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Stredná  odborná škola technická, Levočská 40, 064 01  Stará Ľubovňa 

 

 

ŠKOLSKÝ PORIADOK 

 

 

čl. 1 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 
 

1. Riaditeľka Strednej odbornej školy technickej, Levočská 40, 064 01 Stará Ľubovňa ( ďalej 

len „škola“) vydáva na základe §153 Zákona  MŠ SR č. 245/2008 Zb. o výchove 

a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákona č. 

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 65/2015 Z. z.  o stredných školách, 

Metodického pokynu č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov SŠ a Metodického 

usmernenia č. 7/2006-R k prevencii a riešení šikanovania žiakov tento  Školský poriadok. 

         

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

pedagogických pracovníkov a ostatných zamestnancov.  Jeho  uplatňovanie  v   praxi   

v podstatnej  miere prispieva  k  poslaniu  školy.  Dôsledné  plnenie  týchto  zásad  

v praktickom živote školy je základnou povinnosťou každého žiaka školy. 

 

3. Školský poriadok dopĺňajú: 

- bezpečnostné  opatrenia   v  učebni  výpočtovej   techniky, odborných učebniach           

a v učebniach odborného výcviku, 

- osobitný   súhrn  opatrení   na  hodinách   telesnej  výchovy  v telocvični, posilňovni.   

 

4. Školský poriadok je verejne prístupný na chodbe školy a u vedúcich   zamestnancov 

školy. 

 

5. Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválilo vedenie školy. Rozvrh 

hodín je povinný rešpektovať každý žiak, pedagogický i nepedagogický pracovník. 

 

6. Zmena rozvrhu je prípustná len v prípade neprítomnosti vyučujúcich. V takom prípade sa 

zhotovuje náhradný rozvrh hodín.  

 

7. Žiaci dochádzajú do školy pravidelne a včas, zúčastňujú sa vyučovania všetkých 

povinných, voliteľných a nepovinných predmetov, ktoré si zvolili a akcií, ktoré organizuje 

škola. 

 

8. Vyučovanie sa začína na odbornom výcviku o 7.00 hod. pre 3. a 4. ročník a o 7.15 hod. 

pre 1., 2. ročník a končí o 13.15 hod pre 1. a 2. ročníka a o 14.00 hod. pre 3. a 4. 

ročník.  Popoludňajšie vyučovanie začína o 13.15 hod. a končí o 19.15 hod., resp. 

o 20.15 hod.  Prestávky sú od 9.15 hod. – 9.30 hod. (15.30 hod. – 15.45 hod.) a 11.25 

hod. a 11.50 hod. (17.40 hod. – 18.05 hod.). 

 

9. Teoretické vyučovanie začína o 7.30 hod. a končí 13.55 hod.  Prvá a posledná prestávka 

sú 5 minútové, ostatné 10 minútové a obedňajšia od 10.55 hod. do 11.25 hod.  
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10. Budova školy sa otvára v pracovných dňoch o 6.00 hod. a zatvára sa po skončení 

vyučovania, najneskôr o 16.00 hod. /okrem OV/  

 

11. Vyučovací proces je organizovaný v učebniach, telocvični, v dielňach a na pracoviskách 

mimo školy.  

 

12. Žiaci vstupujú do budovy hlavným vchodom. Po prezutí si odchádzajú uložiť veci do 

šatní.  

 

13. Návštevy vstupujú do budovy školy hlavným vchodom, kde vykonávajú službu 

informátori  . Ich úlohou je usmerňovať, zapisovať návštevy a kopírovať žiakom študijné 

materiály podľa potreby žiakov. 

 

14. Rodičia a žiaci môžu úradné záležitosti vybavovať denne na sekretariáte riaditeľa školy, 

alebo u vedúcich pracovníkov školy. Informácie o prospechu a správaní sa žiaka podáva 

rodičom triedny učiteľ na triednom aktíve alebo aj prostredníctvom elektronickej žiackej 

knižky, prípadne pri osobnej návšteve aj  vyučujúci jednotlivých predmetov počas 

konzultácií.  

 

15. Škola neodporúča nosenie mobilných telefónov a inej elektroniky na vyučovanie a neberie 

zodpovednosť za ich poškodenie alebo odcudzenie.  

       

 

čl. 2 

PRÁVA   ŽIAKOV 
 

1. Žiak má právo na kvalitný a im zrozumiteľný výchovno-vzdelávací proces v príslušnom 

študijnom alebo učebnom odbore. 

2. Právo na vzdelanie, ktoré je bezplatné. 

3. Žiak má právo poznať kritériá hodnotení vedomostí, zručností a návykov vo všetkých 

predmetoch. 

4. Žiak má právo na objektívne hodnotenie a posúdenie študijných a pracovných výsledkov 

a na analýzu chýb pri písomných, ústnych  odpovediach aj manuálnych zručnostiach.  

5. V odôvodnených prípadoch má právo požiadať o komisionálne preskúšanie.  

6. Voliť a byť volení do triednej samosprávy, do Žiackej rady a do Rady školy. 

7. Žiak má právo na slušné, taktné a ohľaduplné zaobchádzanie zo strany spolužiakov, 

pedagogických a ostatných pracovníkov školy. 

8. Má právo na duševný a fyzický odpočinok počas prestávok, pričom neruší ostatných pri 

využívaní prestávok na regeneráciu síl. 

9. Právo na výchovu v duchu porozumenia, znášanlivosti, priateľstva medzi národmi, rasami 

a náboženskými vierovyznaniami. 

10. Právo na výber štúdia prvého cudzieho jazyka. 

11. Právo na sprístupnenie všetkých informácií a poradenstva týkajúcich sa výchovy 

k povolaniu. 

12. Právo na umožnenie štúdia v zahraničí. 

13. Výrazne talentovaní žiaci, matky počas MD a iné opodstatnené prípady majú právo na 

individuálny študijný plán. 

14. Žiaci majú právo zapojiť sa do mimoškolskej záujmovej činnosti v škole i mimo nej. 

15. Žiaci majú právo využívať internet  po skončení vyučovania v čase na to vyhradenom. 

16. Žiaci majú právo na ochranu osobných údajov v zmysle platných predpisov. 
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17. Žiaci majú právo vytvárať a organizovať mládežnícke združenia v zmysle platných 

predpisov. 

18. Žiaci majú právo na bezpečnosť a ochranu zdravia pri výchovno-vzdelávacom procese. 

19. Všetky uvedené práva môže uplatňovať každý žiak bez ohľadu na pohlavie, rasu, 

náboženstvo, jazyk, či politické presvedčenie. 

20. Právo na stravovanie v jedálni Palma. 

21. Právo požiadať o štipendium. 

22. Žiak má právo na  celý rad ďalších individuálnych práv, ktoré upravuje vyhláška MŠ SR  

č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov - uvoľňovanie žiakov z vyučovania, prestup na inú školu, zmenu študijného 

a učebného odboru, prerušenie štúdiá, postup do vyššieho ročníka, opakovanie ročníka, 

zanechanie štúdiá, opravné skúšky, atď. 

23. Žiak má právo na plný harmonický rozvoj svojej osobnosti. 

24. Žiaci majú právo byť chránení pred rôznymi formami šikanovania v zmysle metodického 

usmernenia č. 7/2006-R k prevencií a riešeniu šikanovania žiakov, či už pred fyzickými 

alebo psychickými útokmi. Psychické útoky sú – urážlivé prezývky, posmechy, 

odcudzenie veci, ... 

 

čl. 3 

PRÁVNE POSTAVENIE ŽIAKOV 
 

1. Všetky práva v plnom rozsahu môžu realizovať len plnoletí žiaci školy. 

2. Neplnoletých žiakov školy zastupujú pri naplnení   práv  zákonní zástupcovia. 

 

čl. 4 

POVINNOSTI ŽIAKOV 
 

I. PRÍCHOD ŽIAKOV DO ŠKOLY 

 

1. Žiaci  na  vyučovanie  prichádzajú  najneskôr 10 minút pred začiatkom vyučovania podľa 

rozvrhu tak,  aby  boli na začiatku vyučovania už na svojom mieste  s pripravenými 

učebnými pomôckami.   

2. Do školskej budovy vchádzajú žiaci hlavným vchodom. 

3. Základným dokladom, ktorý oprávňuje žiakov na vstup do školy, je ich Žiacka knižka. 

Žiaci sú povinní nosiť ich so sebou a na vyzvanie zodpovedných osôb v priestoroch školy 

alebo podujatiach organizovaných školou sa ním preukázať. Poškodenie či stratu žiackej 

knižky sú žiaci povinní bezodkladne oznámiť triednemu učiteľovi, ktorý zabezpečí 

žiakovi vydanie duplikátu za manipulačný poplatok vo výške trojnásobku  jej ceny. 

4. Žiak je povinný priebežne si zapisovať všetky výsledky klasifikácie z jednotlivých 

predmetov do Žiackej knižky.   

5. Žiak pri vstupe do školy sa prezúva do zdravotne nezávadnej obuvi.  

6. Ak majú  žiaci  hodinu telesnej  výchovy, čakajú vyučujúceho pred telocvičňou. 

7. Pri príchode žiakov do školy je zabezpečený pedagogický dozor pri hlavnej šatni z radu 

pracovníkov odborného výcviku od 6.45 do 7.05 hod. a z radu pracovníkov teoretického 

vyučovania od 7.05 do 7.30 hod. 

 

II. SPRÁVANIE  SA ŽIAKOV NA VYUČOVANÍ 

1. Žiak  je povinný  správať sa  v škole  slušne, byť disciplinovaný, plniť pokyny 

pedagogických  pracovníkov a  ostatných zamestnancov  školy, podľa svojich  schopností  

sa  svedomito  pripravovať  na  vyučovanie  a dodržiavať školský poriadok. 
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2. Žiak je povinný neobmedzovať svojim konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa 

výchovy a vzdelávania, dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy 

školy, chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola využíva na výchovu 

a vzdelávanie, chrániť pred poškodením učebnice a učebné pomôcky, ktoré im boli 

bezplatne zapožičané. 

3. Žiak je povinný konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie 

a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní, ctiť si ľudskú 

dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy, rešpektovať pokyny zamestnancov 

školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými 

prepismi školy a dobrými mravmi. 

4. Žiak prichádza na vyučovanie a  všetky školské podujatia včas, riadne  pripravený, so 

všetkými učebnými pomôckami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje  na vyučovanie. Veci, 

potrebné  na hodinu, si žiak pripraví cez prestávku. 

5. Každý  žiak  má  triednym  učiteľom  presne  určené  miesto  v zasadacom poriadku,  

ktorý nesmie svojvoľne  meniť. V odborných učebniach  a  dielňach  OV   určuje  žiakovi  

miesto  príslušný vyučujúci. 

6. Po  zazvonení  každý žiak sedí  na  svojom  mieste a v tichosti očakáva učiteľa.  Na OV je 

organizácia  učebného dňa uverejnená na  nástenke. 

7. Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad, odpovede žiakov,  

svedomito   aktívne  pracuje,  nenašepkáva, neodpisuje, nevyrušuje. 

8. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky. 

9. Ak sa  žiak na vyučovanie nepripravil alebo  nemá domácu úlohu, ospravedlní  sa  

vyučujúcemu  pred  začiatkom  hodiny  a uvedie dôvod. 

10. Žiak môže opustiť triedu,  ihrisko alebo pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho. 

Žiak počas vyučovania nesmie opustiť budovu školy a v čase prestávok areál školy.  Žiak 

nemôže opustiť budovu školy v prezuvkách. V prípade porušenia školského poriadku 

budú nasledovať výchovné opatrenia. 

11. Žiak udržiava svoje miesto v čistote a poriadku. 

12. Manipulovať   s   oknami,   roletami,   svetelnými  vypínačmi, zvukovými modulátormi   

a audiovizuálnymi prístrojmi  môžu žiaci len so súhlasom vyučujúceho.  Pri poškodení 

cudzieho majetku,  škodu uhradí rodič, resp.  zákonný zástupca  nezodpovedného žiaka  a 

ak  sa nezistí vinník, škodu nahradí kolektív triedy. 

13. Nie je dovolené vykrikovať ,vykláňať sa  z okien, stúpať na radiátory, potrubia ústredného 

kúrenia  a vyhadzovať von papiere a iné odpadky. 

14. Do  školy je  neprípustné nosiť väčšie sumy peňazí a cenné predmety, ktoré  žiak v škole 

na vyučovanie nepotrebuje. Nosí ich na vlastnú zodpovednosť.  

15. Počas vyučovania v škole a na školských podujatiach je zakázané používať mobilné 

telefóny  bez súhlasu pedagogických pracovníkov.  

16. Žiak počas vyučovania a počas presunov na školské akcie nesmie používať vlastné 

dopravné prostriedky.  

17. Oslovenie a pozdravy: 

 Žiak zásadne zdraví všetkých pracovníkov školy a oslovuje ich pán/pani. 

18. V  areáli  školy, na  školských  akciách  je zakázané fajčiť a používať omamné látky, 

vrátane ich distribúcie. Nesmie nosiť a používať zdraviu ohrozujúce predmety. Žiaci 

strednej školy majú zakázané nosiť, užívať a prechovávať nelegálne drogy (Systém 

opatrení na zabezpečenie kontroly prenikania drog do areálu školy – Príloha 1 tohto 

poriadku). 

19. Osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie.  

20. Žiak je povinný mať počas  vyučovania preukaz totožnosti a kartičku poistenca. 
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III. SPRÁVANIE SA ŽIAKOV CEZ PRESTÁVKY 

 

1. Počas  prestávok je potrebné triedu vyvetrať. 

2. Počas prestávok žiaci môžu  navštíviť priestory jedálne Palma.  

3. Žiaci sa v jedálni správajú disciplinované, dodržiavajú pokyny pedagogického dozoru, 

dbajú o hygienu a kultúru stravovania. Po skonzumovaní jedla dajú miesto do náležitého 

poriadku a uvoľnia ho pre ďalšieho stravníka. 

4. Ak majú  žiaci  vyučovanie  v  odborných  učebniach, vezmú si potrebné veci  

a disciplinovane sa pred koncom prestávky presunú pred odbornú učebňu. 

5. Všetky písomnosti a potvrdenia si žiaci vybavujú buď prostredníctvom triedneho učiteľa, 

alebo osobne v uvedený čas na sekretariáte školy. 

6. Cez prestávku chodia určení žiaci pre pomôcky. 

 

IV. ODCHOD ŽIAKOV ZO ŠKOLY 

 

1. Po skončení  poslednej vyučovacej  hodiny na  TV si každý žiak uloží svoje veci  do 

aktovky, vyčistí si svoje  miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží si stoličku 

na lavicu. Na OV  po  ukončení  učebného  dňa  žiak  uloží  potrebné náradie, materiál,   

pomôcky  na   príslušné  miesto   a  vyčistí svoje pracovisko. 

2. Na pokyn  učiteľa žiaci  opustia triedu  a  odídu do šatne.  V šatni sa žiaci prezujú, pod 

dozorom vyučujúceho opustia školskú budovu. Celý odchod je disciplinovaný a 

usporiadaný. 

3.  Zdržiavať sa bez dozoru v budove školy po skončení vyučovania nie je dovolené. 

 

 

V. DOCHÁDZKA ŽIAKOV DO ŠKOLY 

 

1. Žiak je povinný chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa  

činností, ktoré škola organizuje. Účasť na  vyučovaní nepovinných  predmetov je  pre 

zaradených  žiakov povinná. 

2. Vyučovanie a podujatie školy môže žiak vymeškať len pre chorobu alebo vážnu udalosť       

v rodine, nepredvídané situácie. 

3. Ak sa neplnoletý žiak  nemôže zúčastniť na vyučovaní, pre dôvody vopred známe, 

požiada rodič  alebo zákonný zástupca príslušného pedagogického pracovníka  o 

uvoľnenie. 

 

Uvoľňovať žiaka z vyučovania môže: 

- na 1 vyuč. hod. - vyučujúci, 

- na 1 deň - triedny učiteľ, MOV, 

- na 2 dni - ZR TV, ZR PV 

- na viac ako 2 dni - riaditeľ školy. 

 

4. Ak  sa  neplnoletý  žiak  nemôže  zúčastniť  na  vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, je 

zákonný zástupca povinný, najneskôr do 2 dni, oznámiť triednemu učiteľovi alebo MOV 

dôvod neprítomnosti. Pri  návrate  na  vyučovanie  je  žiak  povinný  predložiť  triednemu  

učiteľovi alebo MOV ospravedlnenie podpísané zákonným zástupcom /aj potvrdenie od 

lekára/. 

5. Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám, a to takým spôsobom, že pri dôvodoch  vopred  

známych  žiada o uvoľnenie príslušného pedagogického pracovníka.  Pri  nepredvídaných  

dôvodoch, po  návrate do  školy, predloží triednemu učiteľovi alebo MOV ospravedlnenie 
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podpísané zákonným zástupcom /aj potvrdenie od lekára/. Neprítomnosť žiačky pre 

tehotenstvo a materstvo sa ospravedlňuje rovnako ako neprítomnosť pre chorobu. 

6. Každú   neúčasť  na  vyučovaní  je   žiak  povinný  hodnoverne ospravedlniť. Zákonný 

zástupca žiaka môže ospravedlniť svojho syna (dcéru) z rodinných dôvodov v priebehu 

školského roka  1x za polrok. / TV alebo OV /  

7. Neprítomnosť žiaka v škole v počte 4 neospravedlnených vyučovacích                               

hodín – triedny učiteľ túto skutočnosť oznámi rodičom,  vyhotoví písomný záznam  

a udelí  žiakovi napomenutie,   

-   viac ako 4 hod.- pozve rodičov na pohovor – a žiakovi udelí pokarhanie triedneho 

učiteľa, 

-   viac ako 2 dni – znížená známka zo správania, 

-  viac ako 15 neospravedlnených vyuč.  hodín pri plnení povinnej školskej dochádzky 

škola podá oznámenie obci a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorá odoberie 

rodinné prídavky a ostatné sociálne výhody, žiak dostane pokarhanie riaditeľom školy.

  

8. Ak ochorie žiak alebo osoba žijúca so žiakom v spoločnej domácnosti na infekčnú 

chorobu, oznámi to rodič žiaka písomne riaditeľovi školy. Taký žiak sa môže zúčastniť 

vyučovania len so súhlasom príslušného lekára. 

9. Riaditeľ školy môže oslobodiť žiaka z vyučovania v predmete, ktorý si vyžaduje telesné 

úkony, na základe vyjadrenia príslušného lekára. Žiak so zmenenou pracovnou 

schopnosťou bude oslobodený na základe vyjadrenia posudkového lekára sociálneho 

zabezpečenia. Vyjadrenie lekára predkladá zákonný zástupca riaditeľovi školy 

prostredníctvom triedneho učiteľa do 15. septembra. Návrh lekára na oslobodenie od 

telesnej výchovy, respektíve zdravotnej telesnej výchovy predloží žiak vyučujúcemu 

telesnej výchovy. 

10. Žiak, ktorý je na základe rozhodnutia riaditeľa oslobodený od telesnej výchovy sa na 

písomnú žiadosť zákonného zástupcu nemusí zúčastňovať na vyučovaní  telesnej 

výchovy, pokiaľ je táto v rozvrhu prvou alebo poslednou vyučovacou hodinou príslušného 

dňa. Ak je hodina telesnej výchovy inak časovo zaradená, žiak oslobodený od telesnej 

výchovy sa jej musí zúčastniť. Miesto zdržiavania počas tejto hodiny určí tomuto žiakovi 

vyučujúci telesnej výchovy. 

 

Žiakom školy môžu byť udelené tieto výchovné opatrenia: 

 

- pochvaly a iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov, 

- napomenutie alebo pokarhanie triedneho učiteľa, majstra OV,  

- pokarhanie od riaditeľky školy, 

- ak splnili povinnú školskú dochádzku môže im  riaditeľka školy, po prerokovaní 

v pedagogickej rade, uložiť aj podmienečné vylúčenie zo štúdia alebo vylúčenie zo 

štúdia. 

Výchovné opatrenia udelené neplnoletým žiakom oznámi riaditeľka školy ich zákonným 

zástupcom.      

 

VI. STAROSTLIVOŤ O ŠKOLSKÉ ZARIADENIE A UČEBNICE 

 

1. Žiak je  povinný  šetriť  učebnice a  školské potreby, náradie, udržiavať  v poriadku               

a v  čistote svoje  miesto, triedu a iné školské  priestory, chrániť  majetok školy  pred 

poškodením. Je povinný nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín.                        

2. Akékoľvek poškodenie  zariadenia školy  z nedbanlivosti  alebo úmyselné  poškodenie je   

v plnej  miere povinný  zaplatiť žiak, rodič žiaka, resp. jeho zákonný zástupca.               
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3. Ak žiak  prestupuje na  inú školu,  učebnice a školské potreby žiak pred dňom odchodu 

odovzdá na škole triednemu učiteľovi a MOV. 

 

VII. STAROSTLIVOSŤ O ZOVŇAJŠOK 

 

1. Žiak musí  byť v škole a na  všetkých školských a mimoškolských podujatiach oblečený  

a upravený vhodne a čisto. 

2. Zo zdravotných  dôvodov nie  je povolené  používať  na teoretickom vyučovaní  ako 

prezuvky tenisky a cvičky. 

3. Každý  žiak  je  povinný  mať  v  škole  hygienické  vrecko  s toaletnými potrebami 

/uterák, mydlo/. 

4. Na  OV  je  žiak povinný byť ustrojený podľa pokynov majstra OV  v jednotlivých 

učebných odboroch. 

                              

VIII. SAMOSPRÁVA TRIEDY 

 

1. Žiacky kolektív triedy volí so súhlasom triedneho učiteľa samosprávu v tomto zložení: 

- Predseda - zastupuje triedu, zodpovedá za poriadok a správanie spolužiakov, 

predkladá požiadavky triedy triednemu učiteľovi a ostatným vyučujúcim 

- Podpredseda - zastupuje  predsedu  v  neprítomnosti   

- Pokladník - vyberá od žiakov vstupné, predplatné za časopisy, náhradu škôd a 

podobne. 

      Triedna samospráva je pomocný orgán triedneho učiteľa. 

 

2. Týždenníci sú triedni funkcionári, ktorých menuje triedny učiteľ.  Sú  dvaja  a  ich  mená  

zapíše  do  triednej  knihy. 

      Ich povinnosti sú: 

- pred vyučovaním zotrú tabuľu, pripravia kriedu a iné potreby na vyučovanie, 

- na každej hodine hlásia neprítomných, 

- cez prestávku vetrajú, polievajú kvety a čistia tabuľu, 

- po  skončení  vyučovania  zotrú  tabuľu,  kriedu, špongiu a ostatné pomôcky uložia, 

zatvoria okná a prekontrolujú uzávery vody. 

3. Kolektívy tried  si na   začiatku školského  roka zakladajú  fond na odstránenie  závad, 

ktorých  pôvodca nie  je zistený.  Poplatok žiaka je 2,0 eura. Fond vedie pokladník triedy. 

4. Každá trieda má svojho zástupcu v Žiackej rade.  

 

 

čl. 5    

HODNOTENIE  ŽIAKOV  
  
 

1. V jednotlivých vyučovacích predmetoch sú žiaci klasifikovaní týmito stupňami:                    

1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný, 5 – nedostatočný. 

2. Žiak je z predmetu skúšaný ústne, písomne alebo prakticky. Žiak by mal byť v priebehu 

polroka z jedného vyučovacieho predmetu s hodinovou dotáciou 1 hodina týždenne  

vyskúšaný minimálne dvakrát. S vyššou hodinovou dotáciou minimálne trikrát.  

3. Ak nie je možné žiaka klasifikovať v prvom polroku pre závažné objektívne príčiny, určí 

riaditeľ školy náhradný termín skúšok a to spravidla tak, aby klasifikácia za prvý polrok 

mohla byť ukončená najneskôr do dvoch mesiacov od dátumu klasifikácie za 1. polrok. 
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4. Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v druhom polroku žiak 

je skúšaný aj klasifikovaný za toto obdobie v poslednom týždni augusta a v dňoch 

určených riaditeľom školy. 

5. Ak žiak alebo zákonný zástupca má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci 1. a 2. 

polroka, môže do troch pracovných  dní odo dňa, vydania vysvedčenia, požiadať riaditeľa 

školy o komisionálne skúšanie. Ak je vyučujúcim riaditeľ školy, o preskúšanie žiaka 

možno požiadať orgán štátnej správy, ktorý školu odborne riadi. Preskúšať žiaka 

nemožno, ak bol v klasifikačnom období z  tohto predmetu už komisionálne skúšaný.  

6. Riaditeľ školy môže nariadiť komisionálne preskúšanie žiaka aj na vlastný podnet. 

7. Žiak, ktorý má na konci druhého polroku nedostatočný prospech najviac z dvoch 

povinných predmetov, môže so súhlasom riaditeľa školy robiť z týchto predmetov 

opravnú skúšku. 

8. Termín opravných skúšok určí riaditeľ školy tak, aby boli vykonané najneskôr do  

31. augusta. Žiakovi, ktorý zo závažných dôvodov nemôže prísť na opravnú skúšku 

v určenom termíne, možno povoliť vykonanie opravnej skúšky najneskôr do 15. 

septembra. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, klasifikuje sa 

z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal robiť opravnú skúšku, stupňom prospechu 

nedostatočný. 

9. Žiak sa klasifikuje na základe výsledkov komisionálnej skúšky v týchto prípadoch: 

- keď koná rozdielovú skúšku, 

- keď je skúšaný v náhradnom termíne, 

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

preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy, 

- keď koná opravné skúšky, 

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

je talentovaný a má individuálny študijný plán, 

- v prípade uvoľnenia žiaka od dochádzky na vyučovanie 

- vykonáva skúšky pri štúdiu individuálneho učebného plánu 

- vykonáva skúšky pri štúdiu jednotlivých vyučovacích predmetov 

- školská inšpekcia zistí nedostatky pri klasifikácii a nariadi komisionálne preskúšanie 

 

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 klasifikáciu žiaka 

konečný. O povolení vykonať komisionálnu skúšku rozhodne riaditeľ školy. 

 

Žiakovi sa vydá na konci I. polroka školského roka výpis z katalógového listu a na 

konci  II. polroka školského roka vysvedčenie s hodnotením za I. aj II. polrok školského roka. 

 

  

                                                                         čl. 6 

HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA SPRÁVANIA 

 A OPATRENIA VO VÝCHOVE 
  

Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:  1 – veľmi dobré,  

                                                                              2 – uspokojivé,  

                                                                              3 – menej uspokojivé,  

                                                                              4 – neuspokojivé. 
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Klasifikáciu správania sa žiaka navrhuje triedny učiteľ po konzultácií s učiteľmi resp. aj 

MOV a schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade. Uložené opatrenia sa 

oznamujú žiakovi spravidla pred kolektívom triedy alebo školy.  Oznámenie o opatrení žiak 

potvrdí svojím podpisom.  
 

1.      Pochvaly a iné ocenenia: 

  

Pochvala od triedneho učiteľa: 

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

-         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.) 

   

2.      Opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov: 

  

Napomenutie od triedneho učiteľa alebo napomenutie majstra odbornej výchovy:  

-       za tri po sebe idúce menej závažné priestupky (neskoré príchody, neplnenie     

týždenníckych povinností, neprezúvanie a pod.) 

-       do 7 neospravedlnených hodín 

Stupeň klasifikácie: 1 

 

Pokarhanie od triedneho učiteľa alebo majstra odbornej výchovy: 

 svojvoľné opustenie vyučovania, areálu školy, nerešpektovanie pokynov vyučujúceho  

úmyselné poškodenie majetku školy 

-        za závažnejší priestupok (podvádzanie, používanie mobilných telefónov počas 

vyučovania, falšovanie úradných dokladov, fajčenie, alkohol, strata triednej knihy,           

a pod.) 

-         opakujúce sa menšie priestupky po napomenutí 

-         8 až 15 neospravedlnených hodín 

Stupeň klasifikácie: 2 

 

Pokarhanie  riaditeľa školy: 

-         opakujúce sa závažnejšie priestupky (alkohol, fajčenie, šikanovanie, sústavné 

oneskorené príchody do školy ) 

-         16 až 35 neospravedlnených hodín 

Stupeň klasifikácie: 3 

  

Podmienečné vylúčenie zo štúdia: 

-  36 a   viac neospravedlnených hodín 

-      trestná činnosť – nosenie zbrane, krádež, prechovávanie a užívanie drog 
 

Stupeň klasifikácie: 4 

 

 V rozhodnutí o podmienečnom vylúčení zo štúdia určí riaditeľ skúšobnú dobu a to 

najdlhšie na 1 rok. Ak sa žiak podmienečne vylúčený v skúšobnej dobe osvedčil, upustí sa od 

vylúčenia. 
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Vylúčenie zo školy 
-         závažné a hrubé porušenie Školského poriadku , respektíve vyšších právnych noriem 

-         šírenie drog 

-     porušenie školského poriadku v skúšobnej dobe 

  

3. Výchovné opatrenia sa udeľujú po predchádzajúcom vyčerpaní základných výchovných     

prostriedkov. Bilancujú sa na klasifikačnej porade príslušného klasifikačného obdobia. 

 

                                                                  čl. 7 

POSTUP DO VYŠŠIEHO ROČNÍKA A OPAKOVANIE ROČNÍKA 
   

1.   Do vyššieho ročníka postupuje žiak, ktorý prospel. 

2. Ak žiak v niektorom ročníku neprospel a nevykonal úspešne opravnú skúšku, riaditeľ 

školy môže na jeho žiadosť a odporúčanie pedagogickej rady povoliť opakovať 

ročník. K žiadosti neplnoletého žiaka sa vyjadruje jeho zákonný zástupca. 

  
 

čl. 8 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
  

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

niektorého bodu školského poriadku zo strany žiakov je dôvodom na výchovné opatrenie. 

2. Triedny učiteľ je povinný s týmto školským poriadkom preukázateľne oboznámiť žiakov 

školy a ich zákonných zástupcov. 

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

laboratórií, telovýchovných priestorov, interné smernice, zásady práce, bezpečnostné 

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. 

 

 

 

 

Čl.9 

    Účinnosť 
 

Tento Školský poriadok nadobúda účinnosť dňom  5. septembra 2016 po prerokovaní 

Pedagogickou radou dňa 30.8.2016  Študentskou radou dňa 5.9.2016.  

  

  

 

 

 

 

 

V Starej Ľubovni dňa  30.8.2016                                       Mgr.Daniela Šidlovská 

                                                                riaditeľka SOŠT  

 

 


