
 

Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné 

DODATOK č. 5 K ŠKOLSKÉMU PORIADKU 

Bod 4 v článku 5 Dochádzka žiakov na výchovno-vyučovací proces sa mení takto: 

Ospravedlnenie o neprítomnosti žiaka na vyučovaní môže vystaviť len zákonný zástupca žiaka 

prípadne plnoletý žiak, pričom maximálny počet takýchto ospravedlnení je 5 dní počas 

aktuálneho školského roka. 

Do článku 5 Dochádzka žiakov na výchovno-vyučovací proces sa dopĺňa bod 21: 

Dochádzka žiaka sa zaznamenáva prostredníctvom elektronického dochádzkového systému.  

Bod 6 v článku 7 Organizácia vyučovania sa mení takto:  

Počas veľkej prestávky môžu žiaci opustiť budovu školy len s povolením triedneho učiteľa, 

majstra odbornej výchovy a písomného súhlasu zákonného zástupcu, pričom je evidovaný ich 

odchod zo školy v elektronickom dochádzkovom systéme.  

Do článku 8 Výchovné opatrenia sa dopĺňa bod  15: 

Klasifikáciu správania žiaka za príslušné klasifikačné obdobie navrhuje triedny učiteľ po 

prerokovaní s učiteľmi a schvaľuje riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade. Pri hodnotení 

a klasifikácii správania žiaka sa zohľadňuje plnenie ustanovení školského poriadku a ďalších 

vnútorných predpisov školy a dodržiavanie stanovených pravidiel správania, ľudských práv 

a práv dieťaťa, dodržiavanie mravných zásad správania sa v škole a na verejnosti počas aktivít 

súvisiacich so štúdiom na strednej škole.  

Body článku 9 Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog sa menia takto: 

1. V areáli školy i na školských podujatiach organizovaných mimo priestorov školy (exkurzie, 

výlety, súťaže, večierky, kurzy a pod.) je prísne zakázané: 

a) prechovávanie, užívanie, predávanie a poskytovanie návykových látok (alkohol, 

cigarety, elektronické cigarety, tabak, žuvací tabak, cigary, vodné fajky, organické 

rozpúšťadlá a nelegálne drogy) ako aj ich výroba (vrátane surovín na ich výrobu); 

b) propagácia toxikománie. 

2. Každý žiak by mal chrániť svoje zdravie, a preto je v celom areáli školy i na školských 

podujatiach organizovaných mimo priestorov školy zakázané fajčenie akýchkoľvek druhov 

cigariet alebo cigár, ako aj vapovanie (IQOS, VAPPE a pod.) a užívanie žuvacieho tabaku. 

Za porušenie zákazu fajčenia riaditeľ školy stanovuje nasledovné sankcie:  

1. porušenie – napomenutie triednym učiteľom/majstrom odbornej výchovy 

2. porušenie – pokarhanie triednym učiteľom/majstrom odbornej výchovy 

3. porušenie – pokarhanie riaditeľom školy a zníženie známky zo správania na 2. resp. 3. 

stupeň 

 

Dodatok č. 4 k Školskému poriadku bol vypracovaný a prerokovaný pedagogickou radou SOŠ 

polytechnická, Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné. Zákonní zástupcovia žiakov i samotní 



 

Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné 

žiaci budú oboznámení s obsahom Dodatku č. 4 na triednických hodinách a na rodičovskom 

združení. Dodatok č. 4 k Školskému poriadku nadobúda účinnosť dňom 02.09.2022. 

 

 

V Humennom dňa 31.08. 2022 

 

 

 

Ing. Anton Bača 

riaditeľ školy 


