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Školský poriadok je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonom č. 245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s vyhláškou MŠ SR 

č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov, metodickým pokynom        

č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl  a ďalšou platnou legislatívou. 

 

 

PREAMBULA 
 

SOŠHSaD v Lučenci sa usiluje o uplatňovanie jednoty výchovy a vzdelávania, spoje-

nie školy so životom a o mnohostranný rozvoj osobnosti mladého človeka, ktorého vychováva 

v zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie. 

Škola má nielen vzdelávať, ale aj vychovávať. Naše ciele v systéme výchovy a vzdelávania 

spočívajú v cieľavedomom a systematickom rozvoji poznávacích schopností, emocionálnej 

zrelosti žiaka, motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa, prosocionálneho správania, etiky, 

sebaregulácie ako vyjadrenia schopnosti prevziať zodpovednosť za seba a svoj rozvoj 

a tvorivosť. Škola formuje intelektuálny a mravný vývoj žiaka, pripravuje ho na tvorivú prácu 

a odbornú činnosť v povolaní, poskytuje mu estetickú, zdravotnú, telesnú a ekologickú vý-

chovu a umožňuje mu podľa záujmu aj náboženskú, alebo etickú výchovu. 

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

organizáciu života žiakov a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby čas strá-

vený v škole bol maximálne efektívne využitý z hľadiska vzdelávania a aby bol aj časom prí-

jemne stráveným rovnako žiakmi ako aj učiteľmi. 

Škola bude dôsledne dodržiavať zásady obsiahnuté vo Všeobecnej deklarácii ľudských 

práv a v Dohovore práv dieťaťa, dokumentoch prijatých a schválených OSN. Škola sa bude 

riadiť základnými právnymi predpismi týkajúcimi sa školstva, najmä  Zákonom o sústave 

základných a stredných škôl (školský zákon) a Vyhláškou o stredných školách. 

 

ÚVODNÉ USTANOVENIE 
 

1. Poslaním našej školy nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať našich žiakov 

na povolanie a získanie prvej kvalifikácie, ale aj formovať u mladých ľudí  ich 

postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Škola sa stane 

otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť 

s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti.   

2. Vnútorný poriadok Strednej odbornej školy hotelových služieb a dopravy 

v Lučenci bližšie upravuje v súlade s platnými právnymi predpismi organizáciu 

výchovy a vzdelávania a ochranu individuálnych práv a povinností, ktoré si žiak 

uplatňuje v prípade, keď dosiahol plnoletosť. U neplnoletého žiaka sa uplatňujú 

prostredníctvom zákonného zástupcu. 

3. Vnútorný poriadok je záväzný pre žiakov, pedagogických a odborných zamestnan-

cov školy a upravuje podrobnosti o právach a povinnostiach žiakov v škole, o pra-

vidlách vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalší-

mi zamestnancami školy, o prevádzke a vnútornom režime školy, o bezpečnosti 

a ochrane zdravia žiakov a ich ochrane pred sociálno-patologickými javmi, diskri-

mináciou alebo násilím a o podmienkach nakladania s majetkom školy, vymedzuje 

vzájomné vzťahy a dopĺňa pracovný poriadok. 

4. Každý žiak a pedagogický zamestnanec je povinný oboznámiť sa s vnútorným po-

riadkom školy a dodržiavať jeho ustanovenia.  
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      PRÁVA  ŽIAKOV 

 
       Ústava Slovenskej republiky zaručuje žiakom strednej školy celý rad individuálnych 

práv, ktoré si žiak uplatňuje v prípade, keď dosiahol  plnoletosť a u neplnoletého žiaka ich 

uplatňuje zákonných zástupca. Škola sa zaväzuje dodržiavať Chartu dieťaťa a Chartu ľud-

ských práv vo vzťahu k svojim žiakom, učiteľom a zamestnancom. 

       Žiak sa v škole správa slušne v duchu porozumenia, znášanlivosti a priateľstva, dbá na 

pokyny pedagogických pracovníkov, podľa svojich schopností sa svedomito pripravuje na 

vyučovanie a dodržiava vnútorný poriadok školy. Žiak sa tak správa aj mimo vyučovania, a to 

aj počas voľných dní a prázdnin, aby neporušoval zásady spolunažívania a mravné normy 

spoločnosti a robil česť škole aj sebe. 

 

Každý žiak na SOŠHSaD v Lučenci má:  

● právo na jemu zrozumiteľný výklad učiva 

● právo k danému učivu klásť otázky a dostať na ne odpovede 

● právo primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor na čokoľvek 

● právo na omyl 

●       právo na objektívne hodnotenie   

● právo na zdôvodnenie klasifikácie 

● právo na konzultácie s pedagogickými pracovníkmi v každom predmete 

● právo na vzdelávanie a prípravu na povolanie vyhovujúce jeho schopnostiam a dosaho-

vaným výsledkom 

● právo na bezplatné vzdelanie, ktoré bude zvyšovať jeho všeobecnú kultúrnu úroveň 

● právo bezplatne využívať školské zariadenie a školské pomôcky 

● právo na aktívne ovplyvňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu 

● právo na výber cudzieho jazyka, voliteľných a nepovinných predmetov 

● právo na členstvo zástupcov žiakov SOŠHSaD v rade školy 

● právo na vytvorenie orgánov žiackej samosprávy 

● právo aktívneho a otvoreného dialógu žiakov s pedag. zamestnancami a vedením školy 

● právo na ochranu zdravia a bezpečnosti pri vyučovaní 

● právo na dodržiavanie základných psycho-hygienických noriem 

● právo na prerušenie a zanechanie štúdia, ak žiak neplní povinnú školskú dochádzku 

● právo na prestup na inú školu 

● právo na komisionálne preskúšanie 

● právo na oboznámenie sa s kritériami, podľa ktorých je hodnotený 

● právo na podanie žiadosti o vykonaní opravných skúšok má žiak, ktorý bol na konci 

2.polroka klasifikovaný stupňom nedostatočný najviac z dvoch predmetov 

● právo na ochranu súkromia a ochranu osobných údajov, ako aj ochranu svojej rodiny 

● právo na využívanie pomoci triedneho učiteľa, výchovného poradcu alebo sociálneho 

pedagóga, ako aj ostatných pedagogických zamestnancov 

● právo na ochranu pred všetkými formami zanedbávania, krutosti, využívania 

a šikanovania, psychického, fyzického a sexuálneho zneužívania  

● právo na využívanie školského stravovania za úhradu 

● právo vydávať vlastný školský časopis  

● právo vyjadriť primeraným spôsobom svoj názor v diskusii na vyučovaní, na triednic-

kých hodinách, v školskom časopise 

 ● právo zapájať sa podľa záujmu do mimoškolských športových, kultúrnych a iných akti-

vít, ktoré organizuje škola 

     právo požiadať o sociálne štipendium pri splnení stanovených kritérií 
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POVINNOSTI  ŽIAKOV 

 
Každý žiak na SOŠHSaD v Lučenci má povinnosť: 

● prichádzať do školy minimálne 10 minúť pred začiatkom vyučovania  
● osvojovať si vedomosti, zručnosti a návyky poskytované SOŠHSaD potrebné pre uplat-

nenie  v povolaní 

● pripravovať sa na tvorivú prácu a odbornú činnosť v povolaní 

● osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich, byť 

disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických a iných zamestnancov školy, správať sa 

v škole a mimo nej tak, aby robili dobré meno škole i sebe 

● dochádzať do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín, zúčastňovať sa na vyučova-

ní povinných, voliteľných a nepovinných vyučovacích predmetov 

● na vyučovanie prichádzať pripravený, so všetkými pomôckami potrebnými podľa rozvr-

hu hodín a podľa pokynov pedagogických pracovníkov 

● zdraviť všetkých pedagogických  pracovníkov a zamestnancov školy  

● po zvonení na vyučovaciu hodinu byť v triede na mieste podľa zasadacieho poriadku 

a po vstupe učiteľa (riaditeľa, zástupcu)  do triedy a pri jeho odchode zdraviť spravidla 

povstaním 

● prichádzať na vyučovanie vhodne, slušne oblečený a upravený 

● prezúvať sa do čistej a zdravotne vyhovujúcej obuvi, kabáty a obuv si odkladať na vy-

hradené miesto 

● vstupovať do školy len cez vchod 

● počas vyučovania, prestávok a voľných hodín žiak môže opustiť budovu školy a areál 

školy len so súhlasom príslušného pedagogického zamestnanca  

● šetriť školské zariadenie, chrániť ho pred poškodením a hospodárne zaobchádzať 

s učebnicami a učebnými pomôckami 

● uhradiť škodu, ktorú spôsobil SOŠHSaD pri výchove a vyučovaní alebo v priamej sú-

vislosti s nimi 

● dbať o čistotu a poriadok v škole a v jej okolí a pomáhať pri jej udržiavaní 

● chrániť vlastné zdravie i zdravie iných 

● dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a protipožiarne predpisy 

● na činnosti, ktoré organizuje škola, zhromaždiť sa na mieste a čase určenom vyučujúcim 

a schváleným riaditeľom školy 

● neskorý príchod na vyučovanie ospravedlniť u vyučujúceho v triede a u triedneho učite-

ľa 

● po skončení vyučovania nechať učebňu v úplnom poriadku  

● žiaci odborov kuchár, čašník, cukrár, hotelová akadémia, spoločné stravovanie majú 

právo  si odoberať na pracovisku počas OV alebo OP jedno hlavné jedlo za deň  

● dodržiavať vyučovací čas, rozsah prestávok a plniť ďalšie pokyny vnútorného poriadku 

školy 

         ●      žiaci sú povinní počas teoretického a praktického vyučovania vypnúť mobilné telefóny 

              žiaci sú povinní absolvovať najmenej 90% z hodín praktického vyučovania predpísaného  

                 učebnými osnovami pre  ukončenie ročníka. Zostávajúcich 10 % je povinný dokladovať  

                 lekárskym potvrdením alebo potvrdením zákonného zástupcu. 

         ●      V prípade dlhodobej PN o počte hodín, ktoré žiak musí absolvovať na OV rozhodne    

                  vedenie školy. 
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    ŽIAKOM JE   ZAKÁZANÉ  

 
● fajčiť v priestoroch školy, školskom areáli, školskom internáte (ďalej len ŠI), aj v stre-

diskách praktického vyučovania a pri činnostiach organizovaných školou alebo ŠI 

● prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje a iné zdra-

viu škodlivé látky a požívať ich v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou 

● prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce bezpečnosť,  

život a zdravie, ako aj veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri 

vyučovaní (zbrane, nože, petardy, cigarety, alkohol, omamné látky, drogy a iné veci) 

● prinášať do školy a používať veci a predmety, ktoré priamo nesúvisia s výchovou 

a vzdelávaním (prehrávače, fotoaparáty, drahé predmety, vyššie finančné hotovosti 

a ďalšie cenné veci)  

● počas vyučovania, prestávok, voľných hodín v areáli školy prijímať návštevy, vodiť 

cudzie osoby bez súhlasu príslušných pedagogických zamestnancov 

● počas vyučovania, prestávok, voľných hodín, činnostiach organizovaných školou použí-

vať voči spolužiakom prejavy násilia, rasizmu, xenofóbie, atisemitizmu, intolerancie 

a šikanovania, vydierať, kradnúť, ubližovať si navzájom, šíriť poplašné správy, rozširo-

vať pornografiu a navádzať na tieto činnosti 

● bez súhlasu vyučujúceho, triedneho učiteľa, riaditeľa, zástupcu riaditeľa samovoľne 

opustiť budovu školy alebo akciu organizovanú školou alebo pridelené pracovisko 

● otvárať okná na chodbe školy, sedieť na parapetných doskách okien, vešať sa na zábrad-

lie, vykláňať sa z okien, vyhadzovať von papiere a iné odpadky 

● vyvolávať vyučujúceho počas prestávok zo zborovne, s výnimkou súrnych prípadov 

● hrať hazardné hry 

● vstupovať do odborných učební bez prítomnosti resp. súhlasu vyučujúceho 

 vulgárne chatovať na internete, vytvárať obrazové a textové správy, ktoré dehonestujú         

         ľudskú dôstojnosť a česť, používať vulgárne výrazy voči spolužiakom, učiteľom a iným 

         zamestnancom školy  

 svojvoľne presúvať zariadenia, nábytok a iné predmety z miestnosti a spoločných  prie- 

         storov 

 brať mimo školy prístroje a iné predmety bez súhlasu riaditeľa  školy 

 cez prestávky nakupovať v obchodných reťazcoch 

 Škola nezodpovedá za: šperky, cenné predmety, elektroniku, telefóny a väčšie sumy    

         peňazí, ktoré žiak prinesie do školy. 

 

 

              PRÁVA RODIČOV    
 

Rodič ako zákonný zástupca žiaka má právo: 

 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 školského zákona 

 oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a so školským poriadkom 

 vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánu 

školskej samosprávy 

 byť informovaný o výchovno-vyučovacích výsledkoch svojho dieťaťa 

 na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa 

 zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy 
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 byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhla-

se riaditeľa školy.      

 

 

POVINNOSTI  RODIČOV 

 

Rodič ako zákonný zástupca žiaka je povinný: 

 vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plne-

nie školských povinností 

 dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené škol-

ským poriadkom 

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

zdelávacie potreby 

 informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho zdravotných 

problémoch a iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh 

výchovy a vzdelávania 

 nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil 

 prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa prichá-

dzalo do školy pravidelne a včas 

 oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu, ak sa jeho dieťa nemôže zúčastniť na 

výchove a vzdelávaní v škole 

 ospravedlniť neprítomnosť svojho dieťaťa v škole aj na odbornom výcviku najneskôr 

do 48 hodín 

 v odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka 

alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenie jeho neprítomnosti 

 vykonať opatrenia pre nápravu svojho dieťaťa v prípade, že u neho došlo k porušeniu 

školského poriadku alebo trvalému zhoršeniu prospechu 

 
 

PRAVIDLÁ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A VZŤAHOV S PEDAGOGICKÝMI 

ZAMESTNANCAMI A ĎALŠÍMI ZAMESTNANCAMI ŠKOLY 
 

Pravidlá vzájomných vzťahov medzi žiakmi školy a vzťahov s pedagogickými 

zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy sú založené na hodnotovom systéme 

školy, ktorý je popísaný Etickým kódexom učiteľov a žiakov vo vzťahu k ostatným 

učiteľom a žiakom na SOŠHSaD v Lučenci. 

 

A. Etický kódex učiteľov a žiakov vo vzťahu k ostatným učiteľom a žiakom: 

a. Spravodlivosť a objektívnosť 

b. Zodpovednosť a trpezlivosť 

c. Morálnosť a slušnosť 

d. Ústretovosť a zásadovosť 

e. Tolerancia a kolegiálnosť 

f. Úctivosť a ochota spolupracovať 

g. Úcta navzájom i k sebe samému 

h. Rovnosť šancí pre všetkých 

i. Rešpektovanie odbornej kompetencie 

j. Kamarátstvo a ochota pomôcť 

k. Prívetivosť a komunikatívnosť 
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l. Vzájomný rešpekt a úcta 

m. Rešpektovanie a dôvera 

n. Disciplinovanosť a zodpovednosť 

o. Úprimnosť a pozornosť 

p. Úcta a dôvera 

 

B. Základné pravidlá  vzájomných vzťahov medzi žiakmi školy: 

1. Žiaci školy navzájom dodržiavajú zásady slušnosti, dobrých mravov. 

2. Žiaci sa k sebe správajú v duchu tolerancie, kamarátstva. 

3. Žiaci si navzájom pomáhajú. 

4. Žiaci sa vzájomne rešpektujú. 

5.   Žiaci netolerujú medzi sebou prejavy správania sa, ktorého cieľom je ublížiť, ponížiť, 

ohroziť alebo zastrašiť iného žiaka. 

6.  Žiadny žiak svojím správaním a konaním neznemožňuje ostatným spolužiakom 

získavať vedomosti a zodpovedne pracovať. 

 

 

C. Základné pravidlá  vzájomných vzťahov medzi žiakmi školy a pedagogickými 

    a   ďalšími zamestnancami školy: 

1. Žiaci a zamestnanci školy pri vzájomnom kontakte dodržujú zásady slušnosti a 

morálky. 

2. Žiaci školy zdravia zamestnancov školy. 

3. Žiaci a zamestnanci školy sa navzájom rešpektujú. 

      4. Pedagogickí zamestnanci pri vyučovacom procese prejavujú zodpovednosť, 

trpezlivosť a zásadovosť. 

5. Základnou zásadou pri hodnotení vo vyučovacom procese je rovnosť šancí pre  

       všetkých žiakov. 

6. Žiaci školy sa pri vyučovacom procese správajú zodpovedne a disciplinovane. 

 
 

  ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA 
 

1. Teoretické a praktické vyučovanie sa uskutočňuje podľa schválených učebných 

plánov a učebných osnov. 

2. Riaditeľ SOŠHSaD môže po prerokovaní v pedagogickej rade školy upravovať 

počty vyučovacích hodín v jednotlivých predmetoch a ich obsah v rozsahu urče-

nom v učebnom pláne. 

3. Organizácia vyučovania sa riadi podľa platného rozvrhu na príslušný školský rok 

za dodržiavania platných predpisov. 

4. Riaditeľ školy vykovaná štátnu správu v prvom stupni podľa Zákona 596/2003 

o školskej správe v školstve a školskej samospráve a 245/2008 Zb. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne-

skorších predpisov rozhoduje o: 

- prijatí žiaka do školy 

- oslobodení žiaka od povinností dochádzky do školy  

- oslobodení žiaka  od štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov a ich častí 

- umožnení štúdia žiaka podľa individuálneho učebného plánu 

- povolení absolvovať časť štúdia na škole obdobného typu v zahraničí 

- prerušení štúdia 

- povolení zmeny študijného alebo učebného odboru 
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- preradení žiaka na ZŠ počas plnenia povinnej školskej dochádzky 

- povolení opakovať ročník 

- uložení výchovných opatrení 

- povolení vykonať komisionálnu (aj opravnú) skúšku 

- povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích premetov aj uchádzačo-

vi, ktorý nie je žiakom školy 

- priznaní štipendia 

- oznámení zákonného zástupcu žiaka, ktorý nedbá o riadnu školskú dochádzku 

dieťaťa príslušnému orgánu 

- určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú náhradu nákladov za 

starostlivosť  poskytovanú žiakovi v školskom zariadení podľa § 35 zákona č. 

596/2003  

5. Teoretické vyučovanie sa realizuje v priestoroch školy v klasických a odborných 

učebniach.  

 Odborný výcvik ako aj odborná prax sa realizuje vo vlastných pracoviskách školy 

podľa odborov alebo na základe písomnej zmluvy na pracoviskách u právnických 

a fyzických osôb príslušného odboru. 

6. Pri príchode a odchode je dovolené používať výlučne hlavný vchod, ktorý je otvo-

rený od 06.00. Po čase stanovenom na príchod žiaka do školy (07.30) je príchod, 

resp. odchod každého žiaka kontrolovaný dozorom, prípadne vrátnikom. 

7. Vyučovacia hodina teoretického vyučovania trvá 45 min. a vyučovací deň má na-

sledovné časové rozvrhnutie: 

 
 

Teoretické vyučovanie 
 

Odborný výcvik 
 

 odborná prax hodina 

Úsek Haličská cesta, 

Odbor Hotelová akadémia 

 

Úsek Zvolenská cesta 

1.          7. 30    –    8.15 7.30    –     8.15   
7.00    –    9.00 

2.          8.20     –    9.05  8.20     –   9.05 

3.          9.15     –   10.00   9.15     –  10.00      9.10    –   10.10 

4.        10.05     –   10.50 10.05     –   10.50 
10.30    –   12.30 

5.        10.55     –   11.40 10.55     –   11.40 

6.        12.00     –   12.45 12.00     –   12.45 
12.35    –   14.35 

7.        12.50     –   13.35 12.50     –   13.35 

8.        13.40     –   14.25 13.40     –   14.25  

 

 

Určené prestávky využívajú žiaci na odpočinok, občerstvenie a k príprave na na-

sledujúcu vyučovaciu hodinu. Čas od 11.40 – 12.00, príp. 11.45 – 12.05 tvorí 

obedňajšiu prestávku. 

8. Pedagogickí zamestnanci vykonávajú dozor podľa schváleného rozvrhu pedago-

gického rozvrhu na príslušný školský rok. Pedagogický dozor sa začína 7.15 

a končí 14:00 hod.  

9. Vyučovacia hodina odbornej praxe, resp. odborného výcviku trvá 60 min. a vyu-

čovací deň sa riadi osobitným poriadkom. 
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TÝŽDENNÁ SLUŽBA V TRIEDACH A JEJ ÚLOHY 

 
● týždenníkov menuje triedny učiteľ;  ich povinnosti sú: 

- pred vyučovaním zotrieť tabuľu, pripraviť kriedy a iné potreby na vyučovanie 

- na začiatku hodiny hlásiť neprítomných žiakov 

 - dbať na to, aby bola vyvetraná miestnosť s rešpektovaním stavu okien 

 - po skončení vyučovania zotrieť tabuľu, kriedu, špongiu a ostatné pomôcky uložiť,     

              zatvoriť okná a skontrolovať čistotu v triede 

 - cez prestávku chodiť pre pomôcky  

 - oznámiť príslušnému vyučujúcemu zmenu triedy (učebne), v ktorej sa zvyčajne učí  

              daný predmet pred začatím vyučovacej hodiny 

 - oznámiť ihneď dozor konajúcemu učiteľovi alebo triednemu učiteľovi alebo  zástup- 

              covi riaditeľa úraz v triede počas vyučovacieho dňa 

● týždenníci sa určujú najneskôr v piatok pred týždňom, v ktorom budú vykonávať prácu 

● každú závadu, poškodenie inventáru,  nedostatok v triede (osvetlenie, vypínač, nedosta-

točná teplota, kvapkajúca voda a pod.) hlásia triednemu učiteľovi alebo učiteľovi, ktorý 

zodpovedá za triedu  ktorý to zapíše do knihy závad 

● ak si týždenníci neplnia riadne povinnosti, opakujú službu aj niekoľko týždňov 

 

 
STAROSTLIVOSŤ O OCHRANU ZDRAVIA ŽIAKOV, BEZPEČNOSŤ PRI    

VYUČOVANÍ A ŠKOLSKÝCH AKCIÁCH 

 
● žiak je povinný počas vyučovania, prestávok, ako i na podujatiach organizovaných ško-

lou chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov 

● všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole oboznámení na za-

čiatku školského roka triednym učiteľom. V prípadoch zvýšeného ohrozenia bezpečnos-

ti a zdravia žiaka pri niektorých činnostiach, sú žiaci oboznámení s pokynmi na pred-

chádzanie úrazom. Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti 

a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom. 

● v prípade úrazu alebo náhleho ochorenia žiak ihneď informuje vyučujúceho, dozor ko-

najúceho učiteľa, alebo najbližšiu dospelú osobu 

● pri úraze alebo nevoľnosti poskytne vyučujúci žiakovi prvú pomoc, pri podozrení na 

vážnejší úraz alebo onemocnenie zabezpečí škola žiakovi lekársku pomoc. O úraze ale-

bo onemocnení informuje rodičov žiaka. Každý úraz zapíše vyučujúci, ktorý ho zistil do 

zošita úrazov do 24 hodín. Ak je žiak uznaný PN viac ako jeden deň okrem dňa, keď sa 

úraz stal, spíše vyučujúci záznam o úraze  v spolupráci s technikom BOZP 

● za bezpečnosť žiaka na vyučovaní zodpovedá vyučujúci v triede 

● počas pobytu žiakov v škole a na akciách organizovaných školou zodpovedajú za bez-

pečnosť dozor konajúci učitelia 

● všetci žiaci školy sú povinní rešpektovať dozor konajúcich učiteľov. Rozpis dozor kona-

júcich učiteľov vypracováva zástupca riaditeľa pre teoretický výcvik 

 

 
OBLASŤ NÁVYKOVÝCH LÁTOK 

 
1. Pedagogickí zamestnanci sú povinní priebežne monitorovať zmeny v správaní žiakov 

a v prípade oprávneného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania, šikanova-

nia alebo v prípade účasti žiaka na šikanovaní, užívaní drog, škola bezodkladne požia-

da o spoluprácu odbor sociálnych vecí príslušného OÚ. V prípade ohrozenia života 
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dieťaťa je škola povinná a oprávnená konať priamo a zabezpečiť zdravotnícke ošetre-

nie. 

2. Podľa platnej vyhlášky o stredných školách a vnútorného poriadku, ktorý vychádza 

z trestného zákona č. 300/2005 Zb. v znení neskorších predpisov a noviel, je 

v priestoroch školy z a k á z a n é:  

a) prechovávanie, užívanie, predávanie i poskytovanie návykových látok (alko-

hol, tabak, organické rozpúšťadlá a nelegálne drogy) ako aj ich výroba (vrátane 

surovín na ich výrobu) 

b) propagovať, alebo inak šíriť toxikomániu 

 

3. V prípade podozrenia na užitie a prechovávanie akejkoľvek návykovej látky sa vede-

nie školy bude riadiť nasledovným postupom: 

a) vyzve žiaka, aby sám dobrovoľne predložil osobné veci na kontrolu 

b) pri podozrení na dílerstvo škola kontaktuje políciu 

c) vedenie školy okamžite upovedomí rodičov 

d) odobratie moču na toxikologické vyšetrenie na základe uzavretia „Dohody 

medzi vedením školy a rodičmi v oblasti návykových látok a šikanovania“ 

e) v prípade pozitívnych výsledkov je potrebné, aby žiak absolvoval vyšetrenie 

u odborníka na pracovisku špecializovanom na prevenciu alebo liečbu drogo-

vých závislostí 

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

opodstatnené a žiakovi bude po prerokovaní v pedagogickej rade uložené 

podmienečné vylúčenie zo štúdia 

g) pri opakovanom výskyte drogy u žiaka, pri jeho neochote spolupracovať, riadi-

teľ školy po prerokovaní s koordinátorom PP a triednym učiteľom rozhodne 

o uložení výchovného opatrenia 

 

4. V prípade podozrenia na spáchanie trestného činu v zmysle trestného zákona č. 

300/2005 Zb. vedenie školy kontaktuje políciu 

 

 

  PORUŠOVANIE VNÚTORNÉHO PORIADKU ŠKOLY 
 

1. Porušovanie školského poriadku sa člení na: 

a) menej závažné porušovanie školského poriadku, 

b) sústavné menej závažné porušovanie školského poriadku, 

c) závažné porušenie školského poriadku, 

d) porušenie školského poriadku zvlášť hrubým spôsobom. 

 

2.  O každom porušení vnútorného poriadku školy uvedenom v ods.1, písm. b) až d) vy-

hotoví príslušný triedny učiteľ písomný záznam.  

3. Žiak sa dopustí menej závažného porušenia vnútorného poriadku školy ak: 

- oneskorí svoj príchod do školy do 15 minút po zazvonení 

- nebude mať na vyučovaní vyučujúcim požadované učebnice, zošity a učebné po-

môcky za predpokladu, že sa na začiatku vyučovacej hodiny neospravedlní, alebo jeho 

ospravedlnenie nebude vyučujúcim uznané 

- bude na vyučovanie nepripravený za predpokladu, že sa na začiatku vyučovacej ho-

diny neospravedlní, alebo jeho ospravedlnenie nebude vyučujúcim uznané 

- bude porušovať povinnosti týždenníka  

- bude sa nevhodne správať k spolužiakom a pracovníkom školy 
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- nebude udržiavať poriadok vo svojej lavici, pracovnom mieste, školskej jedálni alebo 

v šatni 

- bude akýmkoľvek spôsobom narušovať vyučovaciu hodinu 

- nebude mať splnené domáce úlohy, alebo iné povinnosti, ktoré mu nariadi vykonať 
vyučujúci v súvislosti s vyučovaním 

- bude používať nedovolené pomôcky pri vyučovaní a overovaní vedomostí 

- bude klamať pracovníkov školy 

- svojim správaním, alebo nedbanlivosťou menej závažným spôsobom poškodí školský 

majetok 

- svojim správaním, alebo nedbanlivosťou spôsobí zjavné plytvanie vodou, alebo elek-

trickou energiou 

- dopustí sa iného správania, ktoré pedagogická rada školy prostou väčšinou jej členov 

posúdi ako menej závažné porušenie vnútorného poriadku školy. 

 

4. Žiak sa dopustí sústavne menej závažného porušenia vnútorného poriadku školy ak: 

- dvakrát oneskorí svoj príchod do školy do 15 minút po zazvonení 

- dvakrát za klasifikačné obdobie počas prestávky bez dovolenia opustí budovu školy 

- sa opakovane dopustí menej závažného porušenia vnútorného poriadku školy. 

 

5. Žiak sa dopustí závažného porušenia vnútorného poriadku školy ak: 

- bude mať viac ako 4 neospravedlnené hodiny 

- opakovane bude oneskorene prichádzať do školy  

- sa hrubým spôsobom správa k spolužiakom a pracovníkom školy 

- opakovane nemá na hodine TV potrebný úbor, alebo predpísanú obuv 

- viac ako dvakrát za klasifikačné obdobie počas prestávky bez dovolenia opustí budo-

vu školy 

- bude fajčiť v priestoroch školy, v areáli školy a pri činnostiach organizovaných ško-

lou 

- sa dopustí takého správania, ktoré pedagogická rada školy prostou väčšinou jej čle-

nov posúdi ako závažné porušenie vnútorného poriadku školy. 

 

6. Žiak sa dopustí porušenia vnútorného poriadku školy zvlášť hrubým spôsobom ak: 

- prišiel do školy, alebo na činnosť organizovanú školou pod vplyvom návykovej lát-

ky vrátane alkoholu, alebo je na vyučovaní, alebo na činnosti organizovanej školou 

pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky 

- priniesol, prechováva, distribuuje (dáva alebo predáva inému) drogy vrátane alkoho-

lu (v prípade nelegálnych drog ide o trestný čin podľa zákona č. 300/2005) 

- sa odmietnutie podrobiť skúške na zistenie alkoholu v dychu, resp. vyšetrenia alko-

holu a iných omamných látok v škole počas vyučovania a počas činností organizova-

ných školou 

- bude mať viac ako 9 neospravedlnených hodín 

- sa dopustí krádeží a závažných podvodov v škole 

- sa dopustí falšovania dokladov slúžiacich pre účely ospravedlnenia jeho neprítom-

nosti v škole 

- sa dopustí šikanovania spolužiakov 

- sa dopustí vandalizmu v škole 

- sa opakovane a zvlášť hrubým spôsobom správa k spolužiakom a pracovníkom ško-

ly 

- sa dopustí takého správania, ktoré pedagogická rada školy prostou väčšinou jej čle-

nov posúdi ako porušenie vnútorného poriadku školy zvlášť hrubým spôsobom. 
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              HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA 

 

a) Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami: 

1 – výborný 

2 – chválitebný 

3 – dobrý 

4 – dostatočný 

5 – nedostatočný 

Predmety, ktoré sa neklasifikujú, sú určené v učebných plánoch. 

 

b) Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami: 

1 – veľmi dobré 

2 – uspokojivé 

3 – menej uspokojivé 

4 – neuspokojivé 

 

c) Žiakovi sa zníži známka zo správania na: 

2. stupeň – uspokojivé 

- za závažné porušenie vnútorného poriadku školy na návrh triedneho učiteľa alebo 

iného vyučujúceho po odporúčaní pedagogickej rady a po schválení riaditeľom školy 

3. stupeň – menej uspokojivé 

- za porušenie školského poriadku zvlášť hrubým spôsobom na návrh triedneho učite-

ľa alebo iného vyučujúceho po odporúčaní pedagogickej rady a po schválení riadite-

ľom školy 

4.stupeň – neuspokojivé 

- za opakované porušenie školského poriadku zvlášť hrubým spôsobom na návrh      

triedneho učiteľa alebo iného vyučujúceho po odporúčaní pedagogickej rady a po 

schválení riaditeľom školy 

- za správanie ktorým ohrozuje výchovu ostatných žiakov, v prípade právoplatného 

odsúdenia za úmyselný trestný čin a za správanie v škole a mimo nej, ktoré je v rozpo-

re so zásadami morálky a pravidlami spolunažívania a to na návrh triedneho učiteľa 

alebo iného vyučujúceho po odporúčaní pedagogickej rady a po schválení riaditeľom 

školy. 

 

     d) Riaditeľ školy zabezpečuje, aby sa o prospechu a správaní neplnoletého žiaka mohol 

priebežne informovať jeho zákonný zástupca. 

     e) Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v 1. polroku, žiak sa 

za 1. polrok neklasifikuje. Riaditeľ školy určí na jeho vyskúšanie a klasifikovanie náhradný 

termín, a to spravidla tak, aby klasifikácia mohla byť ukončená najneskôr do dvoch mesiacov 

po skončení prvého polroka. 

     f) Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v 2. polroku, žiak je 

skúšaný a klasifikovaný za toto obdobie v poslednom týždni augusta a to v dňoch určených 

riaditeľom školy. 

     g) Ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka má pochybnosti o správnosti klasifikácie na kon-

ci prvého a druhého polroka, môže do troch dní odo dňa, odkedy sa dozvedel o jej výsledku, 

požiadať riaditeľa školy o komisionálne skúšanie; ak je vyučujúcim riaditeľ strednej školy, 

o preskúšanie žiaka možno požiadať zriaďovateľa. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v klasi-

fikačnom období z tohto vyučovacieho predmetu už komisionálne skúšaný. Riaditeľ školy 

môže nariadiť komisionálne preskúšanie žiaka aj na vlastný podnet. 
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     h) Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroku vyjadruje výsledky jeho 

klasifikácie v povinných predmetoch, ktoré sa klasifikujú, a klasifikáciu jeho správania; neza-

hŕňa klasifikáciu v nepovinných vyučovacích predmetoch. 

 

     i) Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroku sa vyjadruje takto: 

- prospel s vyznamenaním - žiak prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom 

predmete nemá prospech horší ako chválitebný, priemerný prospech z povinných predmetov 

nemá horší ako 1,5 a jeho správanie je veľmi dobré 

- prospel veľmi dobre - žiak prospel veľmi dobre, ak ani v jednom povinnom predmete  ne-

má prospech horší ako dobrý, priemerný prospech z povinných predmetov nemá horší ako 2,0 

a jeho správanie je veľmi dobré 

- prospel - žiak prospel, ak nemá nedostatočný prospech ani v jednom povinnom predmete 

- neprospel - žiak neprospel, ak má z niektorého povinného predmetu aj po opravnej skúške 

nedostatočný prospech. 

 

 

 

PRITOMNOSŤ ŽIAKA V ŠKOLE POČAS  
VYUČOVACIEHO DŇA 

    

 žiak môže vyučovanie vymeškať len pre chorobu, prípadne pri lekárom nariadenom  

               zákaze jeho dochádzky do školy, z vážnych rodinných dôvodov alebo pri jeho účasti  

               na organizovanej športovej príprave, na súťažiach a reprezentácii vlasti 

       príčinu nepredvídanej neprítomnosti žiada v škole jeho rodičia oznámia triednemu   

               učiteľovi bez zbytočného odkladu do 24 hodín 

 každý neskorý príchod žiaka do školy je zaznačený v triednej knihe. Za tri bezdô- 

               vodné neskoré príchody na vyučovanie má žiak jednu neospravedlnenú hodinu 

 za vzornú dochádzku do školy môže triedny učiteľ udeliť žiakovi pochvalu od tried- 

               neho učiteľa, riaditeľovi školy podať návrh na pochvalu od riaditeľa školy, alebo   

               navrhnúť žiaka na iné ocenenie riaditeľa školy 

 ak žiak v klasifikačnom období má na hodinách vyučovacieho predmetu vyššiu ab- 

               senciu ako 25%, vykoná z tohto predmetu komisionálnu skúšku 

 ak žiak v klasifikačnom období má na hodinách odborného výcviku vyššiu absenciu   

   ako 20 %, vykoná z predmetu OV komisionálnu skúšku a vymeškané hodiny do 80    

   % si nahradí počas voľna (spôsob náhrady určí vedenie OV) 

    v prípade, ak si žiak opakovane bez závažnejšieho dôvodu neprinesie pomôcky na  

               vyučovanie, môže mu byť udelené niektoré z výchovných opatrení  

    žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad, odpovede spolužia- 

               kov, svedomito a aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a nevyrušuje 

    ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky 

 ak sa žiak na vyučovanie nepripravil, ospravedlní sa na začiatku hodiny 

    na hodiny TV sa žiak prezlieka do čistého cvičného úboru podľa pokynov učiteľa  

TV. Ak žiak nemôže zo zdravotných dôvodov cvičiť jeden týždeň a kratšie, prinesie 

písomné ospravedlnenie od rodičov. Pokiaľ nemôže cvičiť dlhšie ako týždeň, musí 

vyučujúcemu TV predložiť potvrdenie od lekára 

   manipulovať s oknami, roletami, svetelnými vypínačmi opatrne a s  audiovizuálnymi  

              prístrojmi môžu len so súhlasom učiteľa 
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   ak majú žiaci vyučovanie v odborných učebniach, vezmú si potrebné veci a discipli- 

  novane sa pred koncom prestávky presunú pred odbornú učebňu 

   pred odchodom z učebne žiak zanecháva svoje miesto upravené podľa pokynov uči- 

  teľa  

   po ukončení vyučovania upraví triedu, vyloží stoličku, vezme si svoje veci a opúšťa  

              školskú budovu 

 

 

UVOĽŇOVANIE ŽIAKOV Z VYUČOVANIA 

 
● žiak je povinný dochádzať do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňo-

vať sa na vyučovaní všetkých povinných a voliteľných vyučovacích predmetov, ktoré si 

sám zvolil a nepovinných predmetov, ktoré si zvolil 

● ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe, požia-

da rodič alebo zákonný zástupca žiaka triedneho učiteľa alebo majstra OV o uvoľnenie 

z vyučovania, ak je ubytovaný v ŠI, upovedomí o tom vychovávateľa 

● ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídané dôvody, je zá-

konný zástupca alebo poručník povinný najneskôr do dvoch dní oznámiť triednemu uči-

teľovi alebo majstrovi OV dôvod neprítomnosti; pri návrate na vyučovanie neplnoletý 

žiak predloží triednemu učiteľovi alebo majstrovi OV ospravedlnenie podpísané zákon-

ným zástupcom alebo poručníkom. Zákonný zástupca žiaka ubytovaného v ŠI oznámi 

dôvod neprítomnosti aj vychovávateľovi  

● ak je žiak neprítomný na vyučovaní pre chorobu, pri návrate na vyučovanie predloží 

bezodkladne triednemu učiteľovi alebo majstrovi OV lekárske potvrdenie 

● plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám, ak sa nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody 

vopred známe, požiada triedneho učiteľa alebo majstra OV o uvoľnenie z vyučovania 

● ak sa plnoletý žiak nemôže zúčastniť vyučovania pre nepredvídané dôvody, je povinný 

do dvoch dní oznámiť triednemu učiteľovi alebo majstrovi OV dôvod neprítomnosti, pri 

návrate na vyučovanie predloží bezodkladne triednemu učiteľovi alebo majstrovi OV 

lekárske potvrdenie 

● neprítomnosť študentky pre ťarchavosť a materstvo sa ospravedlňuje rovnako ako neprí-

tomnosť pre chorobu 

● triedny učiteľ ospravedlní neprítomnosť žiaka na vyučovaní na základe ospravedlnenia 

podpísaného zákonným zástupcom alebo lekárom 

● ak je vopred známa príčina neprítomnosti  žiaka na vyučovaní, žiak alebo zákonný zá-

stupca požiada o uvoľnenie z vyučovania: 

 - na 1 hodinu:   triedneho učiteľa 

 - na max.2 dni:   triedneho učiteľa 

 - na 3 a viac dní:  riaditeľa školy 

● riaditeľ školy môže uvoľniť žiaka z vyučovania povinného predmetu alebo od telesných 

úkonov spojených s vyučovaním niektorých predmetov na základe vyjadrenia príslušné-

ho lekára, a ak ide o žiaka so zmenenou pracovnou schopnosťou na základe vyjadrenia 

posudkového lekára sociálnej poisťovne. Pri uvoľňovaní žiaka od vyučovania telesnej 

výchovy sa postupuje podľa osobitných predpisov 

● študenta nemožno uvoľniť na celý školský rok alebo jeho prevažnú časť od vyučovania 

povinných predmetov, ktoré majú rozhodujúci význam pre odborné zameranie absolven-

ta. Predmety určuje riaditeľ školy. 

● ak to dovoľuje charakter učiva, riaditeľ školy umožní študentke z dôvodu ťarchavosti 

alebo materstva prípravu a vykonanie skúšok v určených termínoch, ak je neplnoletá, so 
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súhlasom jej zákonného zástupcu. Študentka môže dochádzať len na vyučovanie pred-

metov, obsahujúcich činnosti, ktoré jej osobitné predpisy nezakazujú 

● v osobitných prípadoch, ak to  dovoľuje charakter učiva, umožní riaditeľ školy na žia-

dosť študenta, ak nie je plnoletý so súhlasom zákonného zástupcu a po odporúčaní prí-

slušného lekára zdravotne postihnutého alebo dlhodobo chorému študentovi prípravu 

a vykonanie skúšok v určených termínoch 

● riaditeľ školy umožní na žiadosť študenta, ak ide o neplnoletého so súhlasom zákonného 

zástupcu, mimoriadne talentovanému študentovi prípravu a vykonanie skúšok podľa in-

dividuálneho študijného plánu 

● riaditeľ školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade a po porovnaní učebných plá-

nov umožniť študentovi absolvovať časť štúdia v trvaní jedného roka  na príbuznej škole 

v zahraničí. V prípade potreby predpíše študentovi vykonanie rozdielových skúšok naj-

viac z troch predmetov. 

 

 

PRERUŠENIE ŠTÚDIA  
 

● riaditeľ školy môže prerušiť štúdium študenta, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, 

na jeho písomnú žiadosť, ak je plnoletý; ak nie je plnoletý na písomnú žiadosť zákonné-

ho zástupcu, a to až na tri roky. Po uplynutí času prerušenia štúdia pokračuje študent v 

tom ročníku, v ktorom bolo štúdium prerušené 

● ak bolo štúdium prerušené po úspešnom ukončení ročníka, nastúpi žiak po uplynutí času 

prerušenia štúdia do nasledujúceho ročníka. Ak čas prerušenia štúdia uplynul v priebehu 

školského roka, riaditeľ školy umožní žiakovi dodatočne vykonať skúšky za príslušné 

obdobie 

● riaditeľ školy je povinný prerušiť štúdium študentke pre ťarchavosť a materstvo, ak 

praktické vyučovanie obsahuje činnosti zakázané ťarchavým ženám, matkám do konca 

deviateho mesiaca po pôrode podľa osobitných predpisov, alebo ak praktické vyučova-

nie podľa lekárskeho posudku ohrozuje ťarchavosť študentky 

● ak pominú dôvody prerušenia štúdia, môže sa na písomnú žiadosť študenta alebo jeho 

zákonného zástupcu prerušenie štúdia ukončiť aj pred uplynutím času prerušenia 

● k prerušeniu štúdia alebo k ukončeniu prerušenia štúdia pred uplynutím určeného času 

sa k žiadosti neplnoletého študenta vyjadruje zákonný zástupca. 

 

 

ZANECHANIE ŠTÚDIA  
 

● ak žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku chce zanechať štúdium, oznámi to pí-

somne riaditeľovi školy, ak je žiak neplnoletý, žiadosť predkladá jeho zákonný zástupca 

● žiak prestáva byť žiakom školy dňom nasledujúcim po dni, keď riaditeľovi školy bolo 

doručené oznámenie o zanechaní štúdia 

● ak sa žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, nezúčastní na vyučovaní v trvaní 

najmenej 5 vyučovacích dní a jeho neúčasť na vyučovaní nie je ospravedlnená, riaditeľ 

školy písomne vyzve žiaka (ak je neplnoletý – zák. zástupcu), aby v určenej lehote dolo-

žil dôvod svojej (žiakovej) neprítomnosti na vyučovaní. Súčasne upozorní, že ak do 10 

dní od doručenia výzvy žiak do školy nenastúpi alebo nie je doložený dôvod jeho neprí-

tomnosti v škole, posudzuje sa tak, akoby štúdium zanechal prvým dňom po uplynutí 

lehoty určenej riaditeľom školy  na ospravedlnenie. Týmto dňom prestáva byť žiakom 

školy.  
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POSTUP DO VYŠŠIEHO ROČNÍKA A OPAKOVNIE ROČNÍKA 

 
● do vyššieho ročníka postupuje študent, ktorý prospel 

● v prípade, že študent vymešká za jedno klasifikačné obdobie (jeden polrok) viac ako 100 

vyučovacích hodín (bez ohľadu na dôvod absencie), môže byť za príslušné klasifikačné 

obdobie neklasifikovaný z predmetov, v ktorých vymeškal viac ako 25 % odučených 

hodín. Pedagogická rada určí termín vykonania komisionálnej skúšky za daný predmet 

● ak študent v niektorom školskom roku neprospel a nevykonal úspešne opravnú skúšku, 

riaditeľ školy môže na jeho písomnú žiadosť povoliť opakovanie ročníka, k žiadosti ne-

plnoletého študenta sa vyjadruje zákonný zástupca 

 
 

                             OPRAVNÉ A KOMISIONÁLNE SKÚŠKY 
 

 žiak, ktorý má na konci druhého polroku nedostatočný prospech najviac z dvoch povin-

ných predmetov, môže so súhlasom riaditeľa školy robiť z týchto predmetov opravnú 

skúšku 

 termín opravných skúšok určí riaditeľ školy tak, aby boli vykonané najneskôr do 31. au-

gusta. Žiakovi, ktorý zo závažných dôvodov nemôže prísť na opravnú skúšku v  urče-

nom  termíne, možno  povoliť vykonanie  opravnej  skúšky  najneskôr do 15. septembra  

 žiak, ktorý  bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, klasifikuje sa z vyučo-

vacieho predmetu, z ktorého mal robiť opravnú skúšku, stupňom prospechu nedostatoč-

ný 

 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 zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka, alebo keď sa preskúša-

nie koná na podnet riaditeľa 

d/ keď koná opravné  skúšky 

e/ keď koná skúšky z dôvodu tehotenstva alebo materstva, je dlhodobo chorý, alebo keď 

je talentovaný a má individuálny študijný plán 

f/ v prípade uvoľnenia žiaka od dochádzky na vyučovanie 

 komisia pre komisionálne skúšky je najmenej trojčlenná. Skladá sa z predsedu, ktorým 

je spravidla riaditeľ školy, alebo ním poverený učiteľ, skúšajúceho učiteľa, ktorým je 

spravidla učiteľ vyučujúci žiaka príslušný vyučovací predmet a prísediaceho, ktorý má 

aprobáciu pre ten alebo príbuzný vyučovací predmet. Výsledok komisionálnej skúšky 

vyhlási  predseda komisie verejne v deň  konania  skúšky. Tento  výsledok  je  pre klasi-

fikáciu žiaka konečný. 

 
 

PRESTUP NA INÚ STREDNÚ ŠKOLU, ZMENA UČEBNÉHO ALEBO       

ŠTUDIJNÉHO ODBORU 

 
● prestup na inú strednú školu, na ten istý učebný alebo študijný odbor povoľuje riaditeľ 

školy, na ktorú sa študent hlási 

● zmenu študijného alebo učebného odboru na škole povoľuje riaditeľ školy spravidla na 

začiatku školského roka. Podmienkou na povolenie je zdravotná spôsobilosť na vykoná-

vanie povolania, na ktoré sa má pripravovať v novozvolenom študijnom alebo učebnom 
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odbore a úspešné vykonanie rozdielových skúšok. Obsah, termín a rozsah rozdielových 

skúšok určí riaditeľ školy alebo zástupca pre teoretické vyučovanie 

● zmeny študijného alebo učebného odboru a prestup na inú strednú školu sa povoľuje na 

písomnú žiadosť zákonného zástupcu študenta, ak je neplnoletý a na písomnú žiadosť 

študenta, ak dosiahol plnoletosť ( 18. rok). 

 

 

VÝCHOVA A VZDELÁVANIE ŽIAKOV SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNE-

NÍM 
 

 vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením prebieha v triedach alebo výchov-

ných skupinách spolu s ostatnými žiakmi školy, ak je to potrebné, takýto žiak je vzdelá-

vaný podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý vypracúva škola v spolupráci 

so školským zariadením výchovnej prevencie a poradenstva, zákonný zástupca žiaka má 

právo sa s týmto programom oboznámiť 

 pri výchove a vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením sa postupuje podľa 

vzdelávacích programov určených pre jednotlivé druhy znevýhodnenia. Vzdelávacie 

programy sú súčasťou štátnych vzdelávacích programov 

 žiaci sa do školy prijímajú na základe ich zdravotného znevýhodnenia po diagnostic-

kých vyšetreniach zameraných na zistenie ich špeciálnych výchovnovzdelávacích po-

trieb vykonaných zariadením výchovnej prevencie a poradenstva 

 výchova a vzdelávanie v školách sa uskutočňuje s využitím špeciálnych pomôcok 

a kompenzačných pomôcok, ktoré spolu s učebnicami a špeciálne upravenými učebnými 

textami podľa špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiaka poskytuje bezplatne 

škola, v ktorej sa vzdeláva. 

 

 

      SYSTÉM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVA 
 

 K ďalším zložkám systému výchovného poradenstva a prevencie na SOŠHSaD patrí: 

a) výchovný poradca 

b) sociálny pedagóg 

c) koordinátor prevencie 

 Jednotlivé zložky systému výchovného poradenstva a prevencie spolupracujú najmä   

s rodinou, školou, školským zariadením, zamestnávateľmi, orgánmi verejnej správy 

a občianskymi združeniami. Sú organizačne a obsahovo prepojené a služby poskytujú 

bezplatne. 

 

                                 ODBORNÝ VÝCVIK 
 

      Odborný výcvik je forma praktického vyučovania určená pre žiakov SOŠ. Uskutočňuje sa 

cvičnou a produktívnou prácou spočívajúcou v zhotovovaní výrobkov, výkonom služieb alebo 

výkon prác, ktoré majú materiálnu hodnotu. Odborný výcvik vyučuje majster odbornej vý-

chovy v skupinách. Vyučuje sa v učebniach SOŠ a v strediskách OV. Ak sa odborný výcvik 

bude uskutočňovať v cudzích zariadeniach, riaditeľ školy uzavrie s nimi dohodu.  

      Všetci žiaci sú povinní zúčastňovať sa odborného výcviku a osvojiť si v rozsahu stanove-

nom kvalifikačnou charakteristikou príslušného študijného a učebného odboru odborné 

schopnosti a návyky. 
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Odborný výcvik žiakov 

a) po ukončení povinnej školskej dochádzky absolvujú žiaci, študijného odboru 6444 4 

00 (čašník–servírka) na základe predpísaných učebných osnov, počas školských 

prázdnin odborný výcvik v dĺžke 4 týždňov (20 pracovných dní) v II. a III. ročníku 

 

b)  po ukončení povinnej školskej dochádzky trojročného učebného odboru: 

  - 6445 2 00 kuchár 

  - 6444 2 00 čašník – servírka 

  - 6489 2 00 hostinský 

na základe predpísaných učebných osnov, absolvuje každý žiak uvedeného učebného 

odboru v čase školských prázdnin – odborný výcvik v dĺžke 4 týždňov. Časť odborné-

ho výcviku sa môže uskutočniť i počas vianočných a jarných prázdnin 

 

Podmienky vykonávania letného odborného výcviku 

 

1. Praktické vyučovanie  - odborný výcvik v učebných odboroch sa realizuje podľa sú-

časne platnej legislatívy v rozsahu cca 1520 hodín za štúdium, čo je podmienkou vyko-

nania záverečnej skúšky. 

 

2. Praktické vyučovanie  - v študijných odboroch sa realizuje podľa súčasne platnej legis-

latívy v rozsahu cca 1400 hodín z čoho je priamy odborný výcvik 1200 hodín počas štú-

dia. 

 

3. Na základe platnej legislatívy a školského poriadku je žiak povinný absolvovať 90% zo 

100% hodín odborného výcviku, aby bol pripustený ku záverečnej, maturitnej skúške. 

 

4. Žiak je povinný si nahradiť v danom klasifikačnom období vymeškané vyučovacie hodi-

ny odborného výcviku, aby splnil bod.1, 2,  a bod.5 

 

5. Podľa platnej legislatívy a ŠKVP pre učebné odbory kuchár, čašník, servírka a pre  čaš-

ník, servírka študijný odbor, časť odborného výcviku ako odborného vyučovacieho 

predmetu praktického vyučovania sa môže vykonávať aj v čase školských prázdnin 

v dĺžke 4 týždňov za celú dobu štúdia. 

 

6. Obdobie školského vyučovania sa skráti o počet vyučovacích dní, ktorý zodpovedá počtu 

dní odborného výcviku vykonaného v čase školských prázdnin. 

 

7. V prípade neabsolvovania celého stanoveného počtu vyučovacích dní odborného výcviku 

za príslušné klasifikačné obdobie, vrátane  odborného výcviku počas prázdnin sa neab-

solvovaný vyučovací počet dní odborného výcviku (aj ospravedlnené) prenesie do ďal-

šieho klasifikačného obdobia. 

 

8. V prípade neabsolvovania požadovaného počtu vyučovacích dní  (aj ospravedlnené) po-

čas odborného výcviku, vrátane odborného výcviku počas prázdnin, ktoré sú podľa plat-

nej legislatívy podmienkou absolvovania záverečnej skúšky v učebných odboroch 

a maturitnej skúšky v študijných odboroch nebude k týmto skúškam pripustený 

v riadnom termíne. 
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9. V prípade nenastúpenia na povinný odborný výcvik počas prázdnin dôvod svojej neúčasti 

žiak vopred oznámi vedúcemu strediska alebo príslušnému pedagogickému pracovníkovi, 

ktorý bude v danom zariadení vykonávať pedagogickú službu. 

 

10. Žiak je povinný počas letného odborného výcviku používať predpísané pracovné obleče-

nie. 

 

Odborná prax žiakov 

- žiaci študijného odboru 6323 6 (hotelová akadémia) v čase prázdnin a vo voľných 

dňoch v 2., 3. a 4. ročníku povinne absolvujú 4 týždne odbornej prázdninovej praxe, 

ktoré sú podmienkou postupu do vyššieho ročníka 

- odbornú súvislú prax vykonávajú žiaci 2. ročníka v rozsahu 3 týždňov, 3. a 4. roční-

ka v rozsahu 6 týždňov a 5. ročníka v rozsahu 2 týždňov. Odborná prax sa vykonáva 

v blokoch alebo individuálne 

 

c)  odborná prax je organizovaná školou a žiaci ju vykonávajú v prevádzkových pod-

mienkach pod priamym vedením vedúcich prevádzkových jednotiek, alebo inštrukto-

rov, ktorých určia vedúci prevádzkových jednotiek na základe písomného súhlasu ur-

čeného inštruktora. Táto prax je povinná. 

 

d)  termín praxe a miesto zariadenia, v ktorom bude žiak odbornú prax počas prázdnin 

absolvovať dostane zákonný zástupca žiaka písomnou formou najmenej dva týždne 

pred ukončením školského roka, po schválení riaditeľom SOŠ. Zároveň obdržia mená 

žiakov a termín praxe i vedúce prevádzkových jednotiek ako i organizačné pokyny tý-

kajúce sa odbornej praxe žiakov pod ich vedením počas letnej odbornej praxe. 

 

e)  výnimka na udelenie letnej odbornej praxe žiakov – na základe trvalého bydliska žiaka 

nad 50 km od miesta určenia vykonávania odbornej praxe, musí zákonný zástupca žia-

ka požiadať vedenie SOŠ písomnou formou o udelenie výnimky vykonávania letnej 

odbornej praxe žiaka najbližšie k miestu trvalého bydliska. 

 

f)       študenti odboru 6323 6 hotelová akadémia absolvujú povinnú prázdninovú prax po dru-

hom, treťom a štvrtom ročníku v rozsahu 4 týždňov. Časť praxe si môžu odpracovať 

počas školského roku v školských zariadeniach. Študenti po absolvovaní tretieho  

a štvrtého ročníka aj individuálnu prax v zmluvných zariadeniach. 

 

g)      odborná súvislá prax študentov odboru 6323 6 hotelová akadémia je popísaná v Škol-

skom vzdelávacom programe Hotelová akadémia 

 

 

ODBORNÁ PRAX ŽIAKOV HOTELOVEJ AKADÉMIE 

 
Žiaci odboru hotelová akadémia absolvujú 3 druhy praktického vyučovania: 

 prax 

 odborná súvislá prax 

 prázdninová prax 

 

Časový rozsah výučby jednotlivých foriem v jednotlivých ročníkoch počas štúdia je uvedený 

v Štátnom vzdelávacom programe (ŠVP). 
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 Študenti hotelovej akadémie sú povinní počas praxe, súvislej odbornej praxe, prázdni-

novej praxe dodržiavať stanovenú pracovnú dobu, úpravu zovňajšku, oblečenia, vhod-

nú obuv a odev. 

 Pri nedodržaní podmienok môže vyučujúci žiaka z praxe uvoľniť a žiakovi nie sú ho-

diny započítané. 

 Žiak sa počas praxe riadi pokynmi vyučujúceho praxe alebo zodpovedných pracovní-

kov. 

 Z dôvodu ochrany zdravia dodržiava pokyny a ustanovenia uvedené v záväzných po-

žiadavkách „Hygiena, ochrana a bezpečnosť pri práci pre žiakov SOŠ Lučenec.“ 

S jeho obsahom sa oboznámi a potvrdzuje svojim podpisom vždy na začiatku školské-

ho roka. 

 Žiak dostane „Pracovný zošit“, doplnený fotokópiou zdravotného preukazu, ktorý má 

vždy na praxi a je povinný si dať potvrdiť každú absolvovanú prax.  

 Nepotvrdená prax nebude započítaná do celkového počtu hodín praktického vyučova-

nia. 

 Žiakovi hotelovej akadémie je povolená 1 ospravedlnená absencia (1 deň praxe) na 

praktickom vyučovaní počas 1 štrvťroku, ostatné absencie je žiak povinný si nahradiť 

podľa pokynov učiteľa praxe. 

 Ak sa žiak nezúčastní praxe od dátumu klasifikačnej porady do dňa vydania vysved-

čenia za príslušné klasifikačné obdobie, je povinný si prax nahradiť v čase prázdnin, 

prípadne cez voľné dni, v inom prípade sa vymeškané hodiny vykážu v nasledujúcom 

klasifikačnom období. 

 Vymeškané hodiny je žiak povinný si nahradiť v stredisku, v ktorom prax nekonal, 

alebo na akciách organizovaných školou. 

 Žiak, ktorý nemá nahradenú prax k určenému termínu, nebude za toto obdobie klasifi-

kovaný a je povinný písomne požiadať riaditeľa školy o predĺženie klasifikačného ob-

dobia s uvedením dôvodu, pre ktorý  si prax nemohol nahradiť. Nedodržanie tohto po-

stupu bude hodnotené ako porušenie vnútorného školského poriadku, pričom sa bude 

postupovať v zmysle opatrení na posilnenie disciplíny (v závislosti od počtu vymeška-

ných hodín praxe). 

 Súčasťou  praktického vyučovania je aj účasť na aktivitách poriadaných 

a realizovaných školou v popoludňajších hodinách, v čase sviatkov, prázdnin, ale aj 

v čase teoretického vyučovania. 

 Žiaci sú v prípade potreby povinní sa zúčastňovať na takýchto aktivitách, započítavajú 

sa im do praxe alebo sa kompenzujú náhradným voľnom, ktoré určí škola. 

 Súvislú odborná prax žiaci vykonávajú v blokoch: 

2. ročník – 3 týždne 

3. ročník – 6 týždňov 

4. ročník – 6 týždňov 

5. ročník – 2 týždne 

 Po ukončení súvislej praxe každý žiak odovzdá písomnú správu o vykonaní praxe  do 

5 dní po ukončení praxe podľa pokynov vyučujúceho praxe. 

 

Zahraničná prax 

 

 Riaditeľ školy môže uvoľniť žiaka z vyučovania na absolvovanie praxe v zahraničí. 

 Žiaci, ktorí majú záujem absolvovať prax v zahraničí, sú vyberaní na základe odporú-

čaní triedneho učiteľa, vyučujúceho praxe a vyučujúceho cudzieho jazyka. 
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 Žiakovi, ktorý splnil podmienky a bol vybratý na absolvovanie praxe v zahraničí môže 

triedny učiteľ ospravedlniť 1 deň neprítomnosti na vyučovaní pred nástupom (resp. 

cestou) na prax a 1 deň neprítomnosti po návrate zo zahraničnej praxe. 

 Ak žiak, žiačka vykonáva zahraničnú prax počas školského roka, do počtu absolvova-

ných hodín praxe, odbornej súvislej praxe, prázdninovej praxe sa započítava len zod-

povedajúci počet hodín, aký by bol žiak absolvoval, ak by v rovnakom čase navštevo-

val školu. 

 

Prázdninová prax 

 

 Žiaci 2., 3. a 4. ročníka v čase letných prázdnin povinne absolvujú prázdninovú prax 

(mesačnú), ktorá je podmienkou postupu do ďalšieho ročníka. 

 Žiaci si môžu časť prázdninovej praxe odpracovať počas školského roka na akciách 

poriadaných školou, v školských zariadeniach, počas voľných dní. 

 Na takúto náhradnú prax sa žiak nahlási sám, alebo sa zúčastní školskej akcie, ktorú 

mu určí vyučujúci praxe. Účasť na takejto akcii sa mu započítava do hodnotenia 

prázdninovej praxe. 

 Časť prázdninovej praxe, ktorú si môžu žiaci odpracovať počas školského roka: 

2. ročník – 10 dní 

3. ročník – 15 dní 

4. ročník – 15 dní 

 Žiak 2. ročníka musí odpracovať počas prázdnin v školských zariadeniach 10 dní, žiak 

3. ročníka 5 dní a žiak 4. ročníka 5 dní. 

 Prázdninovú prax, ktorú si žiak vybavuje sám, je povinný odovzdať triednemu učite-

ľovi „Dohodu o vykonaní praxe“ pred odchodom na prax. 

 Žiaci sú povinní počas prázdninovej praxe dodržiavať pracovnú dobu, úpravu zovňaj-

ška, oblečenia, ... 

 Každú pracovnú smenu si žiak musí zaznamenať v „Pracovnom zošite“ a dať potvrdiť 

zodpovednému pracovníkovi. 

 Prázdninovú prax (okrem zahraničnej) si žiaci nechajú potvrdiť a najneskôr do ............ 

požiadajú svojho vyučujúceho a kontrolu praxe. Následne aj kontrolu záznamu o praxi 

a zápisy súhrnného počtu absolvovaných hodín vyučujúcim predmetov praxe, techno-

lógie prípravy pokrmov a techniky obsluhy. Triedny učiteľ všetky hodiny praxe spočí-

ta a uzavrie ročník. 

Nedoloženie študijného poukazu s praxou bude posudzované ako neabsolvovanie 

prázdninovej praxe a ako hrubé porušenie školského poriadku 

 Ak sa žiak nemôže zúčastniť prázdninovej praxe z vážnych dôvodov v určenom ter-

míne, je povinný za seba vopred nájsť náhradu a upovedomiť o tom učiteľa praxe 

a zodpovedného pracovníka zariadenia, kde má prax absolvovať. 

 

Pracovný odev a obuv 
 

  Žiaci používajú pracovné oblečenie, ktoré je jednotné v rámci jednotlivých učebných 

a študijných odborov. Jednotné pracovné oblečenie zabezpečí SOŠ. Dobre zvolený 

pracovný odev chráni žiakov ako i majstrov odborného výcviku počas prípravy pokr-

mov a výdaja stravy. Pracovný odev žiakov a MOV má byť primeraný pracovnej čin-

nosti: 

a) pokrývka hlavy – musí zakrývať úplne všetky vlasy na hlave 

 



 22 

b) košeľa a plášť – musia zakrývať trup a ruky najmenej po lakeť. Ako materiál sú vhod-

nejšie tenké vzdušné lásky. Ideálne je, ak ani košeľa, ani plášť nemá vonkajšie vrecká. 

Vrecká môžu byť z vnútornej strany 

 

c) igelitová pogumovaná zástera – sa vyžaduje pri vykonávaní prác počas ktorých by 

mohlo dôjsť k premočeniu, alebo zničeniu pracovného odevu. Nohavice musia zakrý-

vať trup od pása dole. Nie je prípustné, aby žiaci a MOV mali počas odborného výcvi-

ku na sebe len plášť bez nohavíc alebo len krátke nohavice 

 

d) obuv  - má zakrývať chodidlo, nohy a chrániť ho pred obareným a pred čistiacimi 

a dezinfekčnými činidlami. Obuv musí byť umývateľná a jej podrážky musia byť pri-

spôsobené podlahe kuchynskej prevádzky, aby sa na nej nešmýkali 

 

e) rukavice (jednorazové) – sa používajú na prácu s potravinami a pokrmami, ktoré sú 

bezprostredne pripravené pre konzumenta. Pri práci zo surovými potravinami sa ruka-

vice vyhľadajú len v prípade, ak má žiak alebo MOV poranenú ruku 

 

f) rukavice (hrubé) – používajú sa na prácu s čistiacimi a dezinfekčnými činidlami. Ru-

kavice sú z gumy. Textilné rukavice sa používajú na uchopenie horúcich predmetov 

 

g) Ozdoby a ozdôbky – prstene a hodiny na rukách, náušnice, piersing, retiazky a sponky 

do vlasov sa zakazuje pri práci s potravinami nosiť.  

 

h) Maľovanie  - obočia, pier, aromatizované parfumy, masti na ruku, lakovanie nechtov 

a mejkap sú pri práci s pokrmami nevhodné. 

 

 

POŽIADAVKY NA ŽIAKOV POČAS ABSOLVOVANIA ODBORNÉHO VÝCVIKU  

 

Oblečenie a zovňajšok 
 

Zovňajšok 

 

Dievčatá: 

a) vlasy – zopnuté bez výrazných ozdôb, extrémneho farbenia a úpravy 

b) make-up – jemný, prirodzený 

c) nechty – krátke, čisté, upravené bez farebného lakovania 

d) žiadne tetovanie, pearcing 

e) náušnice - pevné (nie visiace alebo klipsy) 

f) ostatné ozdoby – podľa zhodnotenia MOV – náramky a retiazky zakázané 

g) patričnú pozornosť treba venovať čistote ústnej dutiny a chrupu 

 

Chlapci: 

a) vlasy – krátky strih, upravené, čisté 

b) nechty – krátke, čisté 

c) tvár – oholená - denne 

d) patričnú pozornosť treba venovať čistote ústnej dutiny a chrupu 

e) žiadne tetovanie, pearcing 

f) ozdoby – žiadne okrem hodiniek 
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Oblečenie 

 

Mäsiar - údenár: 1. čiapka 

    2. pracovný odev - letný 

    3. gumové čižmy 

    4. rukavice zo sieťovky 

    5. drôtená zástera 

    6. teplý odev 

 

Kuchár:   

Dievčatá:                    1. biele tričko – krátky rukáv 

    2. biely plášť – krátky rukáv 

    3. biele nohavice dlhé 

    4. biela šatka, čiapka 

    5. biele zdravotné protišmykové topánky 

    6. biele ponožky 

 

Chlapci:  1. biele tričko – krátky rukáv 

    2. biely plášť – krátky rukáv 

    3. biele nohavice dlhé 

    4. biela čiapka 

    5. biele zdravotné protišmykové topánky 

    6. biele ponožky 

 

Oblečenie – čisté, vyžehlené, bez rôznej podtlače, okrem loga školy 

Vlasy – zopnuté pod pokrývkou hlavy 

Nechty – upravené, čisté nenalakované 

Čiapka – krátky šilt 

Nenosiť pri práci – náramky, retiazky, prstene, hodiny a dlhé visiace náušnice, pearcing 

 

Cukrár:  1. biela tričko + nohavice 

    2. biely plášť 

    3. protišmyková obuv 

    4. čiapka – šatka 

    5. teplovzdorné ochranné rukavice 

    6. igelitová  (pogumovaná) zástera  

     7. gumené rukavice 

 

Pracovník marketingu – cestovný ruch 

Chlapci: 1. nohavice                              Dievčatá: 1. kostým 

    2. košeľa     2. blúzka 

    3. kravata     3. poltopánky - lodičky 

    4. topánky  

 

Obsluha chlapci:           1. čierne topánky 

      2. čierne ponožky 

      3. čierne nohavice + čierna vesta 

      4. košeľa – biela (s rukávom, v lete s krátkym rukávom) 

      5. motýlik – čierny alebo kravata  

      6. tielko – biele 
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      7. biely plášť 

      8. príručník 2 ks  

 

Obsluha dievčatá:         1. čierne topánky lodičkového tvaru, max. 5 cm opätok 

      2. pančuchy – telovej farby 

                                        3. čierna sukňa – nohavice klasického strihu, bez ozdôb 

      4. biela blúzka 

      5. čierna vesta  

      6. biely plášť 

      7. zásterka 

      8. príručník  2 ks 

 

Mechanik - opravár:              1. pracovné nohavice 

                                               2. pracovná bunda 

                                               3. pracovné tričko 

                                               4. pracovná obuv 

 

Mechanik-elektronechnik:     1. pracovné nohavice 

                                               2. pracovná bunda  

                                               3. pracovné tričko 

                                               4. pracovná obuv 

 

Mechanik počítačových sietí: 1. pracovný plášť 

                                                2. pracovné tričko 

 

Chov koní a jazdectvo:           1. tričko 

                                                2. monterky 

                                                3. monterková blúza 

                                                4. jazdecký odev 

                                                5. obuv 

 Kozmetička a vizážistka:       1. nátelník - biely  

                                                2. pólo tričko – pomarančové 

                                                3. bielo - žltá blúzka  

                                                4. biele nohavice 

                                                5. pracovná obuv - biele zdravotné protišmykové topánky 

 

Kaderník:                                1. pracovné nohavice 

                                                2. pracovná blúza 

 

Pracovník marketingu – obchod:    1. pracovná blúza /tričko/ 

 

 
EXKURZIE A ŠKOLSKÉ VÝLETY 

 
● exkurzie uvedené v základných pedagogických dokumentoch sú súčasťou výchovy a 

vzdelávania študentov na školách 

● školské výlety sa môžu organizovať raz v školskom roku a trvajú: 

     1. - 3. ročník   1 deň z vyučovania + 1 deň z osobného voľna 

     4. - 5. ročník    2 dni z vyučovania + 1 deň z osobného voľna 
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UBYTOVANIE ŽIAKOV V ŠKOLSKOM INTERNÁTE 
 

● školský internát (ďalej len ŠI) zabezpečuje žiakom školy výchovno-vzdelávaciu starost-

livosť v čase mimo vyučovania, ubytovanie a stravovanie 

● o prijatí študenta do ŠI rozhoduje riaditeľ  na základe prihlášky, ktorú dostáva zákonný 

zástupca žiaka alebo žiaka, ak je starší ako 18 rokov. Prijatie platí na jeden školský rok. 

● riaditeľ počas školského roka prepustí žiaka, ak: 

a) o skončenie pobytu v ŠI požiada zákonný zástupca žiaka písomne (resp. študent starší  

ako 18 rokov sám) 

b) žiak prestal byť žiakom školy 

● riaditeľ môže prepustiť žiaka zo ŠI, ak: 

a) mešká s platením príspevku na úhradu nákladov na ubytovanie a stravovanie viac 

ako   jeden mesiac 

b) sa žiakovi povolilo prerušenie štúdia 

● riaditeľ môže po prerokovaní s pedagogickou radou alebo po návrhu pedagogickej rady 

a tiež po prerokovaní so zákonným zástupcom žiaka alebo so žiakom starším ako 18 ro-

kov, vylúčiť žiaka z ŠI pre opakované závažné porušenie vnútorného poriadku ŠI 

● ubytovanie a stravovanie zabezpečuje ŠI počas školského roka okrem prázdnin 

● ŠI zabezpečí, aby sa žiaci po nástupe oboznámili s vnútorným poriadkom ŠI a boli pou-

čení o bezpečnosti a ochrane zdravia a o požiarnej ochrane. Vychovávateľ o tom vedie 

evidenciu 

● vnútorný poriadok je povinný dodržiavať každý ubytovaný žiak v ŠI a obsahuje: 

a)  práva a povinnosti ubytovaných študentov 

b)  výchovné opatrenia 

c)  návštevy v ŠI 

d)  individuálne vychádzky 

e)  osobné voľno 

f)  celodenný režim ŠI 

g)  pokyny o svojpomocnej činnosti 

h)  právne predpisy o bezpečnosti, o hygiene a ochrane zdravia ubytovaných 

 

 

VÝCHOVNÉ OPATRENIA 

 
● výchovnými opatreniami sú pochvaly a iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny 

žiakov na základe Zákona č. 245/2008 Zb. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

● výchovné opatrenia udelené neplnoletým žiakom oznámi riaditeľ školy ich zákonným 

zástupcom 

 
1. Pochvaly a iné ocenenia: 

 

Pochvala od triedneho učiteľa: 

- za výborný prospech a dochádzku 

- za reprezentáciu školy /v základných kolách súťaží a pod./ 

 

      Pochvala od riaditeľa školy: 

-    za výborný prospech a vzorné správanie /študijný priemer do 1.00/ 

-    za reprezentáciu školy /regionálne a vyššie kolá súťaží a pod./ 

-    za iný záslužný čin 
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2. Opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov: 

 

Ukladajú sa žiakom za závažné alebo opakované previnenia. Spravidla predchádzajú zníženiu 

známky zo správania. Každému opatreniu predchádza objektívne prešetrenie previnenia 

a poklesku.   

Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z týchto opatrení: 

 

1. napomenutie triednym učiteľom alebo majstrom odborného výcviku 

- za 5 po sebe idúcich menej závažných priestupkov (neskoré príchody na vy-

učovanie, nesplnenie si povinností týždenníkov, chýbajúce učebnice, učebné 

pomôcky, za nevhodné oblečenie, neslušné správanie, odmietnutie odpove-

dať, odmietnutie súvislej praxe v pridelenej prevádzke, neprezúvanie, použí-

vanie výťahu a iné), 

- za 1 neospravedlnenú hodinu. 

 

2. pokarhanie triednym učiteľom alebo majstrom odborného výcviku (znížená známka 

zo správania o 1 stupeň) 

- za 1 závažnejší priestupok (podvádzanie, falšovanie dokladu, podpisu, fajče-

nie v priestoroch školy a v areáli školy a i.), 

- za opakujúce sa menšie priestupky po napomenutí, 

- za 2 neospravedlnené hodiny. 

 

3. pokarhanie riaditeľom školy (znížená známka zo správania na „menej uspokojivé“) 

- za 3 – 8 neospravedlnených hodín 

- za opakujúce sa vážnejšie priestupky (podvádzanie, falšovanie dokladov, 

podpisov, fajčenie v priestoroch školy a v areáli školy, nevhodné správanie 

sa voči vyučujúcemu, vydieranie spolužiakov, sústavné nosenie nevhodného 

oblečenia a pod.) 

 

4. podmienečné vylúčenie zo štúdia 

- za viac ako 8 neospravedlnených hodín, 

- za usvedčenie z krádeže, 

- za evidentné požitie alkoholu alebo psychotropných a iných omamných látok 

v škole, na odbornom výcviku alebo na akciách poriadaných školou  

  

5. vylúčenie zo štúdia 

- za evidentné požitie omamných, psychotronických látok a drog a sprostred-

kovanie týchto látok 

- v rozhodnutí o podmienečnom vylúčení zo štúdia určí riaditeľ školy skúšob-

nú dobu na jeden rok. Ak sa podmienečné vylúčený žiak v tejto lehote 

osvedčí, upustí sa od vylúčenia. Ak sa žiak v tejto lehote dopustí ďalšieho 

závažného priestupku alebo previnenia, riaditeľ školy žiada zo študenta vy-

lúči. 

 

● triedny učiteľ, majster OV, učiteľ OP poskytuje údaje o žiakoch denného štúdia rodičom 

alebo zákonným zástupcom a osobám, ktoré majú voči plnoletému žiakovi vyživovaciu 

povinnosť podľa § 28 Zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samo-

správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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 V rozhodnutí o prestupe a prijatí žiaka na štúdium riaditeľ školy stanoví podmienky, za 

ktorých môže pedagogická rada vylúčiť žiaka okamžite pokiaľ sa dopustil porušenia 

vnútorného poriadku školy zvlášť hrubým spôsobom. Jedná sa hlavne o krádež 

v priestoroch školy alebo na jej pracoviskách, prípadne zmluvných pracoviskách, dis-

tribuovanie návykových látok, šikanovaní spolužiakov, drzé a urážlivé správanie sa 

voči pedagogickým ako aj ostatným pracovníkom školy. 

 

 
PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZBEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA DETÍ 

A ICH OCHRANA PRED SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝMI JAVMI A PRED 

JAVMI DISKRIMINÁCIE, NEPRIATEĽSTVA ALEBO NÁSILIA 
 

1. Žiaci sú povinní dodržiavať školský poriadok, predpisy a pokyny školy na ochranu 

zdravia a bezpečnosti, s ktorými boli oboznámení vždy na začiatku školského roka. 

2. Žiaci sú povinní ohlásiť každý úraz príslušnému vyučujúcemu, resp. pedagogickému 

dozoru.  Musí sa urobiť záznam do knihy úrazov, prípadne vyplniť predpísané 

formuláre. Ošetrenie a vyplnenie záznamov zaistí pracovník, ktorý bol svedkom alebo 

sa o úraze dozvedel ako prvý spolu s technikom BOZ a PO a osobou zodpovednou v 

škole za riešenie danej problematiky. 

3. Z bezpečnostných dôvodov sa žiaci nesmú šmýkať po zábradlí v budove školy, 

vykláňať sa z okien a cez zábradlie, vyhadzovať predmety z okna a sadať na okenné 

parapety, či výhrevné telesá. 

4. Prerušenie vzdelávania z dôvodu tehotenstva – riaditeľ školy je povinný prerušiť 

vzdelávanie žiačky z dôvodu tehotenstva a materstva, ak vyučovanie podľa lekárskeho 

posudku ohrozuje tehotenstvo žiačky. 

5. Na vyučovanie telesnej výchovy a na laboratórne cvičenia sa oblieka a obúva podľa 

prevádzkového poriadku a pokynov vyučujúcich príslušných predmetov. Ak je žiakovi 

doporučený ochranný odev na praktické cvičenia a žiak ho nepoužije, sám si 

zodpovedá za škodu, ktorá mu vznikne na oblečení. 

6. Každý žiak musí byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, šikanovania, 

agresívnosti, krutosti a využívania pred fyzickými útokmi, nadávaním, ohováraním a 

ponižovaním. Toto právo si  uplatňuje  prostredníctvom  ktoréhokoľvek  zamestnanca  

školy  alebo  na  problém  môže upozorniť školu jeho zákonný zástupca. 

7. V škole sú neprípustné prejavy šikanovania, rasizmu, xenofóbie, intolerancie, 

vandalizmu a brutality. Porušovanie zásad spoločenského správania sa je v rozpore so 

školským poriadkom a vnútornou smernicou. 

8. Žiak môže žiadať o pomoc ktoréhokoľvek zamestnanca školy, zvlášť triedneho 

učiteľa, koordinátora drogovej prevencie alebo výchovného poradcu. 

9. Ďalšie podmienky sú zakotvené v internej smernici na riešenie sociálno-patologických 

javov.  

 

 

PODMIENKY NAKLADANIA S MAJETKOM 
 

A. Majetok, ktorý škola spravuje 

1. Žiak je povinný šetriť školské zariadenie a majetok, šetrne zaobchádzať s učebnicami 

a učebnými pomôckami. Ak svojou nedbanlivosťou alebo úmyselne spôsobí vecnú 

škodu  škole, spolužiakom, zamestnancom školy, alebo iným osobám v škole, musí ju 



 28 

v termíne určenom triednym učiteľom, resp. riaditeľom školy alebo ním povereným 

zástupcom odstrániť alebo nahradiť. 

2. Všetky učebnice, ktoré žiak dostáva každoročne bezplatne, je povinný vrátiť na konci 

školského roka. Každú nevrátenú resp. poškodenú učebnicu je povinný nahradiť. 

Nahradenie škody nevylučuje aj udelenie výchovných opatrení podľa závažností a 

veľkostí škody. 

3. Žiaci sú povinní všetky spôsobené či zistené škody na majetku okamžite nahlásiť 

vyučujúcemu na hodine, triednemu učiteľovi, resp. pedagogickému dozoru. 

 

 B. Majetok, ktorý je osobným vlastníctvom žiaka 

1. Žiak si môže prostredníctvom školy poistiť svoje veci. Poškodené a odcudzené veci 

môžu  byť    uhradené len prostredníctvom poisťovne. 

2. Žiak nenosí do školy veci, ktoré nesúvisia s vyučovaním, väčšie sumy peňazí a cenné 

predmety, ako aj predmety ohrozujúce zdravie a bezpečnosť. Za stratu peňazí, cenných 

vecí a predmetov ponechaných v triedach, učebniach počas prestávok a voľných  

hodín sa neposkytuje náhrada ani v rámci poistného. 

3. Odcudzenie vecí žiak nahlási ihneď po zistení v deň odcudzenia triednemu učiteľovi, v 

prípade jeho neprítomnosti zastupujúcemu triednemu učiteľovi alebo učiteľovi, ktorý 

vykonáva pedagogický dozor. Vlastníctvo odcudzenej veci je povinný dokázateľným 

spôsobom preukázať. 

 

C.  Iný majetok 

1. Žiak je povinný šetriť zariadenie a majetok iných osôb, s ktorými prichádza do 

kontaktu v škole   alebo na školských akciách organizovaných mimo školy. 

2. Úmyselné poškodenie alebo odcudzenie zariadenia alebo majetku  iných osôb,                     

s ktorými žiak prichádza do kontaktu v škole alebo na školských akciách 

organizovaných mimo školy, sa pokladá za závažný priestupok voči ustanoveniam 

školského poriadku. 

 

 

ÚČASŤ ŽIAKOV NA SÚŤAŽIACH 

 

1. Podľa §153 bod 2 zákona č.245/2008 Z.z. umožňuje riaditeľ školy žiakovi účasť na  

súťažiach. 

2. Pri zapojení školy do súťaže bezpečnosť a ochranu žiaka v čase dopravy na súťaž a 

späť zaisťuje vysielajúca škola, pokiaľ sa nedohodne so zákonným zástupcom žiaka 

inak. V priebehu súťaže zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia žiaka organizátor. 

 

 

 

PLATNOSŤ, ZMENY A DOPLNKY 
 

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

nie niektorého bodu Školského poriadku zo strany žiakov je dôvodom na výchovné 

opatrenie. 

2. Triedny učiteľ je povinný preukázateľne oboznámiť so Školský poriadkom  žiakov 

triedy a ich zákonných zástupcov.  
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3. Neoddeliteľnou súčasťou Vnútorného poriadku školy sú všetky vnútorné poriadky od-

borných učební, telovýchovných priestorov, interné smernice, zásady práce, bezpeč-

nostné pravidlá a pod., s ktorými sú žiaci oboznamovaní na vyučovacích hodinách 

alebo pri činnostiach organizovaných školou.  

4. Zmeny a doplnky Školského poriadku vydáva riaditeľ školy a odsúhlasuje Pedagogic-

ká rada vo forme čiastkových dodatkov. 

5. Tento Školský poriadok nadobúda účinnosť po prerokovaní v Rade školy dňa 13. ok-

tóbra 2017 a po prerokovaní Pedagogickou radou dňom 17. októbra 2017 až do odvo-

lania. 

 

 

 

 

 

       V Lučenci 17. októbra 2017                                              PaedDr. Milan Šebian 

             riaditeľ školy 

 


