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PREAMBULA 

 

 

 Žiak sa svojím rozhodnutím pre štúdium na Strednej odbornej škole hotelových služieb 

a dopravy zaväzuje pravidelne dochádzať do školy v zmysle školského poriadku a pokynov 

pedagogických pracovníkov. Zároveň sa zaväzuje plniť a rešpektovať všetky vnútorné predpisy 

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

života žiakov a podmienky pre medziľudské vzťahy tak, aby plne podporovala a chápala 

schopnosti každého žiaka a zároveň zohľadňovala intelektuálne, psychologické a sociálne 

možnosti každého žiaka. 

 V záujme naplnenia práv žiaka na vzdelanie zabezpečí škola výchovno-vzdelávací 

proces ako aj organizáciu života žiakov počas štúdia tak, aby čas strávený na škole z hľadiska 

výchovy a vzdelania bol účelne a maximálne efektívne využitý. 

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

Z.z. o výchove a vzdelávaní, so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve, zákonom 

568/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní, vyhláškou MŠ č. 282/2009 Z.Z. o stredných školách, 

Metodickým pokynom č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ako aj so zmenami, 

doplnkami a ďalšou platnou legislatívou. 
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A/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

 Na základe zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, zákona č. 596/2003 Z.z. 

o školskej správe v školstve a v školskej samospráve ako aj v súlade s Deklaráciou práv dieťaťa 

z roku 1959 a Dohovoru o právach dieťaťa z 1.1.1993 a vyhlášky č. 282/2009 Z.z. o stredných 

školách a v súlade so zákonom č. 21/2011 o hodnotení a klasifikácii žiakov vydáva riaditeľ školy 

tento školský poriadok. 

 

1. Záväznosť školského poriadku 

 

Vzhľadom k tomu, že tento školský poriadok vychádza z vyšších právnych noriem 

bezprostredne sa dotýkajúcich stredných škôl, je záväzný pre všetkých žiakov ako aj pre 

pedagogických zamestnancov školy. Zároveň je záväzný aj pre zákonných zástupcov školy.  

 

2. Rozsah práv riaditeľa školy 

 

Na základe zákona č. 596/2003 Z.z. o školskej správe v školstve a vyhlášky č. 282/2009 Z.z. 

o stredných školách, riaditeľ školy má právo rozhodnúť: 

 o prijatí žiaka do školy 

 o prestupe žiaka z inej školy 

 o povolení zmeny učebného alebo študijného odboru 

 o povolení individuálneho vzdelávania žiaka 

 o povolení opakovať ročník 

 o povolení vykonať komisionálnu skúšku 

 o oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy 

 o oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetov alebo ich 

častí 

 o povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky 

 o uložení výchovných opatrení 

 o individuálnom vzdelávaní žiaka v zahraničí 

 o povolení absolvovať časť štúdia v škole obdobného typu v zahraničí 

 o prerušení štúdia 

 o preradení žiaka na základnú školu počas plnenia povinnej školskej dochádzky 

 o priznaní štipendia 

 o uznaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka 

 o určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na 

starostlivosť poskytovanú žiakovi v škole a v školskom zariadení 

 o oznámení požitia alkoholických nápojov osôb mladších ako 18 rokov 

 o oznámení, ak zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej 

dochádzky 
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B/ ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA 

 

1. Organizácia teoretického vyučovania 

  

1.1 Teoretické vyučovanie sa organizuje v jednotlivých budovách školy: 

a) Budova teoretického vyučovania Haličská cesta /p. Vajdíková/ 

b) Budova teoretického vyučovania Haličská cesta /p. Josifovová/ 

c) Budova teoretického vyučovania Hotelová akadémia, ul. Rázusa č. 61 

d) Budova teoretického vyučovania Zvolenská cesta č. 83 

 

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

povinný rešpektovať každý žiak školy. 

o Budova školy je otvorená v pracovných dňoch od 6:30 hod. do 16:00 hod. v prípade, ak 

škola organizuje výchovné podujatie je budova školy otvorená podľa potreby. 

o Žiak je povinný byť v škole najneskôr 10 min. pred svojou prvou vyučovacou hodinou. 

Na vstup do školy používajú žiaci výhradne hlavný vchod. 

o Pokiaľ sú v budove vytvorené priestory na prezúvanie sa, žiak sa ihneď prezúva do 

prezuviek. 

o Teoretické vyučovanie sa uskutočňuje podľa nasledovného časového rozpisu: 

 

 
 

Teoretické vyučovanie 
 

Hodina Úsek Haličská cesta, Zvolenská cesta, Odbor Hotelová akadémia 

1. 7. 30    –    8.15 

Prestávka 8.15    –    8.20 

2. 8.20     –    9.05 

Prestávka 9.05     –     9.15 

3. 9.15     –    10.00 

Prestávka 10.00    –    10.05 

4. 10.05     –   10.50 

Prestávka 10.50    –   10.55 

5. 10.55     –   11.40 

Prestávka 11.40     –   12.00 

6. 12.00     –   12.45 

Prestávka 12.45        12.50 

7. 12.50     –   13.35 

Prestávka 13.35        13.40 

8. 13.40     –   14.25 
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o  Oneskorený príchod žiakov do školy vzhľadom k autobusovým spojom je odsúhlasený 

len na základe žiadosti a súhlasu riaditeľa školy. 

o  Pred a po ukončení každej vyučovacej hodiny pozdravia žiaci vyučujúceho povstaním. 

Počas prestávok sa žiaci zdravia bežným spôsobom /dobré ráno, dobrý deň../ a zdravia aj 

iných dospelých a nepedagogických zamestnancov školy. 

o  Žiaci počas pohybu v škole oslovujú dospelých slovom pán, pani a jeho funkciou /pani 

upratovačka, pán zástupca a pod./ 

o  Na vyučovaní predmetov, ktoré majú špecifický charakter, používajú žiaci oblečenie 

a obutie podľa pokynov príslušného vyučujúceho: 

Telesná výchova – športová obuv, športové oblečenie 

Odborné predmety – podľa noriem stanovených školou /viď. príloha/ 

o  Pri prechodoch žiakov medzi budovami počas vyučovania zodpovedá za prechod 

príslušný vyučujúci.  

o  Návšteva žiaka sa koná len v mimo vyučovacom čase a to mimo na chodbe alebo vo 

vestibule školy. 

 

1.2 Správanie sa žiaka počas vyučovania 

 

o  Žiak sa počas vyučovania správa disciplinovane. 

o  Žiak počas vyučovanie nesmie hodinu svojvoľne opustiť. 

o  V prípade nepripravenosti na príslušnú hodinu sa žiak ospravedlňuje na začiatku hodiny. 

o  Pri presunoch žiakov do odborných učební, telocvične, žiaci využívajú čas prestávok. 

Presun sa musí uskutočniť tak, aby žiaci pri zvonení na ďalšiu hodinu boli pred odbornou 

učebňou alebo v telocvični. 

o  Žiaci do odborných učební /telocvične/ vstupujú len za prítomnosti príslušného 

vyučujúceho. 

 

1.3 Uvoľňovanie žiakov počas vyučovania 

 

o  Ak sú vopred známe dôvody neprítomnosti žiaka na vyučovaní, tak v prípade 

neplnoletosti o jeho ospravedlnenie musí požiadať rodič, a to písomne /v prípade dlhšej 

doby/ alebo telefonicky príslušného triedneho učiteľa. 

o  V prípade, že žiak je plnoletý, musí to oznámiť triednemu učiteľovi. 

o  V prípade, že dôvody pre neprítomnosť na vyučovaní nie sú známe, musí zákonný 

zástupca žiaka oznámiť jeho absenciu aj dôvod do dvoch dní od jeho vymeškania. 

o  Potvrdenie o vymeškaní odovzdá žiak príslušnému pedagogickému pracovníkovi 

/triedny učiteľ, majster OV/ do troch dní po príchode do školy. 

o  Ak žiak v časovom limite ospravedlnenie nepredloží, považuje príslušný pedagogický 

zamestnanec absenciu za neospravedlnenú. 

o  Neospravedlnená neprítomnosť na vyučovaní je dôvodom na stanovenie výchovných 

opatrení.  

o O posúdení dôvodov neospravedlnenej absencie na vyučovaní, ako aj stanovenie výšky 

výchovných opatrení rozhoduje triedny učiteľ a Pedagogická rada. V prípade, že dôvody 
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neprítomnosti na vyučovaní sú rozporuplné, môže Pedagogická rada zmeniť výšku 

výchovného opatrenia. 

o  V odôvodnených prípadoch a po rozhovore so zákonným zástupcom môže triedny učiteľ 

neprítomnosť žiaka ospravedlniť. 

o  Ak žiak mešká na vyučovanie viac ako 15 minút, počíta sa to ako absencia na celej 

hodine.  

o  V prípade pravidelného meškania na vyučovaciu hodinu kratšieho ako  15 minút, 

považujú sa štyri meškania ako absencia na celej hodine. 

o  V prípade, ak žiak vymešká 25 % a viac z odučených hodín v danom predmete počas 

klasifikačného obdobia v predmetoch teoretického vyučovania, nariadi po zvážení 

podkladov na návrh príslušného vyučujúceho komisionálnu skúšku. 

o  Žiaci oslobodení od telesnej výchovy sa zúčastňujú na vyučovacej hodine a riadia sa 

pokynmi vyučujúceho. 

o  Žiak môže byť uvoľnený z vyučovania na 1 deň len so súhlasom triedneho učiteľa, a to 

u neplnoletých žiakov len so súhlasom a po konzultáciách so zákonným zástupcom, 

u plnoletých žiakov po rozhovore so žiakom. 

o  Z príslušnej vyučovacej hodiny môže žiaka uvoľniť len zodpovedajúci učiteľ. 

o  Na dva a viac dní môže žiaka v odôvodnených prípadoch uvoľniť na žiadosť zákonného 

zástupcu len riaditeľ školy. 

 

1.4 Správanie sa žiakov cez prestávky 

 

o  Pri presunoch žiakov počas prestávok musia žiaci dodržiavať bezpečnostné predpisy, 

a to v záujme svojho zdravia, ako aj zdravia svojich spolužiakov. 

o  Žiak má počas prestávok využiť čas na prípravu pomôcok na ďalšiu vyučovaciu hodinu. 

o  Žiakom sa zakazuje počas prestávok opúšťať budovu školy. 

o  Presuny ako aj ukončenie prestávky sa musí uskutočniť tak, aby žiaci po zvonení na 

hodinu boli v triedach pripravení na vyučovanie. 

 

1.5 Odchod žiakov zo školy po vyučovaní 

 

o  Žiaci po ukončení poslednej vyučovacej hodiny na pokyn vyučujúceho opustia priestory 

školy, predtým však vyložia stoličky a dajú do poriadku triedu. 

o  Po ukončení vyučovania sa žiakom zakazuje zostávať v školských priestoroch bez 

prítomnosti pedagóga. 

o  Žiaci opúšťajú budovu školy hlavným vchodom. 

o  Žiaci po ukončení vyučovania sú povinní zanechať po sebe poriadok, vypratať odpadky 

z lavíc, vyložiť stoličky. 

  

1.6 Náplň práce týždenníkov 

 

o  Týždenníkov v predstihu stanovuje triedny učiteľ – dvoch na jeden týždeň. 

o  Týždenníci zodpovedajú za poriadok v triede, ako aj v odbornej učebni pri striedaní. 
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o  Počas vyučovania sú k dispozícii príslušnému vyučujúcemu na prinášanie a odnášanie 

učebných pomôcok. 

o  Týždenníci sa starajú o čistenie tabule, o vetranie triedy, ako aj o inventár triedy. 

o  Nahlasujú príslušnému vyučujúcemu neprítomných žiakov. 

o  Po uplynutí 5 minút po zvonení ohlasujú príslušnému zástupcovi neprítomnosť 

vyučujúceho na hodine. 

o  Týždenníci opúšťajú po ukončení vyučovania triedu ako poslední, a to po 

odkontrolovaní poriadku v triede, vyložení stoličiek, pozatváraní okien, vypnutí svetiel 

a kontrole uzavretia vodovodného kohútika. 

 

1.7 Správanie sa žiakov mimo školy 

 

o  Žiaci sa na verejnosti správajú slušne a zodpovedne a s úctou ku starším tak, aby šírili 

dobré meno svojej školy. 

o  Dodržiavajú všetky pravidlá slušnosti. 

o  Za závažné porušenie morálnych pravidiel na verejnosti môže škola vyvodiť 

disciplinárne opatrenie.  

 

1.8 Základné povinnosti učiteľa počas vyučovania 

 

o  Učiteľ je povinný po zazvonení postaviť sa včas na vyučovaciu hodinu. 

o  Učiteľ musí dodržiavať začiatok a koniec vyučovacej hodiny tak, aby žiakom 

neskracoval prestávku. 

o  Je zodpovedný za priebeh a organizáciu vyučovacej hodiny, nesmie opustiť učebňu 

a nechať žiakov bez dozoru. 

o  Kontroluje a zapisuje neprítomnosť žiakov na vyučovacej hodine. 

o  Učiteľ nesmie posielať žiakov mimo budovy školy. 

o  Nesmie používať počas vyučovania mobilný telefón.  

o  Učiteľ je povinný vykonávať dozor na chodbách podľa rozpisu služieb. 

 

 

2. Organizácia praktického vyučovania 

 

Počas priebehu praktického vyučovania sú žiaci povinní rešpektovať a dodržiavať opatrenia 

pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, pokyny vyplývajúce zo školského poriadku, ako aj 

pokyny príslušných pedagogických pracovníkov. 

 

2.1 Povinnosti žiakov na pracovisku 

 

o  Žiak sa správa na pracovisku disciplinovane, aktívne sa zapája do činnosti a dôsledne 

plní pokyny vyučujúceho. 

o  Žiak sa odborného výcviku, odbornej praxe musí zúčastňovať pravidelne. V prípade 

absencie si žiak túto povinnosť splní v náhradnom termíne. 
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o  Neprítomnosť na praktickom vyučovaní žiak nahlasuje zodpovednému pedagógovi 

vopred, a to 24 hodín. V naliehavých prípadoch pri vzniku udalosti. 

o  Neprítomnosť na akciách žiak oznamuje vopred 24 hodín. 

o  Na pracovisku má žiak nárok na 30 minútovú prestávku – čas na jej vyčerpanie určuje 

majster OV. 

o  V prípade, že na odbornom pracovisku pracuje súbežne viac skupín, musí žiak 

rešpektovať aj pokyny ostatných majstrov, prípadne zodpovedných vedúcich. 

o  Čas vyučovania na pracovisku sa začína presne podľa rozvrhu. V tom čase musí byť žiak 

na vyučovanie pripravený a prezlečený. 

o  Žiak sa na pracovisko pripravuje podľa pravidiel stanovených pre príslušný odbor 

v zmysle BOZP a HACCP. 

o  Žiak musí byť v predpísanom pracovnom oblečení. Musí mať predpísanú pracovnú obuv 

a pripravené pracovné náradie. 

o  V gastronomických profesiách musí mať vhodne upravené vlasy, čisté ruky a krátke 

nechty. 

o  U strojárskych profesií musia byť dlhšie vlasy chránené pokrývkou hlavy. 

o  V gastronomických profesiách sa zakazuje počas praktického vyučovania nosiť prstene, 

piercing, ako aj iné ozdobné predmety ohrozujúce chod a úroveň pracoviska. 

o  Cenné veci si počas odborného výcviku alebo odbornej praxe žiak ukladá u príslušného 

majstra OV, učiteľa OP alebo vedúceho prevádzky. 

 

2.2 Základné povinnosti majstra OV alebo učiteľa OP 

 

o  Majster OV, učiteľ OP je povinný dodržiavať vyučovací čas na pracoviskách 

praktického vyučovania. 

o  Je oblečený v pracovnom oblečení, ktoré zodpovedá príslušnému odboru a druhu práce. 

o  Zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov pri práci. 

o  Zodpovedne plní výchovno-vzdelávacie úlohy, ako aj prevádzkové povinnosti. 

o Udeľuje žiakom prestávku podľa pracovného vyťaženia, ako aj plnenia výchovno-

vzdelávacích úloh. 

o  Neopúšťa svojvoľne pracovisko tak, aby žiaci zostali bez dozoru. 

o  Má právo nariadiť žiakom náhradnú prácu v prípade, že žiak nemá vhodné pracovné 

oblečenie alebo je jeho správanie v rozpore so školským poriadkom. 

 

C/ VÝCHOVNÉ OPATRENIA 

 

Na základe zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), Metodického 

pokynu č. 21/2011, ako aj o zmenách a doplnení súvisiacich zákonov sa stanovujú výchovné 

opatrenia ako sú pochvaly, ocenenia a tresty, ktoré majú slúžiť na posilnenie disciplíny, ale aj 

motivácie žiakov pri plnení úloh vo výchovno-vzdelávacom procese. Všetky pochvaly, ocenenia 

a tresty sa udeľujú písomne a oznamujú sa zákonným zástupcom žiaka, pripadne žiakom nad 18 

rokov, zároveň sa uvádzajú aj v katalógovom liste žiaka. 
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1. Udelenie výchovných opatrení žiakom v povinnej školskej dochádzke – body 1.1, 

1.2, 1.3 

 

Za porušenie školského poriadku ako aj porušenie morálnych noriem správania sa žiaka 

mimo priestorov školy možno žiakom uložiť nasledovné výchovné opatrenia. 

 

Rozsah hodín Výchovné opatrenie 

1 hod. Pokarhanie triednym učiteľom 

2 –6 hodín Pokarhanie riaditeľom školy 

7 – 13 hodín Znížená známka na 2.stupeň 

14 – 20 hodín Znížená známka na 3.stupeň 

21 – 27 hodín Podmienečné vylúčenie 

nad 27 hodín Vylúčenie žiaka zo školy 

 

1.1 Pochvaly triedneho učiteľa, vychovávateľa, majstra odbornej výchovy, vedúceho 

strediska praktického vyučovania alebo riaditeľa školy možno udeliť: 

 

 Za výborný prospech v prvom a v druhom polroku daného školského roka a to priemer 

1,0-1,5. 

 Za výbornú dochádzku v prvom a v druhom polroku daného školského roka a to 7 

ospravedlnených vymeškaných hodín. 

 Za reprezentáciu školy. 

 Za úpravu a skrášľovanie prostredia triedy, školy, odbornej učebne, pracoviska. 

 Za mimoškolské aktivity /krúžky a pod/. 

 Za pomoc ľuďom, za príkladný čin, za verejné uznanie iných organizácií či iných osôb. 

 

1.2 Napomenutia, pokarhania podľa závažnosti - napomenutie alebo pokarhanie 

triedneho učiteľa, majstra OV, vedúceho strediska praktického vyučovania alebo 

riaditeľa školy: 

 

 Za fajčenie v areály školy. 

 Za drobné priestupky voči školskému poriadku. 

 Za nevhodné správanie sa voči spolužiakom. 

 Za nevhodné správanie sa voči pedagogickým a iným zamestnancom školy. 

 Za nevhodné správanie sa na verejnosti. 

 Za opakované záznamy v pedagogickej dokumentácii. 

 Za opakované meškanie na vyučovací proces. 

 Za ničenie školského majetku. 

 Za neplnenie povinností týždenníkov. 

 Za návštevu bufetu počas vyučovania. 

 Napomenutie za 1 vymeškanú neospravedlnenú hodinu triednym učiteľom. 
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 Pokarhanie riaditeľom školy za 2-7 neospravedlnených hodín. 

 

1.3 Zníženie známky zo správania na 2.stupeň 

 

 Za neospravedlnenú absenciu podľa tabuľky 

 Za fajčenie v areáli školy. 

 Za opakované porušenie príkazu triedneho učiteľa, majstra OV, učiteľa či riaditeľa školy. 

 Za porušenie zásad BOZP a HACCP. 

 Za falšovanie lekárskeho potvrdenia 

 Za požitie návykových látok – alkohol, drogy v priestoroch školy ako aj na akciách 

organizovaných školou. 

 Za šikanovanie spolužiakov. 

 Za fyzické ublíženie spolužiakovi či iným zamestnancom školy. 

 Za propagáciu návykových látok, nosenie nevhodných predmetov do školy (cigarety, 

zbrane...) 

 

2. Udelenie výchovných opatrení žiakom mimo povinnej školskej dochádzky – platia aj 

body 1.1, 1.2, 1.3. 

 

1.4 Podmienečné vylúčenie 

 

 Opakované porušenia menované v bode 1.3. 

 Za úmyselné ničenie majetku školy. 

 Za úmyselné ublíženie na zdraví iným osobám. 

 Za 21-27 vymeškaných neospravedlnených hodín. 

 

1.5 Vylúčenie žiaka zo školy 

 

 Za opakované porušenie pravidiel a priestupkov v bodoch 1.4. 

 Za úmyselnú krádež spôsobenú na majetku školy, osôb, spolužiakov. 

 Za škody spôsobené úmyselne, pri ktorých zasahujú orgány činné v trestnom konaní (po 

vynesení rozsudku). 

 

3. Hodnotenie a klasifikácia správania žiakov – všeobecné ustanovenia. 

 

 Klasifikáciu správania žiakov navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s ostatnými 

vyučujúcimi, vychovávateľmi, majstrami OV, učiteľmi OP, vedúcimi prevádzok 

a príslušnými zástupcami. 

 Klasifikáciu navrhuje triedny učiteľ a prerokováva sa v Pedagogickej rade. 

 Výchovné opatrenia sa udeľujú podľa predchádzajúcich kritérií. 

 Klasifikácia správania sa ukladá podľa Metodického pokynu č. 21/2011 článku 21, bodov 

4 až 7 klasifikačnými stupňami 1 až 4. 
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 Všetky uložené a udelené výchovné opatrenia, ako aj klasifikácia sa zaznamenáva do 

pedagogických dokumentov žiaka a zároveň sa písomne upovedomuje zákonný zástupca 

žiaka. 

 Žiaci nadstavbového štúdia v súlade s osobitným predpisom sa neklasifikujú zo 

správania. 

 Posúdenie vymeškania neospravedlnenej absencie ako aj dôvodov, ktoré k nej vedú je 

v kompetencii triedneho učiteľa.  

 Žiakom je možné uložiť opatrenia vo výchove do dvoch mesiacov, keď sa o previnení 

žiaka dozvedel pedagogický zamestnanec, najneskôr však do jedného roka odo dňa 

previnenia. 

 Pre objektívne posúdenie navrhovaného opatrenia je podľa závažnosti alebo opakovaného 

previnenia potrebná na prejednaní aj prítomnosť zákonného  zástupcu. 

 

3.1 Postup pri riešení konzumácie návykových látok 

 

Postup pri fajčení 

 

 Na základe zákona je žiakom aj zamestnancom školy zakázané fajčiť v priestoroch školy, 

ako aj pri akciách organizovaných školou. 

 I. priestupok – písomné upozornenie triednym učiteľom. 

 II. priestupok – písomné upozornenie riaditeľom školy. 

 II. priestupok – znížená známka zo správania na 2.stupeň. 

 IV. priestupok – znížená známka zo správania na 3.stupeň a podmienečné vylúčenie. 

 V. priestupok – vylúčenie žiaka zo školy. 

 

Postup pri užívaní návykových látok a alkoholu 

 

Pri porušení školského poriadku ohľadom podozrenia požitia návykových látok alebo 

alkoholu bude privolaný zákonný zástupca žiaka, v ktorého prítomnosti bude škola trvať na 

uskutočnení odberu na zistenie prítomnosti návykových látok. 

 Vyhotovenie zápisnice o priestupku. 

 Prerokovanie priestupku na Pedagogickej rade. 

 Uloženie výchovného opatrenia. 

 Pri prvom porušení znížená známka na 2.stupeň. 

 Pri opakovanom porušení znížená známka na 3.stupeň a vylúčenie zo školy. 

 V prípade, že rodič, žiak odmietnu odber na zistenie prítomnosti návykových látok, bude 

škola priestupok považovať za pozitívny. 

 Pri zistení, že žiakovi bude dokázaný predaj návykových látok, bude zo školy vylúčený 

okamžite. O priestupku bude škola informovať orgány činné v trestnom konaní. 
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D/ KLASIFIKAČNÝ PORIADOK 

 

Klasifikácia a hodnotenie žiakov na teoretickom a praktickom vyučovaní upravuje 

Metodický pokyn č. 21/2011, ktorý je v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z., zákonom 245/2008 

Z.z. ako aj so zákonom č. 462/2008 Z.z. 

 

E/ VÝKON PRÁV A POVINNOSTÍ ŽIAKA A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKA 

 

V rámci Školského poriadku sú stanovené práva žiakov v zmysle Ústavy Slovenskej republiky 

ako aj Všeobecnou deklaráciou ľudských práv a slobôd a Dohovorom o právach dieťaťa. 

 

1.1 Práva žiakov 

 

o  Žiak má právo na vzdelanie v štátnom a materinskom jazyku podľa platného školského 

vzdelávacieho programu, vo zvolenom študijnom alebo učebnom odbore. 

o  Žiak má právo na slobodu prejavu v súlade so svojim presvedčením a názorom. Svoje 

názory môžu žiaci vyjadrovať slovom aj písomne. 

o  Žiak má právo na zrozumiteľný výklad učiva, na prácu s modernými technológiami, na 

otázky z prebraného učiva ako aj na odpovede z položených otázok. 

o  Žiak má právo na oznámenie známky z ústnej a písomnej odpovede, ako aj na 

zdôvodnenie klasifikácie a analýzu písomných prác. 

o  Žiak má právo na informáciu o poskytovaných službách školou, na poskytnutie 

poradenstva, na prácu v záujmových útvaroch ako aj na voľbu voliteľných a nepovinných 

predmetov v rámci ŠKVP. 

o  Žiak má právo zúčastňovať sa na všetkých akciách organizovaných školou. 

o  Žiak má právo na ochranu súkromia a zachovanie ľudskej dôstojnosti. U zdravotne 

postihnutých žiakov a so zdravotnými obmedzeniami má žiak právo na zvýšenú 

starostlivosť a tiež ochranu osobných údajov. 

o  Žiak má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania s tým, že toto 

právo nebude zneužívať a vytvárať nátlak na svojich spolužiakov a okolie. 

o  Žiak má právo voliť a byť volený do triednej samosprávy a do Školskej rady ako aj do 

Žiackej rady školy. 

o  Žiak má právo v prípade výchovno-vyučovacích ťažkostí požiadať o pomoc triedneho 

učiteľa, výchovného poradcu, prípadne zástupcu riaditeľa školy alebo sociálneho 

pedagóga. 

o  Žiak má právo na komisionálne preskúšanie. V prípade neplnoletosti žiaka toto právo 

predkladá zákonný zástupca žiaka. Metodické usmernenie MŠ SR č 15/2006-R. 

o  Žiak má právo vyjadriť svoje požiadavky, návrhy a pripomienky k výchovno-

vyučovaciemu procesu a to prostredníctvom triedneho učiteľa a požiadať o rozhovor 

s riaditeľom školy. 
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1.2 Povinnosti žiakov 

 

o Žiak je povinný dodržiavať školský poriadok a všetky predpisy a vnútorné nariadenia 

školy. 

o Žiak je povinný neobmedzovať svojím konaním a správaním práva ostatných 

spolužiakov, pedagógov, ale aj zamestnancov školy. 

o  Žiak je povinný osvojovať si vedomosti a zručnosti vo výchovno-vzdelávacom procese. 

o  Žiak je povinný dochádzať do školy v zmysle školského poriadku a to do 10 minút pred 

začatím vyučovania. 

o  Žiak je povinný strážiť a ochraňovať majetok školy pred poškodením a zničením. 

o  Žiak je na jednotlivých prevádzkach alebo vyučovacích hodinách povinný byť 

prezlečený podľa pokynov vyučujúceho. 

o  Žiak je povinný dodržiavať pravidlá BOZP a normy HACCP v čase vyučovania a na 

akciách.  

o  Žiaci odborov kuchár, čašník, hotelová akadémia, spoločné stravovanie sú počas praxe 

a OV povinní odoberať jedno hlavné jedlo. 

o  Žiak je povinný rešpektovať pokyny všetkých zamestnancov školy a to aj 

nepedagogických zamestnancov. 

o  Žiak je povinný zúčastňovať sa akcií organizovaných školou, najmä akcií súvisiacich 

s výchovno-vzdelávacích procesov. 

o  Žiak je povinný odkladať cenné predmety u pedagogických pracovníkov, prípadne 

vedúcich prevádzky, pretože škola nezodpovedá za odcudzenie prípadne poškodenie 

cenných vecí. 

o  Žiak je povinný pri odchode zo školy zanechávať svoje pracovisko v poriadku, a to čisté 

a upravené. 

o  Žiak je povinný byť v škole čisto, vhodne a slušne oblečený. 

o  Žiak je povinný pomáhať pri udržiavaní poriadku a zveľaďovaní areálu školy ako aj jej 

okolia. 

o  Žiak je povinný mať vypnutý mobilný telefón počas vyučovania. 

o  Žiak je povinný oboznámiť sa na začiatku školského roku so školským poriadkom, 

poznať ho a dodržiavať. 

o  Žiak je povinný dodržiavať zákaz nosenia a používania počas vyučovania telefónu, 

kamery, diktafónu, notebooku a iných záznamových zariadení bez súhlasu vyučujúceho. 

 

2. Práva a povinnosti zákonných zástupcov 

 

2.1 Práva zákonného zástupcu 

 

o  Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa školu a odbor, ktorý poskytne 

žiakom výchovu a vzdelávanie v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade 

s princípom a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona. 

o  Zákonný zástupca má právo oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy 

alebo školského zariadenia a školským poriadkom. 
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o Zákonný zástupca má právo byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch 

svojho dieťaťa. 

o Zákonný zástupca má právo na poskytovanie poradenských služieb školou. 

o Zákonný zástupca má právo vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy 

prostredníctvom orgánov školskej samosprávy. 

o Zákonný zástupca má právo zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom 

súhlase riaditeľa školy. 

o Zákonný zástupca má právo byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa 

po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy. 

 

2.2 Povinnosti zákonného zástupcu žiaka 

 

o Zákonný zástupca má povinnosť vytvoriť pre svoje dieťa vhodné podmienky na prípravu, 

výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností. 

o Zákonný zástupca má povinnosť dbať na dodržiavanie plnenia podmienok výchovno-

vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené Školským poriadkom. 

o Zákonný zástupca má povinnosť informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti 

svojho dieťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré 

by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania. 

o Zákonný zástupca má povinnosť nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil. 

o Zákonný zástupca má povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas. 

o Zákonný zástupca má povinnosť dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní 

doložiť dokladmi v súlade so školským poriadkom. 

o Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac 3 dni po sebe nasledujúce vyučovacie dni 

ospravedlňuje jeho zákonný zástupca. Vo výnimočných prípadoch škola môže vyžadovať 

lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci dôvod jeho 

neprítomnosti. 

o  Ak neprítomnosť žiaka trvá dlhšie ako 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni a túto 

skutočnosť v priebehu týchto troch dní neoznámi vyučujúcemu žiak, musí túto povinnosť 

splniť jeho zákonný zástupca.  

 

3. Pravidlá vzájomných vzťahov zákonných zástupcov žiakov, žiakov a pracovníkov 

školy 

 

3.1 Vzťah učiteľov a žiakov 

 

o  Žiaci a zamestnanci školy dodržujú medzi sebou zásady slušnosti a morálky. 

o  Žiaci pri vzájomnom stretnutí zdravia zamestnancov školy. 

o  Žiaci a zamestnanci školy sa navzájom rešpektujú. 

o  Pedagogickí zamestnanci vo vyučovacom procese prejavujú: 

- Rovnosť šancí pre všetkých žiakov 

- Kamarátstvo a ochotu pomôcť 
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- Prívetivosť a komunikatívnosť 

- Ústretovosť a zásadovosť 

- Zodpovednosť a trpezlivosť 

- Spravodlivosť a objektívnosť 

o  Žiaci sa vo vyučovacom procese správajú zodpovedne a disciplinovane. 

 

3.2 Vzťah žiakov navzájom 

 

o  Žiaci voči sebe dodržiavajú zásady slušnosti. 

o  Žiaci sa správajú v duchu tolerancie a kamarátstva. 

o  Žiaci sa vzájomne rešpektujú. 

o  Žiaci si navzájom pomáhajú. 

o  Žiaci sa vyvarujú správania, ktoré by mohlo spôsobiť ublíženie na zdraví. 

o  Žiaci sa vyvarujú šikanovaniu. 

 

 

F/ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

 

1. Vydaním tohto Školského poriadku stráca platnosť Školský poriadok 2013 

2. Školský poriadok vydáva riaditeľ školy po prerokovaní v Pedagogickej rade a Rade 

školy. 

3. Školský poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov školy, žiakov ako aj zákonných 

zástupcov školy. 

4. Zmeny a doplnky k Školskému poriadku vydáva  v priebehu školského roka riaditeľ 

školy na základe prerokovania v Pedagogickej rade a Rade školy. 

5. Súčasťou školského poriadku je Prevádzkový poriadok na jednotlivých pracoviskách ako 

aj Poriadok školského internátu. 

 

 

Prerokovaný Pedagogickou radou: 

Prerokovaný Radou školy: 

Školský poriadok nadobúda účinnosť: 

 

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

        Podpis riaditeľa školy 

 

 

 

 

 

 


