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Článok 1 

Základné ustanovenia 

1. Riaditeľ Strednej odbornej školy polytechnickej, Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné 

(ďalej len „škola“) vydáva na základe § 153 zákona č. 245/2008 Z. z., Školský zákon (ďalej 

len „školský zákon“) tento Školský poriadok.  

2. Školský poriadok školy je súhrn noriem spolužitia celého školského kolektívu žiakov, 

pedagogických a ostatných zamestnancov. Jeho uplatňovanie v praxi v podstatnej miere 

prispieva k poslaniu školy. Dôsledné plnenie týchto zásad v praktickom živote školy je 

základnou povinnosťou každého žiaka školy.  

3. Zriaďovateľom školy je Prešovský samosprávny kraj. Škola je rozpočtová organizácia s 

právnou subjektivitou a riadi ju riaditeľ školy. 

4. 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. 

5. Školský poriadok je prístupný na internetovej stránke školy. 

Článok 2 

Práva žiakov 

Žiak má právo:  

1. Na vzdelanie a informácie. Každý žiak je sám zodpovedný za svoju činnosť vo 

vyučovacom procese, ako aj za to, že svojím správaním a konaním neznemožňuje ostatným 

spolužiakom získavať vedomosti a zodpovedne pracovať. Učiteľ nemôže porušovať toto 

právo žiaka jeho vyhadzovaním z triedy, obmedzovaním jeho školskej dochádzky alebo 

jeho vylučovaním z určitých činností. Vzdelávanie v strednej škole je bezplatné.  

2. Právo na slobodu prejavu. Každý žiak má právo slovom alebo písmom vyjadrovať svoj 

názor, klásť otázky k učivu a dostať na ne odpoveď, avšak vyjadrovanie vlastných názorov 

nesmie ohrozovať slobodu prejavu iných. Prejav žiaka nesmie byť vulgárny a urážlivý, 

musí byť v súlade s etickými normami. Písomný prejav žiaka musí byť podpísaný. 

3. Právo na názor. Žiak má právo slobodne vyjadrovať svoj názor na vyučovacích hodinách 

i na triednickej hodine, ako aj prostredníctvom školského rozhlasu, časopisu, 
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násteniek, na zasadnutí žiackej rady, na facebookovej stránke školy a pod. V tejto súvislosti má 

žiak aj právo na omyl, zmenu názoru a právo na vývin. Žiaci majú právo vytvárať si v 

triedach triednu samosprávu, ktorá vystupuje navonok ako zástupca a hovorca záujmov 

triedy a organizuje život triedy. Záujmy žiakov vo vzťahu k vedeniu školy zastupuje žiacka 

školská rada. Tá predkladá vedeniu školy písomne svoje stanoviská a návrhy, podieľa sa 

na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku školy a vyjadruje sa k podstatným otázkam, 

návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania.  

4. Na úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému a psychickému násiliu. 

5. Na úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti. 

6. Na ochranu súkromia, spravodlivý proces, slobodu myslenia a svedomia. 

7. Na ochranu zdravia a bezpečnosť počas vyučovania, na školských akciách aj mimo 

vyučovania. 

8. Na dodržiavanie základných psychohygienických noriem a pravidiel ochrany zdravia 

a bezpečnosti pri práci na vyučovaní aj v mimoškolskej činnosti zo strany vyučujúcich. 

9. Na kvalitné vyučovanie vo zvolenom študijnom či učebnom odbore. 

10. Na zrozumiteľný výklad učiva. 

11. Dozvedieť sa známku a zdôvodnenie klasifikácie po každej ústnej odpovedi. 

12. Dozvedieť sa výsledky klasifikácie písomných a grafických prác, praktických činností do 

kalendárnych 14 dní. Učiteľ je povinný predložiť žiakovi k nahliadnutiu jeho ohodnotenú 

prácu a poskytnúť mu analýzu chýb.  

13. Dozvedieť sa stupeň klasifikácie z každého predmetu na konci každého klasifikačného 

obdobia.  

14. Podľa § 57 ods. 3 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní môže žiak alebo zákonný 

zástupca žiaka požiadať do troch pracovných dní od posledného vyučovacieho dňa prvého 

polroka, teda dňa, keď žiak získa výpis klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý 

polrok alebo do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia požiadať riaditeľa 

školy o vykonanie komisionálnej skúšky, a to v prípade, ak žiak alebo zákonný zástupca 

žiaka má pochybnosti o správnosti klasifikácie. Ak je vyučujúcim riaditeľ školy, o 

preskúšanie žiaka možno požiadať príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve. 

Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v klasifikačnom období z tohto vyučovacieho predmetu 

hodnotený na základe komisionálnej skúšky. 

15. Na dodržanie klasifikačného poriadku zo strany vyučujúcich. 
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16. Zvoliť si náplň prestávok, pokiaľ neporuší školský poriadok a zachová pravidlá slušného 

správania, tolerancie a bezpečnosti, pričom neruší ostatných študentov a zamestnancov 

školy.  

17. Ospravedlniť svoju nepripravenosť na vyučovaciu hodinu pred začiatkom hodiny zo 

závažného dôvodu.  

18. Viesť konštruktívny a otvorený dialóg s vyučujúcim, triednym učiteľom, majstrom 

odborného výcviku a vedením školy v duchu zásad humanity, kultúry a demokracie. 

19. Požiadať o komisionálne preskúšanie (v prípade neplnoletosti žiaka o preskúšanie žiada 

jeho zákonný zástupca). 

20. Vybrať si voliteľné a nepovinné premety z ponúknutých možností. 

21. Navštevovať krúžky, zúčastňovať sa mimoškolskej činnosti a záujmových aktivít. 

22. Voliť a byť volený do žiackej školskej rady a rady školy. 

23. Na reprezentáciu školy na rôznych súťažiach a olympiádach. 

24. Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na využitie špeciálnych 

foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám. 

25. 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, vedenie školy, prípadne môže využiť anonymnú schránku dôvery, 

ktoré je vo vestibule školy. Šikanovanie upravuje aj Smernica riaditeľa školy o prevencii a 

riešení šikanovania žiakov. 

26. Na spravodlivý proces, keď mu hrozia sankcie za porušenie školského poriadku. Škola 

umožní žiakovi slobodne vyjadriť vlastné stanovisko k prejednávanej veci a obhájiť sa. 

27. Na základe objektívnych dôvodov písomne požiadať riaditeľa školy o individuálny učebný 

plán, ako aj o úľavy, napr. oslobodenie z vyučovania predmetu na základe lekárskeho 

dokladu od odborného lekára, ktorý je v zmysle zákonov a vnútorných predpisov 

oprávnený takéto potvrdenie vydať. 

28. Stravovať sa v stravovacom zariadení školy, a to výlučne v čase veľkej prestávky. 

29. Požiadať o príslušné štipendium alebo ďalšie finančné úľavy. 

30. Každý žiak má právo a povinnosť byť oboznámený triednym učiteľom so školským 

poriadkom školy a má povinnosť dodržiavať všetky ustanovenia školského poriadku školy 

pre žiakov. Toto právo a povinnosť potvrdí na začiatku školského roku svojim podpisom. 

Školský poriadok školy musí byť verejne prístupný. 

31. Stanoviť si zasadací poriadok, pokiaľ svojim správaním neruší výchovno-vzdelávací 

proces. 
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32. V zmysle zákona č. 579/2003 má každý žiak školy s účinnosťou od 01.09.2004 nárok na 

vzdelávací poukaz na mimoškolskú činnosť. 

33. Každý žiak má právo žiadať vysvetlenie či podať sťažnosť týkajúcu sa školských 

záležitostí. Žiadosť o vysvetlenie jeho sťažnosti môže podať ústne alebo písomnou formou 

svojmu triednemu učiteľovi. Ďalej sa môže obrátiť na ktoréhokoľvek vedúceho 

pedagogického zamestnanca (predsedu predmetovej komisie, hlavného majstra odbornej 

výchovy, zástupcu riaditeľa školy, riaditeľa školy) alebo prostredníctvom zástupcu svojej 

triedy na Žiacku školskú radu. Sťažnosť (žiadosť) bude prejednaná na príslušnej úrovni a 

žiak dostane odpoveď buď ústne alebo písomne (podľa formy podania jeho žiadosti alebo 

sťažnosti). 

34. Požiadať od výchovného poradcu, koordinátora prevencie drogových závislostí a iných, 

poskytnutie odborno-poradenskej, metodickej, diagnostickej a informačnej pomoci. 

35. Ďalšie individuálne práva žiakov špecifikuje zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon), vyhláška č. 318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných 

školách, Deklarácia práv dieťaťa, Dohovor o právach dieťaťa, Občiansky zákonník a ďalšie 

právne normy týkajúce sa práv a povinností žiakov vo vzdelávaní. 

Článok 3 

Pokyny na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany 

1. V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) sa žiak riadi 

všeobecnými zásadami uvedenými v § 148 Zákonníka práce a zákonom č. 129/2006 Z. z. 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

zákona č. 309/2007 Z. z., o ktorých bol poučený na začiatku školského roka 

bezpečnostným technikom školy, triednym učiteľom, majstrom odborného výcviku a 

učiteľmi odborných predmetov. 

2. Zápis o školení v oblasti BOZP a protipožiarnej ochrany(ďalej len PO)je evidovaný. 

3. V oblasti PO sa žiak riadi všeobecnými zásadami, o ktorých bol preukázateľne poučený 

pri vstupnom školení. 

4. V prípade požiaru sa žiak riadi požiarno-poplachovými smernicami a požiarnym 

poriadkom, ktorý je umiestnený na viditeľnom mieste v budove školy. 

5. Žiakovi je zakázané bezdôvodne manipulovať s elektrickým zariadením, hasiacimi 

prístrojmi, uzávermi na radiátoroch, automatom na nápoje a v učebniach je povinný sa 

riadiť platnými pokynmi. 
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6. Počas vyučovania a na akciách organizovaných školou žiak dodržiava všetky bezpečnostné 

predpisy a pokyny pre ochranu svojho zdravia a zdravia svojich spolužiakov. 

7. Ak sa stane žiakovi v škole alebo na školskej akcii mimo školy úraz, žiak je povinný 

nahlásiť túto skutočnosť vyučujúcemu (popr. dozor konajúcemu učiteľovi, triednemu 

učiteľovi, majstrovi odborného výcviku, hlavnému majstrovi odbornej výchovy alebo 

zástupcovi riaditeľa školy). Pri vzniku školského úrazu škola postupuje podľa 

Metodického usmernenia č. 4/2009-R z 11.02.2009 k zavedeniu jednotného postupu škôl, 

školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri 

evidencii nebezpečných udalostí. Žiak na odbornom výcviku nahlási ihneď úraz 

zodpovednému zamestnancovi a ihneď aj škole (pracovný úraz). 

Článok 4 

Povinnosti žiakov 

1. Podľa § 144 ods. 4 školského zákona je žiak povinný: 

a) neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy 

a vzdelávania, 

b) dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy, 

c) chrániť pred poškodením majetok školy 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, 

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, 

h) rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi. 

2. Ďalej je žiak povinný: 

a) Študovať svedomito a riadne podľa svojich síl a schopností, plne využívať študijný čas, 

učebné a technické pomôcky poskytované žiakovi v súvislosti so štúdiom. 

b) Na vyhradené hodiny, ako sú odborný výcvik, telesná a športová výchova (ďalej len 

TSV), kurzy, mať oblečenie a obuv podľa pokynov príslušného učiteľa na hodine. 

c) Po príchode do školy sa prezuť do obuvi s otvorenou pätou. Športová obuv, ako napr. 

tenisky, halová obuv a botasky sa nepovažuje za prezuvky. Vrchný odev a obuv si 
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odložiť do vyhradenej šatňovej skrinky a zabezpečiť si ju uzamykateľnou kladkou. 

Povinnosť kontrolovať prezutie žiakov v priebehu dňa majú všetci vyučujúci, triedni 

učitelia, no najmä pedagogický dozor na jednotlivých poschodiach. Nerešpektovanie 

režimu prezúvania bude posudzované ako závažné porušenie školského poriadku. 

d) Nenosiť do školy a neodkladať v šatni cenné veci a väčšie sumy peňazí. Za ich stratu 

škola v súlade s uzavretou poistnou zmluvou neručí. Takisto neručí škola za stratu 

mobilného telefónu, tabletu či notebooku žiaka. 

e) V priebehu každej vyučovacej hodiny sústredene pracovať, nerušiť nevhodným 

správaním spolužiakov a vyučujúceho. 

f) Pred vstupom do triedy na začiatku vyučovacej hodiny vypnúť mobilný telefón. 

Výnimky povoľuje v odôvodnených prípadoch vyučujúci, s ktorým majú žiaci 

vyučovaciu hodinu. V prípade opakovaného porušovania má vyučujúci právo odobrať 

študentovi telefón bez SIM karty a odovzdať ho na vedenie školy na ďalšie riešenie 

priestupku. 

g) Tráviť čas počas prestávok oddychom podľa vlastného uváženia a potreby, prípadne 

presunom na ďalšiu vyučovaciu hodinu atď. Zbytočne sa nesmie zdržiavať vo vestibule, 

v bufete, v šatniach, na WC, prípadne presúvať sa do iných pavilónov budovy. 

h) Na vybavenie administratívnych záležitostí využívať len úradné hodiny u sekretárky a 

výchovného poradcu. 

i) Počas vyučovania rešpektovať a plniť pokyny ktoréhokoľvek vyučujúceho, správať sa 

slušne a zdvorilo a s prípadnými problémami sa obracať na svojho triedneho učiteľa. 

j) Hlásiť riaditeľovi školy alebo jeho zástupcovi či hlavnému majstrovi neprítomnosť 

vyučujúceho na hodine (po 15 minútach od začiatku vyučovacej hodiny). 

k) Pri strate náradia a nástrojov alebo zariadení alebo ich poškodení vplyvom hrubého 

zanedbania predpisov, či ich úmyselnom poškodení, uhradiť čiastku na základe návrhu 

príslušného pedagóga v spolupráci s vedúcou úseku technicko-ekonomických činností. 

l) Nezapínať zariadenia (zdroje, počítače, tlačiarne, dataprojektroy, reproduktory a pod.) 

bez predchádzajúceho súhlasu učiteľa.  

3. Plnoletý žiak je povinný informovať triedneho učiteľa o každej zmene v jeho osobných 

údajoch (zmena adresy, zmena čísla telefónu, mailovej adresy a pod.). 

 

Článok 5 

Dochádzka žiakov na výchovno-vyučovací proces 
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1. Žiak je povinný dochádzať do školy pravidelne a včas, vhodne a čisto oblečený a upravený, 

zúčastňovať sa všetkých povinných, voliteľných a nepovinných predmetov podľa rozvrhu 

hodín.  

2. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní, jeho zákonný zástupca alebo plnoletý žiak sám 

je povinný najneskôr do pracovných 2 dní oznámiť triednemu učiteľovi/majstrovi 

odborného výcviku dôvod neprítomnosti. 
3. Žiak je povinný predložiť triednemu učiteľovi/majstrovi odborného výcviku 

ospravedlnenie do 7 kalendárnych dní po predchádzajúcej neprítomnosti, najneskôr však 

do konca kalendárneho mesiaca. Triedny učiteľ/majster odborného výcviku, v prípade 

pochybností, má právo tieto zápisy v študijnom preukaze verifikovať. 

4. Ospravedlnenie o neprítomnosti žiaka na vyučovaní v rozsahu 1 až 3 vyučovacích dní môže 

vystaviť len zákonný zástupca žiaka prípadne plnoletý žiak, pričom maximálny počet 

takýchto ospravedlnení je 5 počas aktuálneho školského roka.  
5. Žiakom sa zakazuje počas vyučovania opustiť budovu školy. Odchod žiaka z budovy školy 

pred koncom riadneho vyučovania je možný len na základe písomnej alebo telefonickej 

žiadosti zákonného zástupcu. Na jej základe vydá triedny učiteľ/majster odborného 

výcviku povolenie opustiť budovu školy vo forme priepustky, ktorú žiak odovzdá pri 

odchode na vrátnici školy. 

6. Neprítomnosť žiačky pre tehotenstvo a materstvo sa ospravedlňuje rovnako ako 

neprítomnosť pre chorobu. 

7. Triedny učiteľ/majster odborného výcviku ospravedlní neprítomnosť žiaka na vyučovaní 

len na základe ospravedlnenia podpísaného zákonným zástupcom žiaka alebo ošetrujúcim 

lekárom. U plnoletého žiaka na základe vlastného písomného ospravedlnenia. 

8. Triedny učiteľ/majster odborného výcviku ospravedlní neprítomnosť žiaka na vyučovaní z 

dôvodu absolvovania autoškoly len vo výnimočných prípadoch, a to maximálne trikrát 

počas školského roka, vrátane absolvovania záverečnej skúšky. Žiak je povinný plánovať 

si autoškolu (teóriu a jazdu) mimo vyučovacích hodín. 

9. Ak sa neprítomnosť žiaka pre chorobu opakuje častejšie, môže triedny učiteľ/majster 

odborného výcviku vyžadovať potvrdenie ošetrujúceho lekára aj za každú neprítomnosť. 

10. Svojvoľná neprítomnosť žiaka na vyučovaní alebo falšovanie ospravedlnenky sa považuje 

za závažné porušenie školského poriadku. 

11. Ak ochorie žiak (alebo niektorá z osôb, s ktorou žiak býva alebo je s ňou v styku) na 

prenosnú infekčnú chorobu, oznámi to neodkladne jeho zákonný zástupca triednemu 

učiteľovi. 
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12. Žiaka môže v nevyhnutných prípadoch z vyučovania uvoľniť:  

a) na l vyučovaciu hodinu vyučujúci/majster odborného výcviku,  

b) na l – 2 vyučovacie dni triedny učiteľ/majster odborného výcviku,  

c) na viac dní môže žiaka uvoľniť riaditeľ školy alebo jeho zástupca na základe písomnej 

žiadosti a odporúčania triedneho učiteľa. 

13. Neskorý bezdôvodný príchod na vyučovaciu hodinu je závažným porušením školského 

poriadku školy a je dôvodom na výchovné opatrenia v súlade s klasifikačným poriadkom. 

Ak žiak mešká na vyučovaciu hodinu viac ako 20 minút, je klasifikovaný, akoby žiak na 

hodine chýbal. 

14. Ak sa žiak nezúčastní na vyučovaní v trvaní najmenej jedného týždňa a svoju neprítomnosť 

neospravedlní, triedny učiteľ písomne vyzve plnoletého žiaka alebo rodičov/zákonného 

zástupcu neplnoletého žiaka, aby oznámili a doložili dôvod neprítomnosti. Súčasne 

upozorní plnoletého žiaka alebo rodičov/zákonného zástupcu neplnoletého žiaka, že v 

opačnom prípade sa bude žiakova neprítomnosť posudzovať tak, akoby štúdium zanechal. 

Ak do desiatich kalendárnych dní od doručenia výzvy žiak do školy nenastúpi alebo nie je 

písomne doložený dôvod jeho neprítomnosti, posudzuje sa, akoby štúdium zanechal prvým 

dňom po uplynutí lehoty určenej riaditeľom školy a týmto dňom prestáva byť žiakom 

školy. 

15. Neprítomnosť maloletého žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, 

ospravedlňuje jeho zákonný zástupca. Vo výnimočných a osobitne odôvodnených 

prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný doklad 

potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu 

ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak alebo jeho 

zákonný zástupca potvrdenie od lekára. 

16. Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám spôsobom uvedeným v odsekoch 3, 4, 6 a 7 tohto 

článku školského poriadku 

17. Ak nepodá žiak alebo jeho zákonný zástupca uspokojivé vysvetlenie svojej neprítomnosti 

na vyučovaní v stanovenom termíne, uloží triedny učiteľ alebo riaditeľ školy žiakovi 

niektoré z opatrení podľa § 58, ods. 2 zákona č. 245/2008 Z.z. Výchovné opatrenia udelené 

neplnoletým žiakom oznámi triedny učiteľ písomne ich zákonným zástupcom. Kritériá 

udeľovania výchovných opatrení sú bližšie špecifikované v čl. 7 Školského poriadku. 

18. V prípade, ak študent nepredloží hodnoverné ospravedlnenie za vymeškané hodiny, triedny 

učiteľ má právo tieto hodiny neospravedlniť. 
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19. Riaditeľ školy môže uvoľniť žiaka z vyučovania v predmete, ktorý si vyžaduje telesné 

úkony, na základe vyjadrenia kompetentného lekára. Študent so zmenenou telesnou 

schopnosťou bude uvoľnený na základe vyjadrenia posudkového lekára sociálneho 

zabezpečenia. Vyjadrenie lekára predkladá zákonný zástupca alebo plnoletý žiak 

riaditeľovi školy prostredníctvom triedneho učiteľa do 15. septembra daného šk. roka. 

Návrh kompetentného lekára na oslobodenie od TSV, resp. zaradenie do zdravotnej TSV 

predloží žiak bezodkladne vyučujúcemu TSV. 

20. Žiak, ktorý je na základe rozhodnutia riaditeľa oslobodený od TSV, sa na písomnú žiadosť 

zákonného zástupcu (plnoletý žiak na základe vlastnej písomnej žiadosti) nemusí 

zúčastňovať na vyučovaní TSV, pokiaľ je táto v rozvrhu prvou alebo poslednou 

vyučovacou hodinou príslušného dňa. Ak je hodina TSV inak časovo zaradená, žiak 

oslobodený od TSV sa jej musí zúčastniť.  

Článok 6 

Zákazy žiakom 

Žiakom sa prísne zakazuje: 

1. Počas vyučovacích hodín používať mobilné telefóny a tablety v rozpore s pokynmi 

vyučujúceho. Vlastný notebook môže žiak používať len so súhlasom vyučujúceho. 

2. Zhotovovať foto-, audio- a videozáznamy počas vyučovania a prestávok alebo pri 

činnostiach organizovaných školou do mobilu alebo iného zariadenia, bez 

predchádzajúceho súhlasu kompetentnej osoby. 

3. Šikanovať alebo kyberšikanovať v škole alebo mimo nej, t.j. je zakázané fyzicky napádať, 

vyhrážať sa, vyčleňovať z kolektívu, nadávať alebo prezývať či iným spôsobom ubližovať 

druhým študentom, a to fyzicky, psychicky alebo prostredníctvom internetu. 

4. Nosiť do školy nebezpečné predmety, zbrane, paralyzéry a akékoľvek pyrotechnické 

výrobky.  

5. Nosiť do školy alkoholické nápoje, omamné a izotropné látky a veci nesúvisiace s výučbou. 

6. Používať alkoholické nápoje a fajčiť v priestoroch a v areáli školy, ani vo vonkajších 

priestoroch pred školou a pri školských akciách mimo školy.  

7. Ak v škole vznikne podozrenie, že žiak je pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných 

látok, škola postupuje podľa pokynov čl. 8 Školského poriadku. 

8. Žiak, ktorý prináša do školy drogy, mimoriadne hrubo porušuje školský poriadok a bude 

okamžite podmienečne vylúčený zo štúdia. 
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9. Priestupok žiaka, ktorý rozširuje drogy, bude okamžite oznámený orgánom činným v 

trestnom konaní. 

10. Pri preventívnom zisťovaní prítomnosti drog u žiakov školy, spolupracuje škola s orgánmi 

polície, ktorá môže vstúpiť do priestorov školy po dohode s riaditeľom školy a za 

prítomnosti pedagóga môže urobiť kontrolu v triedach. 

11. Žiak nesmie nosiť, prechovávať, používať a šíriť legálne a nelegálne drogy, nesmie užívať 

ani narkotiká akéhokoľvek druhu (omamné látky, psychotropné látky, jedy, chemické 

látky).  

12. Prinášať do školy väčšie finančné čiastky a cenné veci, veci ohrozujúce život a zdravie, 

veci nebezpečné a veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri 

vyučovaní a činnostiach organizovaných školou. 

13. V priestoroch školy, na pracoviskách a pri činnostiach organizovaných školou hrať 

akékoľvek hry o peniaze a cenné veci. 

14. Opúšťať v priebehu vyučovacích hodín bez súhlasu vyučujúceho učebňu alebo budovy 

školy (okrem presunu do telocvične). V prípade, že žiak poruší tento zákaz, preberá za 

prípadné následky takéhoto konania plnú zodpovednosť. 

15. 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 a školu opustí na 

základe priepustky, ktorú odovzdá na vrátnici školy. 

16. Používať elektrické zariadenia akéhokoľvek druhu (video, meotar, dataprojektor, 

notebook…) bez prítomnosti vyučujúceho alebo iného zodpovedného pracovníka školy. 

Vlastný notebook môže žiak používať na vyučovacej hodine len so súhlasom vyučujúceho. 

17. Uskutočniť akékoľvek svojvoľné zásahy do softvéru a hardvéru školskej výpočtovej 

techniky. 

18. Za porušenie školského poriadku sa tiež považuje :  

a) spáchanie trestného činu (vyžaduje právoplatné rozhodnutie), 

b) spáchanie priestupku (vyžaduje právoplatné rozhodnutie), 

c) úmyselné konanie proti dobrým mravom, 

d) spôsobenie škody či už úmyselné alebo nedbanlivostné, 

e) spôsobenie vecnej škody žiakom, škole, zamestnancom školy, 

f) spôsobenie škody na zdraví žiakom, zamestnávateľovi, pedagogickým pracovníkom, 

výchovným pracovníkom, spolužiakom, 

g) vulgárne vyjadrovanie sa v ústnej a písomnej podobe, 
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h) odmietnutie činnosti nariadenej učiteľom v súlade s výchovno-vzdelávacím procesom, 

i) hanobenia symbolov štátu, 

j) poškodzovanie a ničenie písomnej školskej dokumentácie a školských tlačív. 

k) arogantné správanie sa žiaka voči učiteľom v škole alebo pri činnostiach 

organizovaných školou, ktoré je závažným porušením. 

19. Každé porušenie školského poriadku je evidované u výchovného poradcu vo forme zápisu. 

Podľa miery závažnosti sa k zápisu prizve aj triedny učiteľ, zákonný zástupca neplnoletého 

žiaka, majster odborného výcviku, prípadne zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie 

alebo hlavný majster odbornej výchovy. 

20. Nedodržanie niektorého bodu školského poriadku pre žiakov je dôvodom pre výchovné 

opatrenie. 

Článok 7 

Organizácia vyučovania 

1. Budova školy je počas vyučovania chránená službou vrátnika. 

2. Začiatok vyučovania je ráno o 7:50 hod. Žiaci sú povinní prichádzať do školy najneskôr 

10 minút pred začiatkom vyučovania. Dochádzajúci žiaci vyvíjajú maximálne úsilie, aby 

sa na vyučovanie v prípade meškania vlakového či autobusového spoja dostali čo najskôr. 

3. Škola sa zamyká vždy  15 minút po začiatku prvej vyučovacej hodiny a odomyká o 8:30 

hod. Následne sa zamyká o 8:40 hod a odomyká až po štvrtej vyučovacej hodine. Žiaka 

môže vo výnimočných prípadoch po preukázaní ospravedlnenia vpustiť do budovy školy 

vrátnik. 

4. Cez prestávku sa šatňa môže odomknúť len výnimočne. 

5. Návštevy žiaka počas vyučovania sú zakázané. V odôvodnených prípadoch môže žiaka 

navštíviť zákonný zástupca, prípadne súrodenec. Návšteva sa zahlási na vrátnici školy a 

návštevy sú povolené len počas prestávok. 

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

a to na základe priepustky, ktorú predložia vrátnikovi. 

 

Teoretické vyučovanie  

1. Teoretické vyučovanie sa realizuje v Humennom v areáli školy na Štefánikovej ulici v 

klasických a odborných učebniach, v telocvični, posilňovni a na vonkajších športoviskách.  

2. Vyučovací proces sa riadi rozvrhom hodín, ktorý schválil riaditeľ školy. Rozvrh hodín je 

povinný rešpektovať každý žiak a pedagogický zamestnanec školy. 
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3. Na úseku teoretického vyučovania sú organizačnými jednotkami vyučovacie hodiny, 

exkurzie, školské výlety a vyučovanie v iných formách (beseda, prezentácia súvisiaca s 

odborom). 

4. Vyučovacia hodina teoretického vyučovania trvá 45 minút. 

5. Rozpis vyučovacích hodín na teoretickom vyučovaní: 

0. hodina 07:00 – 07:45 

1. hodina 07:50 - 08:35 

2. hodina 08:40 - 09:25 

3. hodina 09:30 - 10:15 

4. hodina 10:20 - 11:05 prestávka 30 min.  

5. hodina 11:35 - 12:20 

6. hodina 12:25 - 13:10 

7. hodina 13:15 - 14:00 

8. hodina 14:10 - 14:55 

6. Do školských budov žiaci vchádzajú hlavným vchodom. 

7. Všetci žiaci sa musia prezúvať v pre nich pridelených šatniach a odev a obuv odložiť na 

vyhradené miesto v pridelenej úložnej skrinke. Po vyučovaní je možné nechať prezuvky v 

šatni iba na vlastnú zodpovednosť, preto nemožno v prípade ich straty požadovať 

odškodnenie. 

8. Za poriadok, čistotu a uzatváranie úložných skriniek zodpovedá žiak, ktorému bola 

pridelená. Za poriadok a čistotu šatní zodpovedajú žiaci, ktorým je šatňa určená. Systém 

uzamykania šatne stanoví triedny učiteľ. 

9. Žiaci počas vyučovania sedia slušne, pozorne sledujú výklad vyučujúceho i odpovede 

žiakov, svedomito a aktívne pracujú, nenašepkávajú, neodpisujú a nevyrušujú. 

10. Cenné predmety a väčšie sumy peňazí nosia žiaci do školy na vlastnú zodpovednosť. Ak 

žiaci zistia stratu, oznámia to triednemu učiteľovi, ktorý urobí ďalšie opatrenia. 

11. Žiaci počas voľných hodín, kedy je vyučovanie pre nich prerušené, sa primárne zdržiavajú 

v budove školy, v bufete alebo v oddychových zónach školy. Správať sa však musia tak, 

aby nenarušovali priebeh vyučovania ostatných žiakov alebo na vlastnú zodpovednosť so 

súhlasom triedneho učiteľa môžu opustiť školu. 

12. Pobyt žiakov v priestoroch školy je možný len v dobe vyučovania podľa rozvrhu hodín, 

počas voľných hodín, záujmovej činnosti alebo pri činnostiach organizovaných školou. 

13. Obed v stravovacom zariadení v budove školy sa podáva výlučne počas veľkej prestávky, 

a to v čase od 11:05 do 11:35.  
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14. Pre žiakov je záväzný obsahový a časový plán školou organizovaných podujatí (účelové 

cvičenia, Kurz na ochranu života a zdravia – ďalej len KOŽAZ, exkurzie, výlety, lyžiarske 

zájazdy, brigády a iné). Na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu/plnoletého žiaka 

a so súhlasom kompetentného zamestnanca školy vykonávajúceho dozor nad podujatím 

môže byť zohľadnená individuálna požiadavka (napr. vystúpiť alebo nastúpiť z 

dopravného prostriedku na plánovanej trase, oneskorený príchod, alebo odchod a iné).  

15. Študenti úradné a neodkladné záležitosti vybavujú na sekretariáte školy a s ostatnými 

učiteľmi individuálne po dohode v priestoroch školy. Do kabinetov, zborovne a ostatných 

úradných miestností bez vyzvania nevstupujú. 

16. Základné informácie o štúdiu žiakov (prospech, dochádzka, triedne aktívy, dôležité 

udalosti, termíny a iné) zákonný zástupca získava cez webovú aplikáciu, prípadne osobne 

po dohovore s triednym učiteľom alebo príslušným vyučujúcim v čase mimo vyučovania, 

alebo kolektívnou formou v rámci triednych aktívov. 

17. Žiaci po vstupe do učebne zaujmú svoje miesta a pripravia si veci potrebné na vyučovanie. 

Sú zodpovední za neporušenosť, poriadok a čistotu svojho pracovného miesta. Poškodenie 

lavice, stoličky alebo zapožičaných pomôcok žiak ohlási príslušnému vyučujúcemu alebo 

triednemu učiteľovi. 

18. Na vyučovaní sa žiak správa taktne a disciplinovane. Počas vyučovania sa zaoberá výlučne 

vecami, ktoré súvisia s vyučovaním a plní pokyny vyučujúceho. 

19. Žiak je povinný obstarať si a používať učebné pomôcky, ktoré sú potrebné pre riadne 

vyučovanie príslušného vyučovacieho predmetu alebo praxe. 

20. Ak sa žiak nemohol pre závažné dôvody riadne pripraviť na vyučovanie, ospravedlní sa 

vyučujúcemu na začiatku vyučovacej hodiny. 

21. Pri presunoch mimo budovy školy žiaci dodržiavajú bezpečnostné predpisy. Presúvajú sa 

len po chodníku určenom pre chodcov po najkratšej trase. Pri prechode cez komunikácie 

využívajú vyznačené priechody pre chodcov. 

22. Žiak tretieho ročníka je povinný zúčastniť sa kurzu KOŽAZ, ktorý trvá tri vyučovacie dni 

po šesť hodín. V prípade, že sa žiak kurzu nezúčastní, je povinný absolvovať kurz 

v náhradnom termíne. 

Článok 8 

Výchovné opatrenia 
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1. V zmysle § 58 zákona č. 245/2008 Z. z. a Metodického pokynu č. 21/2011 na hodnotenie 

a klasifikáciu žiakov stredných škôl sú výchovnými opatreniami pochvaly a iné ocenenia 

a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov. 

2. 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. 

3. Pochvalu triednym učiteľom/majstrom odborného výcviku možno udeliť za: 

 za výborný prospech a vzorné správanie (prospel s vyznamenaním), 

 za reprezentáciu školy (v základných kolách súťaží, prehliadok a iné), 

 za dlhodobú svedomitú prácu. 

4. Pochvalu od riaditeľa školy možno udeliť za: 

 za výborný prospech a vzorné správanie (študijný priemer do 1,00), 

 za vzornú dochádzku (len 0 vymeškaných hodín), 

 za reprezentáciu školy (regionálne a vyššie kolá súťaží, prehliadok a iné). 

5. Za menej závažné, závažnejšie alebo opakované previnenia voči školskému poriadku, 

zásadám spolunažívania, ľudským právam, mravným normám spoločnosti alebo ak žiak 

narúša činnosť kolektívu, možno žiakovi uložiť: 

a) napomenutie triedneho učiteľa alebo majstra odbornej výchovy, 

b) pokarhanie triedneho učiteľa alebo majstra odbornej výchovy, 

c) pokarhanie riaditeľa školy. 

6. Žiakovi možno uložiť za závažné alebo opakované previnenia voči školskému poriadku, 

zásadám spolunažívania, ľudským právam alebo mravným normám spoločnosti: 

a) podmienečné vylúčenie zo štúdia alebo 

b) vylúčenie zo štúdia. 

7. Podmienečné vylúčenie zo štúdia alebo vylúčenie zo štúdia za závažné alebo opakované 

previnenia voči školskému poriadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam alebo 

mravným normám spoločnosti možno uložiť žiakovi strednej školy len vtedy, ak skončil 

plnenie povinnej školskej dochádzky. 

4. V rozhodnutí o podmienečnom vylúčení zo štúdia určí riaditeľ školy skúšobnú dobu, a to 

najdlhšie na jeden školský rok (dve klasifikačné obdobia). 

5. Ak sa podmienečne vylúčený žiak v skúšobnej dobe osvedčil, upustí sa od jeho   vylúčenia. 

Ak sa žiak v tejto dobe dopustil ďalšieho previnenia, riaditeľ školy žiaka vylúči zo štúdia. 
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6. Výchovné opatrenia uvedené v odseku 5 sa môžu ukladať do dvoch kalendárnych mesiacov 

odo dňa, keď sa o previnení žiaka dozvedel príslušný pedagogický zamestnanec školy. Za 

jedno previnenie sa ukladá len jedno opatrenie vo výchove. 

7. Žiaka, ktorý bol vylúčený zo štúdia, nemožno opätovne prijať na štúdium na škole. 

8. 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 ich vzdelávanie, 

riaditeľ  školy, okrem špeciálnych výchovných opatrení môže použiť ochranné opatrenie, 

ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania a umiestnením žiaka do 

samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy 

bezodkladne privolá zákonného zástupcu žiaka, zdravotnú pomoc alebo príslušníkov 

Policajného zboru. Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu 

ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ  školy písomný záznam. 

9. Výchovné opatrenia udelené neplnoletým žiakom oznámi riaditeľ školy ich zákonným 

zástupcom.  

10. Pred uložením opatrenia vo výchove podľa odseku 5 treba previnenie žiaka objektívne 

prešetriť. Podľa potreby, najmä pri posudzovaní závažného alebo opakovaného previnenia, 

sa na jeho prerokovanie za účasti žiaka prizve zákonný zástupca žiaka, prípadne i výchovný 

poradca. 

11. 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 a šikanovania. 

12. Postupnosť výchovných opatrení: 

A. Napomenutie od triedneho učiteľa alebo majstra odbornej výchovy: 

 za tri po sebe idúce menej závažné priestupky, napr. neskorý príchod, neskoré 

predloženie ospravedlnenia, neprezúvanie sa, vulgárne vyjadrovanie sa, arogantné 

správanie, svojvoľný odchod z vyučovania, používanie zariadení narúšajúcich 

vyučovací proces (mobilný telefón, prehrávače) a pod. 

 za malé poškodenie školského majetku z nedbanlivosti, 

 za prvé porušenie zákazu fajčenia v priestoroch školy, 

 za 2 – 15 neospravedlnených hodín. 

 Stupeň klasifikácie správania: veľmi dobré (1) 
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 Pokarhanie od triedneho učiteľa alebo majstra odbornej výchovy  

 za závažnejší priestupok (podvádzanie, falšovanie úradných dokladov, alkohol a iné), 

 opakujúce sa menšie priestupky po napomenutí od triedneho učiteľa, 

 za adresné vulgárne vyjadrovanie sa, 

 za druhé porušenie zákazu fajčenia v priestoroch školy, 

 za úmyselné poškodzovanie školského majetku, 

 za 16–28 neospravedlnených hodín, 

 Stupeň klasifikácie správania: uspokojivé (2) 

B. Pokarhanie od riaditeľa školy: 

 za opakované porušenie školského poriadku po pokarhaní triedneho učiteľa/majstra 

odborného výcviku, 

 za fyzickú ujmu na zdraví spolužiaka, 

 za závažné porušenia školského poriadku, 

 za tretie porušenie zákazu fajčenia v priestoroch školy, 

 za priestupky voči morálnym zásadám a pravidlám spolunažívania, porušovanie 

ľudských práv spolužiakov, pedagogických zamestnancov alebo ďalších osôb, 

 za 29 – 42 neospravedlnených hodín. 

 Stupeň klasifikácie správania: menej uspokojivé (3) 

C. Podmienečné vylúčenie (maximálne na 2 klasifikačné obdobia školského roka): 

 za opakované porušovanie školského poriadku, 

 za závažné a hrubé porušenie školského poriadku (šikanovanie), 

 za priestupky voči morálnym zásadám a pravidlám spolunažívania, porušovanie 

ľudských práv spolužiakov, pedagogických zamestnancov alebo ďalších osôb 

 za 43– 99 neospravedlnených hodín. 

 Stupeň klasifikácie správania: menej uspokojivé (3) 

  

D. Vylúčenie zo školy: 

 za závažné a hrubé porušenie školského poriadku v období podmienečného vylúčenia, 

 za priestupky voči morálnym zásadám a pravidlám spolunažívania, porušovanie 

ľudských práv spolužiakov, pedagogických zamestnancov alebo ďalších osôb 

 za trestnú činnosť distribúcie omamných látok dokázanú policajným vyšetrovaním,  

 za viac ako 100 neospravedlnených hodín. 

 Stupeň klasifikácie správania: neuspokojivé (4). 
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13. Opatrenia na posilnenie disciplíny sa udeľujú po predchádzajúcom vyčerpaní základných 

výchovných opatrení a musia sa prerokovať so zákonnými zástupcami bezodkladne po 

vzniku incidentu.  

14. Výchovné opatrenia sa bilancujú na klasifikačnej porade príslušného klasifikačného 

obdobia. 

Článok 9 

Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog 

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, 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 na všetkých pracoviskách školy 

zakázané fajčiť akýkoľvek druh cigariet alebo cigár. Za porušenie zákazu fajčenia riaditeľ 

školy stanovuje nasledovné sankcie: 

1. porušenie – napomenutie triednym učiteľom/majstrom odborného výcviku 

2. porušenie – pokarhanie triednym učiteľom/majstrom odborného výcviku 

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

stupeň 

Uvedené sankcie sa týkajú aj porušenia zákazu fajčenia na školských akciách. 

3. Žiakom je zakázané prinášať do školy alebo požívať alkoholické nápoje a iné zdraviu 

škodlivé látky, návykové a omamné prostriedky. Tento zákaz platí aj pri všetkých 

činnostiach organizovaných školou mimo pracovísk školy. Porušenie tohto zákazu bude 

klasifikované ako hrubé porušenie školského poriadku. 

4. Pri podozrení z požitia alkoholu u žiaka: 

 riaditeľ školy, zástupca riaditeľa alebo hlavný majster zabezpečí vykonanie dychovej 

skúšky, 

 v prípade potreby riaditeľ školy, zástupca riaditeľa alebo hlavný majster zabezpečí 

lekársku pomoc a triedny učiteľ oznámi túto skutočnosť zákonnému zástupcovi žiaka, 

 v prípade odmietnutia dychovej skúšky sa bude podozrenie na užitie alkoholu 

považovať za opodstatnené, 
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 požitie alkoholu bude klasifikované ako hrubé porušenie školského poriadku a žiak bude 

sankcionovaný znížením známky zo správania, 

 pri opakovanom zistení požitia alkoholu bude triedny učiteľ informovať o tejto 

skutočnosti zákonného zástupcu a škola navrhne zákonnému zástupcovi/plnoletému 

žiakovi spoluprácu s odborníkmi v danej oblasti (psychológ, lekár, sociálny pracovník 

a pod.). 

5. Pri podozrení, že žiak užil nelegálnu drogu: 

 riaditeľ školy, zástupca riaditeľa alebo hlavný majster privolá lekársku pomoc a triedny 

učiteľ oboznámi zákonného zástupcu, 

 škola sprostredkuje odbornú identifikáciu typu použitej drogy – odobratím vzorky kvôli 

prevencii a ochrane zdravia žiaka, 

 v prípade odmietnutia odberu moču sa bude podozrenie na užitie drogy považovať za 

opodstatnené, 

 v prípade potvrdenia užitia drogy škola navrhne zákonnému zástupcovi/plnoletému 

žiakovi spoluprácu s odborným pracoviskom, 

 požitie nelegálnej drogy bude klasifikované ako hrubé porušenie školského poriadku a 

žiak bude sankcionovaný znížením známky zo správania, prípadne podmienečným 

vylúčením alebo vylúčením zo štúdia na škole. 

Článok 10 

Správanie žiakov mimo školy 

1. Riaditeľ školy alebo ním poverený pedagogický zamestnanec pred uskutočnením exkurzie, 

kurzu KOŽAZ, kurzu pohybových aktivít v prírode alebo školského výletu poučí 

účastníkov o bezpečnosti a ochrane zdravia. O poučení sa vyhotoví písomný záznam. 

Záznam o poučení podpíšu všetci poučení účastníci a ten, kto poučenie vykonal. 

2. Počas exkurzií, brigád, výletov i ostatných akcií organizovaných školou sa v plnom rozsahu 

vzťahujú na žiaka príslušné ustanovenia školského poriadku. Na týchto podujatiach je žiak 

povinný:  

 dostaviť sa načas na miesto určenia, 

 spoločne so skupinou odísť a aj vrátiť sa, 

 bez vedomia vyučujúceho neopúšťať skupinu, 

 dodržiavať pokyny vyučujúceho, prípadne vedúceho skupiny, 

 dodržiavať bezpečnostné predpisy. 
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3. Pri porušení školského poriadku žiakom školy je možné uložiť niektoré z výchovných 

opatrení podľa platných právnych predpisov. Za porušenie školského poriadku sa považuje 

aj:  

 úmyselné konanie proti dobrým mravom, 

 spôsobenie škody či už úmyselné, alebo nedbanlivostné, 

 spôsobenie vecnej škody spolužiakom alebo zamestnancom školy, 

 spôsobenie škody na zdraví žiakom, pedagogickým pracovníkom, výchovným 

pracovníkom, ostatným zamestnancom alebo svojim spolužiakom. 

4. Žiakom môže byť udelené výchovné opatrenie za právoplatné rozhodnutie o spáchaní 

trestného činu alebo priestupku za trestný čin, prečin alebo priestupok spáchaný v čase 

mimo vyučovania, oficiálne oznámený škole úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Návrh na výchovné opatrenie za takýto čin môže dať výchovný poradca alebo triedny 

učiteľ a pedagogickí zamestnanci na základe individuálneho posúdenia a prerokovania v 

pedagogickej rade navrhnú riaditeľovi školy niektoré z výchovných opatrení, minimálne 

pokarhanie riaditeľom školy až po podmienečné vylúčenie, resp. vylúčenie žiaka zo štúdia 

podľa závažnosti jeho previnenia. 

Článok 11 

Práva a povinnosti zákonného zástupcu žiaka 

1. Podľa § 144 ods. 5 školského zákona 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 možno 

uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy. 

2. Podľa § 144 ods. 6 školského zákona 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, 
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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 školského zákona je zákonný zástupca žiaka povinný: 

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 výchovno-

vzdelávacie 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, v ktorom je žiak umiestnený, 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. 

6. Zákonný zástupca žiaka je ďalej povinný: 

a) včas ospravedlňovať neprítomnosť svojho dieťaťa v škole na vyučovaní bez zbytočného 

odkladu, v odôvodnených prípadoch predložiť lekárske potvrdenie o chorobe, 

b) zabezpečiť dieťaťu školské pomôcky nevyhnutné pre riadny priebeh vzdelávacieho 

procesu, 
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c) zaujímať sa o prospech a správanie svojho dieťaťa – informácie môže získať na 

schôdzkach rodičovských združení a v čase konzultačných hodín vyučujúcich, 

prostredníctvom elektronickej žiackej knižky, individuálne – osobne alebo telefonicky, 

d) bezodkladne informovať triedneho učiteľa žiaka o každej zmene v jeho osobných 

údajoch (zmena adresy, zmena čísla telefónu, mailovej adresy, v prípade rozvodu 

rodičov určeného zákonného zástupcu, úmrtie rodiča a pod.). 

Článok 12 

Poriadok na praktickom vyučovaní 

1. Praktické vyučovanie je normálnym vyučovaním, ktoré prebieha v odborných učebniach 

alebo na externých pracoviskách a platia preň rovnaké didaktické zásady ako pre teoretické 

vyučovanie. 

2. Žiakom je vstup do učební odborného výcviku povolený len v čase určenom platným 

rozvrhom hodín a v čase vymedzenom pre krúžkovú činnosť v prítomnosti vedúceho 

krúžku.  

3. Pri praktickom vyučovaní v školských učebniach odborného výcviku je žiak povinný mať 

oblečený pracovný odev, obutú pracovnú obuv s gumovou podrážkou (nie tenisky!). 

Kompletnosť a vhodnosť pracovného výstroja kontroluje pred začiatkom vyučovania 

v učebniach odborného výcviku príslušný vyučujúci – majster odbornej výchovy. 

4. Žiak je povinný pridelené pracovné miesto udržiavať v čistote. Pracovné pomôcky si 

rozloží účelne tak, aby mu pri práci neprekážali.  

5. Žiak pridelené pracovné miesto nemôže svojvoľne opustiť. Pri práci využíva ochranné 

pomôcky v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia. 

6. Žiak vypožičané nástroje po ukončení práce odovzdáva do výdajne náradia alebo majstrovi 

odborného výcviku. Poškodené nástroje musí ihneď predložiť príslušnému majstrovi 

odborného výcviku, ktorý rozhodne o ich výmene.  

7. Odnášanie materiálov a pomôcok z učební odborného výcviku žiakmi bez vedomia majstra 

odborného výcviku je zakázané. 

8. Žiaci pracujú pri odbornom výcviku podľa pokynov príslušného majstra odborného 

výcviku. 

9. Škodu spôsobenú úmyselným poškodením stroja, nástroja alebo materiálu je žiak alebo 

jeho zákonný zástupca povinný nahradiť.  

10. V čase prestávok sa žiaci zdržujú v určených priestoroch. V priestoroch učební odborného 

výcviku sa nepovoľuje žiakom požívať potraviny.  
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11. Čistota strojov, poriadok na pracovisku a v jeho bezprostrednom okolí je súčasťou 

vyučovania, preto je každý žiak povinný túto súčasť vyučovania dodržiavať. 

12. Špecifickú časť pokynov a predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a hygieny práce v 

príslušnej učebni odborného výcviku zverejní majster odborného výcviku tak, aby bola 

vyvesená na viditeľnom a žiakom prístupnom mieste. S týmito predpismi zoznámi 

príslušný majster odborného výcviku v učebni žiakov vždy na začiatku školského roka a v 

priebehu roka vždy podľa potreby. 

13. Vyučovanie na úseku praktického vyučovania prebieha nasledovne: 

Študijné odbory:    Učebné odbory: 

I.  ročník: 7:50 – 13:50    I. ročník: 7:50 – 13:50 

II., III., IV. ročník: 7:00 – 14:00  II., III. ročník: 7:00 – 14:00 

Prestávka: 9:15 – 9:30    Prestávka: 9:15 – 9:30 

Veľká prestávka: 11:05 – 11:35  Veľká prestávka: 11:05 – 11:35 

Článok 13 

Záverečné ustanovenia 

1. Školský poriadok je záväzný pre všetkých žiakov a zamestnancov školy. Nedodržanie 

niektorého bodu školského poriadku zo strany žiakov i zamestnancov školy je dôvodom na 

opatrenia na posilnenia disciplíny. 

2. Triedny učiteľ je povinný preukázateľne (na základe podpisu) oboznámiť so školským 

poriadkom všetkých žiakov triedy a ich zákonných zástupcov.  

3. Neoddeliteľnou súčasťou školského poriadku sú všetky vnútorné poriadky, interné 

smernice, zásady práce, bezpečnostné pravidlá a iné, s ktorými sú žiaci oboznamovaní na 

hodinách vyučovania alebo pri činnostiach organizovaných školou. 

4. Zmeny a doplnky školského poriadku vydáva riaditeľ školy, a to na základe poznatkov z 

prevádzky školy a na základe pripomienok pedagogickej rady, rady školy, rady rodičov a 

žiackej školskej rady, ak tieto pripomienky budú v súlade s platnými právnymi predpismi. 

5. Školský poriadok školy nadobúda platnosť dňom 2. september 2019, kedy zároveň stráca 

účinnosť doterajší školský poriadok. 

 

Školský poriadok bol prerokovaný a schválený na pedagogickej rade dňa 28.08.2019.  
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................................... 

Ing. Anežka Hrešková 

predseda ZO OZ PŠaV 

Školský poriadok bol prerokovaný na zasadnutí Rady školy Strednej odbornej školy 

polytechnickej, Štefánikova 1550/20, Humenné dňa 02.09.2019. 

 

.................................    ................................. 

                 Ing. Lucia Šepeľová                                          Martin Hreško 

               predseda Rady školy          predseda ŽŠR 

 

Školský poriadok schválil dňa 02. 09. 2019. 

 

............................... 

Ing. Anton Bača 

riaditeľ školy 

 

 


