaka. Žiak ide na ošetrenie buď s
pedagogickým zamestnancom alebo so zákonným zástupcom.
13. Každý úraz, ku ktorému prišlo počas výchovno-vzdelávacieho procesu a pri činnostiach
organizovaných školou, zapíše vyučujúci, ktorý ho zistil, do zošita úrazov. Ak žiak
vymešká kvôli úrazu z vyučovania viac ako 3 dní, spíše sa Záznam o školskom úraze.
Škola postupuje podľa Metodického usmernenia č. 4/2009-R z 11. februára 2009 k
zavedeniu jednotného postupu škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku
registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí.
14. Škola zodpovedá v rozsahu stanovenom osobitnými predpismi za škodu, ktorá vznikla na
zdraví žiaka v dôsledku úrazu. Spôsob a náhradu škody prerokuje škola so zákonnými
zástupcami žiaka alebo s plnoletým žiakom.
15. Za úraz žiaka sa nepovažuje ten úraz, ktorý sa mu stane na ceste do školy a späť alebo na
ceste tam a späť na miesto aktivity, ktoré bolo určené ako priestor na mimoškolskú
aktivitu organizovanú mimo školy.
16. Za bezpečnosť žiaka zodpovedá na vyučovaní vyučujúci v triede. Pred vyučovaním, cez
prestávky, po vyučovaní, na školskej vychádzke, na exkurzii a pri ostatnej výchovnovzdelávacej činnosti vyplývajúcej z učebných osnov, pri výchovných akciách
organizovaných školou zodpovedajú za bezpečnosť žiakov dozor konajúci učitelia. Všetci
žiaci školy sú povinní rešpektovať dozor konajúcich učiteľov.
17. Na škole sú vykonávané tieto pravidelné dozory:
a) chodbový, pred začiatkom vyučovania od 7.40 hod. a cez prestávky,
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b) pri školskom výlete, exkurzii alebo mimoškolskej akcii mimo sídla školy vykonáva
dozor do počtu 25 žiakov jeden pedagogický zamestnanec,
c) pri lyžiarskom alebo snowboardovom výcviku tvorí jedno družstvo najviac 15 žiakov.
Účastníci výcviku musia byť poistení proti úrazom.
18. Osobitne sú povinní žiaci dodržiavať bezpečnostné pokyny a pokyny na ochranu zdravia
na hodinách telesnej výchovy, lyžiarskom výcviku alebo na školskom výlete.
19. Bezpečnosť žiakov na hodinách telesnej a športovej výchovy zabezpečuje pedagogický
pracovník počas celého vyučovania. Vydáva jasné, presné a zrozumiteľné povely a
pokyny, kontroluje bezpečnosť a funkčnosť náradia v telocvični. Prihliada na fyzickú
vyspelosť žiakov, na ich vek a predchádzajúce skúsenosti. Počas letných a zimných
kurzov, účelových cvičení sa žiaci riadia pokynmi vyučujúcich a dodržiavajú interné
pravidlá vypracované pre tieto kurzy. Vedúci kurzu zodpovedá za to, aby boli žiaci
poučení o bezpečnosti na určenom formulári.
20. Žiaci v rámci účelových cvičení absolvujú školenie o poskytovaní prvej pomoci a poučení
o zásadách a počínaní pri požiari, a inom nebezpečenstve či havárii.
21. Lyžiarsky alebo snowboardový kurz, plavecký výcvik, školské výlety a exkurzie sa
organizujú s informovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka.
22. Pred uskutočnením výletu, exkurzie a výcvikov zodpovedný učiteľ napíše záznam o
organizácii a poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia.
23. Pre žiakov, ktorí sa uvedených aktivít nezúčastnia, sa zabezpečí náhradné vyučovanie.
24. Škola zaistí, aby boli žiaci poučení o možnom ohrození zdravia a bezpečnosti pri všetkých
činnostiach, ktoré sú súčasťou vzdelávania. Dokladom o prevedenom poučení je záznam o
poučení, prílohou je osnova poučenia. Pokiaľ to stanovia predpisy na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia alebo ak je odôvodniteľné riziko činnosti, môžu sa znalosti
žiaka aj preveriť. Žiaci, korí neboli v škole v čase poskytovania informácií prítomní,
musia byť poučení v náhradnom termíne a treba urobiť o tom zápis.
Ochrana žiakov pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím
1. Každý žiak musí byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, agresívnosti,
krutosti a využívania, pred fyzickými útokmi, nadávaním, ohováraním a ponižovaním,
neprípustné sú prejavy šikanovania, rasizmu, xenofóbie, intolerancie, vandalizmu a
brutality. Toto právo si uplatňuje prostredníctvom ktoréhokoľvek zamestnanca školy
alebo na problém môže upozorniť školu jeho zákonný zástupca.
2. V škole sa netoleruje šikanovanie v žiadnej podobe. Problematiku násilia a šikanovania
rieši interná smernica k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školskom prostredí, s
ktorou je žiak oboznámený na triednickej hodine.
3. Zakazuje sa akékoľvek konanie, ktoré znevýhodňuje človeka alebo skupinu ľudí na
základe jeho rasového alebo etnického pôvodu, vierovyznania, veku, rodu, pohlavia alebo
sexuálnej orientácie.
4. Žiak môže žiadať o pomoc ktoréhokoľvek zamestnanca školy, zvlášť triedneho učiteľa,
koordinátora prevencie a výchovného poradcu.
5. Porušovanie zásad spoločenského správania sa je v rozpore so školským poriadkom.
6. SOŠ technická spolupracuje s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a
prevencie, ktoré môže v prípade potreby kontaktovať zákonný zástupca žiaka.
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7. V škole vykonáva činnosť koordinátor prevencie primárnych závislostí a kriminality,
ktorý organizuje aktivity na zamedzenie a prevenciu patologických javov (pozri plán
práce).
Zrušuje sa Vnútorný školský poriadok zo dňa 26. januára 2016.

Školský poriadok bol prerokovaný a schválený v pedagogickej rade dňa 03. mája 2021.

Prerokované v Rade školy pri SOŠT dňa 10. mája 2021.

Ing. Katarína Jakubová
predsedníčka rady školy

Prerokované v Žiackej školskej rade pri SOŠT dňa 14. mája 2021.
Mgr. Lucia Alexovičová
koordinátorka ŽŠR

Školský poriadok nadobúda účinnosť dňa 17. mája 2021.

17

Ing. Stanislav Onderišin
riaditeľ školy

