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ČL. I. Úvodné ustanovenie 
 

 

Stredná odborná škola drevárska vo Zvolene je školou s osemdesiatročnou tradíciou. 

Zameriava sa na prípravu stredných technických kádrov pre drevársku prax a v učebných 

odboroch stolár a čalúnnik pre robotnícke profesie. Okrem toho mnoho absolventov úspešne 

pokračuje vo vysokoškolskom štúdiu v rôznych študijných odboroch. SOŠ drevárska vo 

Zvolene bola zriadená Uznesením Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja 

číslo 519/2004 zo dňa 18.augusta 2004 s účinnosťou od 1. septembra 2004 pod názvom 

Zdruţená stredná škola drevárska vo Zvolene. Od svojho vzniku škola dosahovala výborné 

výchovno-vzdelávacie výsledky, čoho dôkazom je mnoţstvo absolventov, ktorí zastávajú 

významné postavenie v drevárskej praxi, alebo zastávajú významné hospodárske, politické 

a iné funkcie v rámci okresu, kraja i celého Slovenska. 

 

Aby škola plnila svoje ciele musíme vytvoriť podnetné, kooperatívne a na mravných zásadách 

zaloţené školské prostredie, kde kaţdý mladý človek môţe rozvíjať svoju sebadôveru 

a sebamotiváciu tak, aby čo najlepšie rozvinul svoj potenciál. Prostredie, ktoré bude 

vychovávať ľudí zodpovedných, čestných a schopných uplatniť sa v spoločnosti. Jeho 

dosiahnutie je podmienené kvalitnou a efektívnou prácou školy, pokojnou pracovnou 

atmosférou, rešpektovaním a dodrţiavaním stanovených pravidiel. Úspešní môţeme byť len 

vtedy, ak sa na naplnení cieľa budú rovnakou mierou podieľať všetci zainteresovaní: učitelia, 

ţiaci i rodičia. 
 

 Školský poriadok je interný dokument SOŠ drevárskej vo Zvolene, ktorý upravuje    

najmä podrobnosti :  

a/ o právach a povinnostiach ţiakov a pravidlách ich vzájomných vzťahov  

b/o prevádzke a vnútornom reţime školy 

c/ o podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia ţiakov a ich ochrany 

pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím 

 

             Školský  poriadok bol spracovaný v zmysle týchto platných predpisov: 

 

 Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, 

 Zákon o správnom konaní (správny poriadok) č.138/2004 Z.z. – úplné znenie zákona 

č.71/1967 Z.z. o správnom konaní, 

 Zákon NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a samospráve  v školstve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov, 

 Zákon NR SR č. 219/1996 Z.z.  o ochrane pred zneuţívaním alkoholických nápojov, 

 Zákon NR SR č. 214/2009 Z.z.  o ochrane pred zneuţívaním alkoholických nápojov 

(doplnenie zákona č.219/1996), 

 Zákon NR SR č. 576/2004 Z.z.  o zdravotnej starostlivosti a sluţbách súvisiacich 

s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, 

 Zákon NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, 

 Zákon NR SR č. 300/2005 Z.z. – Trestný zákon, 

 Zákon NR SR  č.184/2009 Z.z.  o odbornom vzdelávaní a príprave, 

 Zákon NR SR č.317/2009   Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch, 
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 Zákon NR SR č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností, 

 Vyhláška MŠ SR č. 282/2009 o stredných školách, 

 Vyhláška MŠ SR č. 318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách, 

 Vyhláška MŠ SR č. 231/2009 o podrobnostiach o organizácii školského roka na ZŠ 

a SŠ, 

 Metodický pokyn MŠ SR  č. 8/2009  na hodnotenie a klasifikáciu ţiakov stredných 

škôl. Ţiaci sú so školským poriadkom oboznámení na začiatku školského roka. 

Oboznámenie vykonáva triedny učiteľ alebo v jeho neprítomnosti iný pedagogický 

zamestnanec poverený jeho zastupovaním. Triedny učiteľ alebo poverený 

pedagogický zamestnanec urobí záznam o oboznámení so školským poriadkom do 

triednej knihy a vyhotoví prezenčnú listinu s podpismi ţiakov triedy. Prezenčná listina 

je súčasťou dokumentácie triedneho učiteľa a je priloţená v katalógu triedy. Zákonní 

zástupcovia sú so školským poriadkom oboznámení na triednych  schôdzach 

zdruţenia rodičov. Školský poriadok je zverejnený na webovej stránke školy. 

 

 

Čl. II. Práva ţiakov školy 
Ţiak má právo:  
 

A. V oblasti výchovy a vzdelávania:  
1. na rovnoprávny prístup k vzdelávaniu, 

2. na vzdelávanie v štátnom a materinskom jazyku, 

3. na bezplatné vzdelanie, zapoţičanie učebníc a učebných textov,  

4. na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti, nadanie a zdravotný stav, 

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

6. na kvalifikované vzdelávanie podľa školského vzdelávacieho programu vo zvolenom  

študijnom  alebo učebnom odbore,  

7. na poskytovanie poradenstva a sluţieb spojených s výchovou a vzdelávaním, 

8. na organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom 

a zdravotnému stavu v súlade so zásadami psychohygieny, 

9. na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienickom prostredí 

10. viesť aktívny a tvorivý dialóg s učiteľmi a vedením školy v duchu zásad humanity a 

demokracie,  

11. na ohľaduplnosť a slušné správanie zo strany učiteľov a spoluţiakov,  

12. na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov, 

13. uchádzať sa o členstvo v ţiackej rade,  

14. poţiadať o sociálne štipendium, ak spĺňa stanovené predpoklady,  

15. vyuţívať na základe povolenia riaditeľa školy školský rozhlas, nástenky, športoviská,  

 iné priestory a vybavenie školy aj v čase mimo vyučovania,  

16. ţiaci, ktorí sú zdravotne znevýhodnení a so zdravotnými obmedzeniami, majú právo 

na zvláštnu starostlivosť a vzdelávanie, aby dosiahli čo najvyššiu mieru samostatnosti 

a mohli viesť plnohodnotný ţivot.  

 

B. V oblasti organizácie vyučovania:  
1. podľa vlastného záujmu sa zapojiť do záujmovej činnosti, zúčastňovať sa školských a 

mimoškolských výchovno-vzdelávacích, kultúrnych a   športových podujatí za účelom 

reprezentácie školy, mesta a pod.  

2. poţiadať o opakovanie  ročníka, ak neprospel a nevykonal úspešne komisionálnu 

skúšku, na základe písomnej ţiadosti ţiaka alebo jeho zákonného zástupcu,  
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3. prerušiť štúdium, a to aţ na dobu do 3 rokov, na základe písomnej ţiadosti ţiaka alebo 

jeho zákonného zástupcu riaditeľovi školy. Po uplynutí času prerušenia štúdia ţiak 

pokračuje v tom ročníku, v ktorom bolo štúdium prerušené. Ak štúdium prerušil po 

ukončení jedného ročníka, pokračuje v štúdiu ročníkom nasledujúcim. Ak čas 

prerušenia uplynie v priebehu školského roka, umoţní riaditeľ školy ţiakovi 

dodatočne vykonať komisionálne skúšky za príslušné obdobie,  

4. ukončiť prerušené štúdium aj pred uplynutím určenej doby prerušenia,  

5. prestúpiť na inú strednú školu so súhlasom riaditeľa školy, do ktorej má záujem 

prestúpiť, na základe písomnej ţiadosti ţiaka alebo jeho zákonného zástupcu,  

6. zanechať štúdium, ak ţiak skončil povinnú školskú dochádzku, na základe písomnej 

ţiadosti ţiaka alebo jeho zákonného zástupcu,  

7. zúčastňovať sa na akciách organizovaných školou v čase vyučovania i mimo 

vyučovania,  

8. vyuţiť sluţby výchovného poradcu a školského psychológa,  

9. poţiadať o individuálny učebný plán, pokiaľ ide o mimoriadne nadaného a 

talentovaného   ţiaka, prípadne zo závaţných dôvodov, ktoré posúdi riaditeľ školy,  

10. ţiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (začlenený ţiak) má právo na 

výchovu a vzdelávanie s vyuţitím špecifických metód a foriem, ktoré zodpovedajú 

jeho potrebám a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu 

a vzdelávanie umoţňujú,  

11. ak sa  ţiak nemôţe zúčastniť na  vyučovaní pre vopred známy dôvod, má právo 

vyţiadať si povolenie:  

a) uvoľniť ţiaka z poslednej vyučovacej hodiny môţe povoliť príslušný vyučujúci, 

uvoľniť ţiaka z jednej vyučovacej hodiny v priebehu dňa môţe povoliť triedny 

učiteľ resp. vyučujúci  

b) uvoľniť ţiaka z jedného vyučovacieho dňa môţe povoliť triedny učiteľ,  

c) uvoľniť z viacerých dní povoľuje riaditeľ školy na základe písomnej ţiadosti 

plnoletého ţiaka alebo zákonného zástupcu ţiaka,  

12. ak sa ţiak z váţnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, má právo sa   

ospravedlniť príslušnému vyučujúcemu na začiatku vyučovacej hodiny. 

Ospravedlnenie počas hodiny vyučujúci nemusí akceptovať.  

 

C. V oblasti hodnotenia a klasifikácie:  
1. po vypracovaní písomnej práce resp. grafickej práce byť oboznámený s výsledkom 

klasifikácie do 14 dní,  

2. nahliadnuť do svojej opravenej písomnej práce resp. grafickej práce (aj jeho zákonný 

zástupca),  

3. na informáciu o priebeţnej klasifikácii,  

4. poznať kritéria hodnotenia na jednotlivých vyučovacích predmetoch na začiatku 

klasifikačného obdobia,  

5. na zdôvodnenie klasifikácie a analýzu chýb v písomných a grafických prácach,  

6. so súhlasom riaditeľa školy vykonať komisionálnu skúšku na základe písomnej 

ţiadosti ţiaka alebo jeho zákonného zástupcu, 

7. ak ţiak alebo jeho zákonný zástupca má pochybnosti o správnosti klasifikácie na 

konci I. a II. polroka, môţe do troch dní odo dňa, odkedy sa dozvedel o jej výsledku, 

poţiadať riaditeľa školy o komisionálne preskúšanie.  
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D. V oblasti dodržiavania ľudských práv:  
Ţiak má byť za kaţdých okolností medzi prvými, ktorým sa poskytuje ochrana a pomoc. 

Preto má ţiak právo na kompetentný dozor zo strany pedagogických zamestnancov, na 

ochranu pred šikanovaním.  
 
 

Čl. III. Povinnosti ţiakov školy 
 
Ţiak je povinný : 

 
1. dodrţiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy, osvojovať si vedomosti 

a zručnosti, rozvíjať svoje schopnosti a pripravovať sa  na úspešné ukončenie štúdia na 

odbornej škole, na odbornú činnosť v povolaní, tvorivú prácu v ďalšom ţivote a na 

štúdium na vysokej škole, 

2. pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať, 

3. zúčastňovať sa na činnostiach, ktoré sú organizované školou v čase riadneho 

vyučovania alebo sú súčasťou učebného plánu (divadelné predstavenia, exkurzie, 

účelové cvičenia, kurz ochrany zdravia a ţivota, výchovno-výcvikové kurzy, atď.), 

4. osvojovať si zásady demokracie, humanity, tolerancie, zodpovednosti, tvorivého 

a aktívneho ţivotného štýlu, byť disciplinovaní, plniť pokyny pedagogických 

i nepedagogických zamestnancov SOŠ drevárskej Zvolen, ktoré sú v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi a školským poriadkom. 

5. chrániť vlastné zdravie i zdravie  spoluţiakov a iných ľudí, konať tak, aby 

neohrozovali zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove 

a vzdelávaní, dbať o čistotu a poriadok a pomáhať pri udrţiavaní poriadku v škole 

a v jej okolí. 

6. byť v škole a na školských podujatiach vhodne, čisto, vkusne a nevyzývavo oblečení. 

Za nevhodné oblečenie sa povaţuje napríklad pokrývka hlavy v budove, na svojom 

oblečení ţiak nesmie propagovať fašistické alebo vulgárne symboly, alebo symboly 

a nápisy zvádzajúce k zneuţívaniu a šíreniu návykových látok, úprava tváre, vlasov 

a nechtov musí byť primeraná veku a musí rešpektovať školské prostredie,  z hľadiska 

vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti ostatných ţiakov nie je vhodné nosiť piercing a iné 

nebezpečné doplnky, na kultúrne a spoločenské podujatia a na maturitné skúšky 

prichádza kaţdý ţiak upravený a oblečený podľa pokynov triedneho učiteľa, 

7. byť v celej budove školy (učebne, telocvičňa) prezutí v obuvi určenej na vykonávanú 

činnosť a zároveň sú povinní sa riadne o ňu starať, 

8. dodrţiavať vyučovací čas, rozsah prestávok a plniť ďalšie ustanovenia školského 

poriadku; denne sledovať oznamy (napr. zastupovanie) na informačnej tabuli ZRŠ 

alebo webovej stránke školy a riadiť sa nimi, 

9. riadne hospodáriť s prostriedkami zverenými im školou a ochraňovať majetok školy 

pred poškodením, stratou, zničením a zneuţitím, táto povinnosť sa vzťahuje aj na 

všetky zariadenia pri škole, za poškodenie zariadenia, učebníc, učebných pomôcok, 

učebných textov a didaktickej techniky z nedbalosti alebo úmyselne zodpovedá 

hmotne ţiak, ak svojou nedbanlivosťou alebo úmyselne spôsobí  škodu, musí ju 

odstrániť alebo nahradiť, v prípade nezistenia vinníka je tak povinná urobiť trieda 

alebo skupina, ktorá sa v čase poškodenia v danom priestore preukázateľne 

nachádzala, stratenú učebnicu je povinný nahradiť novou učebnicou, náhrada 

úmyselne spôsobenej škody nevylučuje udelenie výchovného opatrenia, 

10. ţiak si môţe poistiť svoje veci prostredníctvom školy, poškodené a odcudzené veci 

môţu byť uhradené len prostredníctvom poisťovne. 
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11. ţiaci sú povinní odovzdať hodinky, peniaze a iné predmety z drahých kovov počas 

telesnej výchovy do úschovy vyučujúcemu, 

12. udrţiavať v škole poriadok, najmä v súvislosti s konzumáciou potravín zo školského 

bufetu ako aj z domu prinesených potravín, 

13. odkladať si kabáty, vetrovky a obuv do šatne, je neprípustné odkladať si svoje veci na 

verejne dostupné miesta ako sú chodby, priestor pred učebňami, aulou, bufetom, vo 

vestibule školy, kde môţu prekáţať okoloidúcim  alebo môţe dôjsť k ich odcudzeniu, 

14. písať vopred ohlásenú písomnú prácu, ak  sa ţiak v tomto termíne nedostaví do školy, 

bude písať písomnú prácu v náhradnom termíne, ktorý určí učiteľ, pričom jej termín 

nemusí ţiakovi oznámiť vopred, 

15. prihlásiť sa na voliteľné predmety v určenom termíne roka, 

16. písomne sa prihlásiť na maturitnú skúšku (ţiaci 4.ročníka) triednemu učiteľovi do 

30.septembra príslušného školského roka, 

 

 

Čl. IV. Ţiakom školy je zakázané  
 

1. fajčiť a akýmkoľvek spôsobom poţívať tabakové výrobky v areáli školy  (pod 

areálom školy sa rozumie budova a priestor okolo nej vymedzený cestnou 

komunikáciou) a parkoviskom Bučiny DDD)  alebo pri činnostiach organizovaných 

školou (napr. školské výlety, exkurzie, kurz na ochranu zdravia  a človeka, lyžiarsky 

kurz, návšteva kultúrnych podujatí a pod.), 

2. uţívanie a distribúcia omamných a toxických látok, nelegálnych látok, tabakových 

výrobkov a alkoholu v priestoroch školy a v okolí školy a pri činnostiach 

organizovaných školou, je závaţným porušením školského poriadku s moţnosťou 

uloţenia najprísnejšieho výchovného opatrenia – vylúčením zo školy , 

3. akékoľvek slovné zastrašovanie, fyzické a psychické násilie propagovať alebo šíriť 

násilie, rasizmus, nacionalizmus alebo iné druhy intolerancie a xenofóbie; agresívne 

správanie a iné úmyselné konanie ohrozujúce zdravie a ţivot iných osôb a majetok 

školy, 

4. hrať v priestoroch školy alebo na akciách organizovaných školou hazardné hry, 

5. prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce ţivot 

a zdravie (napr. zbrane, rezné a bodné predmety, slzotvorné spreje,zvieratá )  

6. pouţívať počas vyučovania mobilné telefóny, walkmany, discmany, prehrávače 

a veci, ktoré rozptyľujú pozornosť ţiakov pri vyučovaní, ţiak pred začiatkom kaţdej 

vyučovacej hodiny svoj mobilný telefón, prehrávač vypne a odloţí do tašky,  

7. osobné informačné a komunikačné technológie, osobné počítače (notebook), 

elektronické diáre, kalkulačky, mobilné telefóny, prehrávače rôznych typov, rádia, 

vysielačky, fotoaparáty (aj mobilné telefóny s fotoaparátom) kamery, diktafóny 

a všetky ostatné zariadenia, ktoré umoţňujú príjem, spracovanie, zaznamenávanie 

a vysielanie údajov telekomunikačným prostredím (ďalej len IKT) sú dovolené 

pouţívať len so súhlasom pedagogických zamestnancov školy, 

8. zapájať svoje IKT , nabíjať mobily a ďalšie osobné prostriedky a elektrické spotrebiče 

(varné kanvice) na školskú elektrickú sieť, 

9. ţiaci môţu napájať svoje IKT na elektrickú sieť len so súhlasom a v prítomnosti 

pedagogických zamestnancov školy (napr. pri prezentácii projektov, vyhľadávaní 

informácií počas vyučovacej hodiny a pod.), na prístup do počítačovej siete ţiaci 

vyuţívajú výlučne svoje prístupové práva, svojvoľné pripájanie osobných zariadení 

a IKT je povaţované za závaţnejší priestupok voči školskému poriadku, 
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10. ţiakom bez súhlasu pedagogických zamestnancov školy je zakázané robiť zvukové 

alebo obrazové záznamy prostredníctvom IKT počas a z vyučovacích hodín, 

školských aktivít a akcií, (v tejto súvislosti je dôleţité upozorniť na ustanovenie § 12 

ods.1 Občianskeho zákonníka: písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové 

snímky, obrazové a zvukové záznamy fyzickej osoby alebo prejavov osobnej povahy sa 

smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením), 

nedovolené zaznamenávanie a šírenie takýchto záznamov a ich zneuţívanie je 

závaţné porušenie školského poriadku, 

11. nosiť do školy alebo na činnosti organizované školou veci, ktoré nesúvisia 

s vyučovaním (napr. väčšie sumy peňazí a cenné veci), za ich stratu alebo odcudzenie 

škola neručí a neposkytuje sa náhrada ani v rámci poistného, odcudzenie pracovných 

prostriedkov (kalkulačka, rysovacie potreby a pod.) alebo časti odevu a obuvi je ţiak 

povinný ihneď nahlásiť triednemu učiteľovi, v prípade jeho neprítomnosti 

zastupujúcemu triednemu učiteľovi alebo učiteľovi konajúcemu pedagogický dozor, 

vlastníctvo odcudzenej veci je ţiak povinný dokázateľným spôsobom preukázať, 

12. ţiakom je zakázané pouţívať súkromné motorové dopravné prostriedky na 

činnostiach organizovaných školou, 

13. parkovať s osobným motorovým vozidlom (aj motocykel) v areáli školy 

14. citové prejavy medzi spoluţiakmi by nemali presiahnuť rámec slušného správania sa, 

15. ţiakom je zakázané popisovať a kresliť na steny budovy školy zvonku i vnútri , pri 

dokázaní, ţe ţiak zničil časť školskej budovy rôznymi nápismi, nátermi a pod. je 

povinný ich odstrániť, 

16. veľmi prísne sa zakazuje hádzať odpadky do záchodových mís, pisoárov a umývadiel, 

17. ţiakom je zakázané stiahnuté práce z internetu vydávať za svoje vlastné alebo 

podvádzať iným spôsobom. 

17. Ţiakom je zakázané nosiť na hlave v priestoroch školy prikrývku hlavy, výnimku    

tvorí praktické vyučovanie v školských dielňach 

 

 

Čl. V. Práva a povinnosti zákonného zástupcu ţiaka 
 

 

Zákonný zástupca ţiaka má v zmysle § 144 ods. 5 a ods. 6 školského zákona právo: 

 

- vybrať pre svoje dieťa školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie zodpovedajúce jeho 

schopnostiam, zdravotnému stavu, záľubám, vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a 

etnickej príslušnosti. 

- ţiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali ţiakovi informácie a 

vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s cieľmi 

výchovy a vzdelávania podľa školského zákona. 

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

- byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa. Informácie o 

prospechu a správaní ţiaka podáva rodičom triedny učiteľ najmä na triednej schôdzi 

rodičovského zdruţenia a vyučujúci jednotlivých predmetov na konzultačných stretnutiach 

alebo telefonicky, prípadne formou elektronickej ţiackej kniţky. Aktuálne problémy sa riešia 

ihneď s vedením školy. 

- na poskytnutie poradenských sluţieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa. 

- zúčastniť sa výchovno-vzdelávacieho procesu v škole po predchádzajúcom súhlase riaditeľa 

školy. 

- vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej 
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samosprávy. 

- byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase 

riaditeľa školy. 

- úradné záleţitosti vybavovať denne na sekretariáte školy v úradných hodinách. Zákonný 

zástupca ţiaka má v zmysle § 144 ods. 7 a ods. 8 školského zákona povinnosť: 

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

dochádzalo do školy pravidelne a včas, dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a 

vzdelávaní doloţiť dokladmi v súlade so školským poriadkom. 

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

školských povinností. 

- dodrţiavať podmienky a pravidlá výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené 

školským poriadkom. 

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

výchovnovzdelávacie potreby. 

- informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho zdravotných 

problémoch alebo iných závaţných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh 

výchovy a vzdelávania. 

- nahradiť škodu, ktorú ţiak úmyselne zavinil. 

 

 

Čl. VI. Prevádzka a vnútorný reţim školy 
 

 1. Organizácia školského roka 

 
1. Školský rok sa začína 1.septembra  a končí 31.augusta  nasledujúceho kalendárneho 

roka. 

2. Obdobie školského vyučovania sa začína 2.septembra a končí sa 30.júna 

nasledujúceho kalendárneho roka. Člení sa na prvý  polrok a druhý polrok. 

3. Prvý polrok sa začína 2.septembra a končí sa 31. januára nasledujúceho kalendárneho 

roka. Druhý polrok sa začína 1. februára a končí sa 30.júna. 

4. Ak  2.september pripadne na voľný deň ( sobota, nedeľa )vyučovanie sa začína aţ 

v nasledujúci  pondelok.  Ak  30.jún pripadne na sobotu, nedeľu alebo pondelok, 

vyučovanie sa končí uţ v predchádzajúci piatok.  

5. Obdobie školských prázdnin tvoria jesenné prázdniny, vianočné prázdniny, polročné 

prázdniny, jarné prázdniny, veľkonočné prázdniny a letné prázdniny. 

6. V období školského vyučovania môţe riaditeľ školy poskytnúť  ţiakom zo závaţných 

dôvodov, najmä organizačných a prevádzkových, najviac päť dní voľna so súhlasom 

orgánu miestnej štátnej správy v školstve. 
 

2. Organizácia vyučovacieho dňa 
 

1. Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválil riaditeľ školy. 

Rozvrh hodín je povinný rešpektovať kaţdý ţiak a pedagogický zamestnanec. 

2. Vyučovanie sa realizuje v klasických učebniach, odborných učebniach, laboratóriách, 

telocvični, v posilňovni a vonkajších športoviskách podľa rozpisu schváleného  

vedením školy. 

3. Kaţdá trieda má pridelenú šatňu. Za tieto priestory sú počas celého školského roka 

zodpovední ţiaci tejto triedy. 

4. Kaţdá trieda má pridelenú kmeňovú učebňu, v ktorej má väčšinu najmä nedelených 

hodín a zodpovedá za jej zariadenie, čistotu a jej celkový estetický vzhľad. 
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5. Vyučovanie sa uskutočňuje podľa schválených tematických plánov pre daný predmet 

a školský rok, ktoré sú vypracované v súlade so školským vzdelávacím programom, 

s učebným plánom a učebnými osnovami SOŠ drevárskej Zvolen 

6. Na vybavovanie administratívnych záleţitostí vyuţíva ţiak  len úradné hodiny na 

sekretariáte RŠ, výchovnej poradkyne a vedenia školy. Potvrdenia o štúdiu 

a potvrdzovanie preukáţok na zľavu na cestovné na začiatku školského roku zaisťuje 

hromadne triedny  učiteľ. 

7. Návšteva ţiaka sa môţe konať počas prestávok v priestore pred vrátnicou školy. 

Návšteva je povinná  zapísať sa do Knihy návštev.  

8. Súkromnú poštu si ţiaci nedávajú doručovať do školy. 

9. Triednické hodiny sú povinnou súčasťou  výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Uskutočňujú sa podľa riadneho rozvrhu v termínoch, ktoré určí triedny učiteľ a schváli 

vedenie školy. 

10. Na vyučovaní predmetov, ktoré majú špecifický charakter (telesná výchova, prax, 

laboratórne cvičenia) alebo na špecifických činnostiach organizovaných školou musí 

ţiak pouţívať predpísaný   odev a obuv. 

11. Pred kaţdými prázdninami sú ţiaci povinní si všetko zo šatní odniesť domov. 

Predpísaný odev a obuv znovu prinášajú do školy v prvý deň vyučovania po 

prázdninách. Výnimku tvorí: obuv a odev na telesnú výchovu, ktorú si ţiak nosí na 

kaţdú hodinu z domu (ŠI). Po vyučovaní si z hygienických dôvodov cvičebný odev 

odnáša opäť domov (ŠI) 
 
 

3. Nástup ţiakov na vyučovanie 
 

1. Ţiak je povinný  prichádzať na vyučovanie včas a pravidelne sa zúčastňovať na 

vyučovaní podľa rozvrhu hodín všetkých povinných, voliteľných a nepovinných 

vyučovacích predmetov, ktoré si zvolil. 

2. Budova školy sa pre ţiakov otvára o 6,45 h. Ţiak je povinný byť v škole najneskôr 10 

min pred svojou prvou vyučovacou hodinou podľa rozvrhu. Na vstup do školy 

a odchod zo školy ţiaci  pouţívajú výhradne hlavný vchod. Pred vstupom do budovy 

si ţiaci očistia obuv. 

3. Ţiak po príchode do školy sa vo vyhradenej šatni ihneď prezúva do prezuviek, ktoré 

vyhovujú zdravotným a bezpečnostným poţiadavkám a nepoškodzujú podlahu ( 

nesmú mať čiernu a podlahu znečisťujúcu podráţku, za prezuvky sa nepovaţuje  

športová obuv – tenisky  a botasky). Neplatí v mesiaci november – marec. 

4. V šatni si ţiak odkladá vrchný odev a obuv, ostatné veci potrebné v priebehu 

vyučovania (knihy, učebné pomôcky, cvičebný úbor, desiatu) si berie so sebou. Odev 

na prax (uloţené v taške) si ţiak môţe odloţiť v šatni. Z bezpečnostných dôvodov sú 

dvere do šatní počas vyučovania uzamknuté. Vstup do šatní počas vyučovania nie je 

ţiakom dovolený.  

5. Vyučovanie sa začína spravidla prvou vyučovacou hodinou o 7,50 h (nultá hodina 

o 7,00 h). 

6. 7,45 h sa budova školy zatvára. Disciplinovaný príchod ţiakov do školy kontroluje 

školník a pedagogický dozor.  

7. V prípade  príchodu na druhú a ďalšiu vyučovaniu hodinu ţiaci vstupujú do školy cez 

vrátnicu školského internátu. Ak majú ţiaci v rozvrhu hodín  voľnú vyučovaciu 

hodinu, zdrţiavajú sa v priestore pri  bufete alebo  pred aulou.  

8. Vyučovacia hodina trvá 45 minút. Vyučovacia jednotka s charakterom cvičení, ktorá 

sa realizuje mimo školy (lyţiarsky kurz, plavecký kurz, exkurzie, kurz na ochranu 
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ţivota a zdravia, sústredená odborná prax a sústredené cvičenie z geodézie, 

alternatívne výchovno-vzdelávacie programy) trvá 60 minút. 

9. Ţiaci môţu mať v jednom dni najviac osem vyučovacích hodín. Do týchto hodín sa 

nepočítajú hodiny športovej prípravy. Bez popoludňajšej prestávky môţe vyučovanie 

trvať najviac sedem hodín. Prestávka  medzi doobedňajším a poobedňajším 

vyučovaním je najmenej 30 minút. 

10. Ţiaci sú povinní byť v rozvrhom určenej učebni kaţdú vyučovaciu hodinu pred 

zvonením s pripravenými poţadovanými pomôckami. Kaţdý ţiak má určené miesto 

v triede podľa zasadacieho poriadku. V odborných  učebniach sedia ţiaci podľa 

pokynov učiteľa. 

11. Do učební vstupujú ţiaci len s vyučujúcimi a dodrţiavajú pokyny pre prácu 

v určených priestoroch. V odborných učebniach nemanipulujú s prístrojmi, s PC, 

pomôckami a modelmi, so zariadeniami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetku 

školy. 

12. V prípade viac hodinovky opustia ţiaci cez prestávku odbornú učebňu. 

13. Spravidla po tretej vyučovacej hodine je 20 minútová prestávka. Medzi ostatnými  

vyučovacími hodinami sú 10 -  minútové prestávky, v odôvodnených prípadoch môţe 

riaditeľ  školy zaviesť dve päťminútové prestávky. 

14. Organizácia vyučovania sa spravidla riadi nasledujúcim časovým harmonogramom: 
DOPOLUDNIA 

0. hodina 7,00 –  7,45 h Prestávka :    5 min 

1. hodina 7,50 –  8,35 h                        5 min 

2. hodina 8,40 –  9,25 h                     10 min 

3. hodina 9,35 –10,20 h                     15 min 

4. hodina 10,35 – 11,20 h                     10 min 

5. hodina 11,30 – 12,15 h                     10 min 

6. hodina 12,25 – 13,10 h  OBED         20 min 

7. hodina 13,30 – 14,15 h                        5 min 

8. hodina 14,20 – 15,05  

 
 
 

4. Oslovovanie a pozdravy 
 

1. Ţiaci zásadne oslovujú zamestnancov školy:  pán, pani - riaditeľ,  zástupca, profesor,  

profesorka, majster,  upratovačka, hospodárka, školník, sekretárka. 

2. Počas prestávok sa ţiaci zdravia beţným spôsobom (dobré ráno, dobrý deň....). Ţiaci 

zdravia všetkých zamestnancov školy . 

3.  Pred a po skončení kaţdej vyučovacej hodiny ţiaci pozdravia vyučujúceho postavením.  

Ak príde do triedy iný vyučujúci alebo iná dospelá osoba, zdravia sa rovnakým 

spôsobom (tieţ pri odchode z triedy). Sadajú si na pokyn vyučujúceho. 

4. Na hodinách telesnej výchovy, odborného kreslenia, praktických cvičení, práce s PC, pri 

písaní kontrolných prác a na pokyn vyučujúceho ţiaci spôsobom uvedeným v bode 3 

nezdravia. 

5. Ţiaci zdravia zamestnancov školy aj pri stretnutí mimo budovu školy. 

 

 

5. Správanie sa ţiakov počas vyučovania 
 

1. Ţiaci  prichádzajú na vyučovanie a všetky školské podujatia včas, riadne pripravení, 

so všetkými učebnými a školskými potrebami, ktoré podľa rozvrhu hodín potrebujú na 
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vyučovanie. Veci, potrebné na vyučovaciu hodinu, majú pripravené na lavici. Ostatné 

veci majú uloţené v taške. 

2. Ţiaci sú povinní prekontrolovať svoju lavicu a stoličku, keď prichádzajú do učebne. 

Zistené poškodenie sú povinní nahlásiť  príslušnému vyučujúcemu. 

3. Ţiaci nosia do školy iba tie veci, ktoré nevyhnutne potrebujú na vyučovanie. Nenosia 

do školy cenné predmety a také veci, ktoré by narúšali pozornosť spoluţiakov, 

prípadne by mohli ohroziť zdravie alebo morálku ţiakov (napr. zbrane, výbušniny, 

drahé šperky, nevhodnú literatúru, väčšie sumy peňazí, zvieratá, elektrické spotrebiče 

a pod.) Pri ich odcudzení alebo strate škola nezodpovedá za vzniknutú škodu. 

4. Ţiakom je zakázané svojím správaním a konaním znemoţňovať ostatným 

spoluţiakom získavať vedomosti a zodpovedne pracovať, vyrušovať na vyučovacích 

hodinách a zaoberať sa činnosťami, ktoré nie sú predmetom vyučovania (nejedia, 

nepijú, neţujú ţuvačku). Ak chcú odpovedať, upozornia  vyučujúceho hlásením sa. 

5. Na hodinách v laboratóriách a odborných učebniach sa ţiaci riadia laboratórnym 

poriadkom, na hodinách telesnej výchovy pokynmi vyučujúcich. Na hodinách TEV je 

zakázané nosiť prstene, retiazky, voľné náušnice, hodinky a pod. 

6. Počas vyučovania sú ţiaci povinní sa správať v súlade s princípmi slušného správania, 

včas nastupujú na vyučovanie po prestávkach, snaţia sa o vytvorenie pozitívnej 

pracovnej atmosféry, svojimi prejavmi nevyrušujú ostatných, dbajú a dodrţiavajú 

zásady bezpečnosti a hygieny pri práci a poţiarnej prevencie. 

7. Po zazvonení sú ţiaci povinní byť na svojom mieste, počas vyučovania sedia slušne, 

pozorne sledujú učiteľov výklad i odpovede spoluţiakov, svedomito a aktívne pracujú, 

nenašepkávajú, neodpisujú, pracujú podľa pokynov učiteľa, nerušia vyučovanie.  

8. Pri skúšaní majú ţiaci učebnice  i zošity zatvorené na laviciach, ak učiteľ neurčí inak. 

9. Ak chce ţiak odpovedať, alebo sa chce vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím 

ruky. Ak je ţiak vyvolaný, postaví sa , odpovedá nahlas a zreteľne. Sadne si na pokyn 

vyučujúceho. Hovoriť bez dovolenia je prejavom neslušnosti. 

10. Vyvolaný ţiak sa postaví, pri odpovedi sa správa slušne. .Miesto skúšania ţiaka 

stanoví vyučujúci. 

11.  Ţiaci sú povinní riadne sa pripraviť na vyučovanie všetkých predmetov. V prípade, ţe 

sa ţiak z váţnych dôvodov nemohol na vyučovanie pripraviť, vypracovať domácu 

úlohu, ospravedlní sa vyučujúcemu na začiatku hodiny a uvedie dôvod  

nepripravenosti, ktorý učiteľ môţe akceptovať podľa jeho závaţnosti. 

12. Ţiaci môţu opustiť triedu alebo určené pracovné miesto počas vyučovania len so 

súhlasom vyučujúceho. 

13. Ak ţiak musí opustiť školu počas vyučovania zo závaţných dôvodov, predovšetkým 

zdravotných, je povinný o tom upovedomiť triedneho učiteľa a informovať ho, či je 

spôsobilý odísť sám. V prípade vysokých horúčok, úrazu a iných zdravotných 

problémov, zabezpečí škola tomuto ţiakovi sprievod dospelej osoby a informuje 

rodičov ţiaka. 

14. Ak dôjde k úrazu v súvislosti s vyučovaním a činnosťou súvisiacou s vyučovaním,  

ţiaci musia poskytnúť prvú pomoc podľa svojich vedomostí a schopností a úraz ihneď 

nahlásiť triednemu učiteľovi alebo inému pedagogickému zamestnancovi, ktorý 

vykonáva dozor. Pedagogický dozor a postihnutý ţiak túto skutočnosť ihneď nahlásia 

vedeniu školy a urobí sa záznam do knihy úrazov. 

15. Ţiaci sa počas vyučovacích hodín nesmú bezdôvodne zdrţiavať na chodbách, v šatni 

alebo  v bufete. Ak prechádzajú priestormi školy, musia zachovávať ticho. Chodbami 

a schodišťami  prechádzajú ţiaci po pravej strane. 
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16. Ţiakom nie je dovolené vstupovať do uzavretých  miestností určených pre 

zamestnancov školy (zborovňa, kabinety, dielňa, kotolňa a iné) bez súhlasu 

vyučujúceho alebo zamestnanca školy. 

17. Ţiaci sa správajú úctivo k pedagogickým a ostatným zamestnancom školy a rešpektujú 

ich.  

18. Ak ţiaci opustia školu počas povolenej obedňajšej prestávky určenej v rozvrhu hodín, 

sú povinní dodrţiavať ustanovenia školského poriadku (napr. prezúvanie sa, včasný  

nástup na ďalšiu vyučovaciu hodinu a pod.).  

 

6. Správanie sa ţiakov cez prestávky 
 

1. Ţiaci majú právo na prestávku v jej plnom časovom rozsahu. Prestávku vyuţijú na 

oddych podľa vlastného  uváţenia a potreby. Správajú  sa pokojne, umoţnia 

spoluţiakom  nerušene sa pripravovať  na nasledujúcu vyučovaciu hodinu, pripravia si 

pomôcky.  Nevyrušujú hlučným a vyzývavým správaním sa, nevykláňajú sa  z okien a 

ani z nich nevyhadzujú odpadky a pod. 

2. Počas  prestávok sa ţiaci zdrţujú prevaţne na chodbách. Nesadajú  si na zem, na 

radiátory a  na schody.  Zakazuje sa po chodbách a schodišti behať, alebo inak 

ohrozovať svoje zdravie a zdravie spoluţiakov.  

3. Počas prestávok nesmú ţiaci opustiť budovu školy, nevybiehajú von v prezuvkách. 

4. Môţu si kúpiť desiatu a nápoje v školskom bufete a  v nápojovom automate. 

5.  Ţiaci sa nezdrţiavajú zbytočne na toaletách . Zariadenie pouţívajú v zmysle ich 

určenia.  

6. Po zazvonení na vyučovaciu hodinu ţiaci očakávajú príchod vyučujúceho na chodbe. 

Ak nepríde vyučujúci v priebehu 10 minút, oznámi to týţdenník vedeniu školy. 

7. Domáce úlohy  si  ţiaci píšu zásadne doma. Nie je dovolené odpisovať ich počas 

prestávky v škole, toto kontroluje dozor konajúci učiteľ.  

8. Počas prestávok sa ţiaci musia presunúť z jednej učebne do druhej, prípadne počkať 

pred učebňou na vyučujúceho. 

9. Pri prechádzaní po chodbe, prechode na vyučovanie do inej učebne  a telocvične, sú 

ţiaci povinní dbať na bezpečný pohyb, najmä pokiaľ sa týka vchodov, sklenených 

vitrín na chodbách, otvorených okien. Na telesnú výchovu  odchádza celá trieda naraz, 

rovnako z hodiny odchádza . Vstup do šatní telocvične je povolený 5 minút pred 

začiatkom hodiny na pokyn vyučujúceho.  Nesmú byť v telocvični bez dozoru 

vyučujúceho. 

10. Ţiaci rešpektujú pokyny vyučujúcich, ktorí majú počas prestávok na chodbách dozor. 

 
 

7. Odchod ţiakov zo školy 
 

1. Po skončení  poslednej vyučovacej hodiny podľa aktuálneho rozvrhu triedy si ţiaci 

uloţia svoje veci do tašky, očistia  si svoje miesto a okolie od papierov a iných 

nečistôt, vyloţia stoličky na lavice. Na pokyn učiteľa opustia triedu. 

2. Týţdenníci skontrolujú čistotu celej  triedy. Očistia tabuľu,  skontrolujú, či sú 

zatvorené okná a zhasnuté svetlá. Z triedy  odchádza posledný učiteľ. 

3. Po skončení vyučovania sa ţiaci prezujú v šatni, pričom  dbajú o poriadok a opustia 

budovu školy.  

4. Ţiaci po skončení svojho vyučovania a záujmových krúţkov  alebo organizovaných 

školských akcií v areáli školy musia opustiť budovu a areál školy.  

5. Ţiaci dodrţiavajú pravidlá slušného správania a vystupovania aj mimo školu. 
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6. Ak sa ţiaci stravujú v školskej jedálni, sú povinní rešpektovať pokyny vyučujúcich, 

správať sa slušne a zdvorilo voči personálu kuchyne, dodrţiavať hygienické 

a spoločenské pravidlá stolovania, po jedle odnášať špinavé taniere a príbory zo stolov 

k okienku zberu špinavého riadu a neodnášať ich z jedálne. V školskej jedálni sa 

zdrţujú len ţiaci, ktorí sú riadnymi stravníkmi. Pri presune do jedálne sú ţiaci povinní 

dodrţiavať zásady bezpečného pohybu. 

 

8. Uvoľňovanie ţiakov z vyučovania 
 

1. Ţiak je povinný dochádzať do školy a na všetky mimo vyučovacie podujatia 

organizované školou. 
 

2. Evidencia dochádzky ţiakov školy sa bude vykonávať v dvoch rovinách. Centrálnu 

evidenciu dochádzky robia vyučujúci na začiatku kaţdej vyučovacej hodiny resp. 

akcie organizovanej školou v triednej knihe. Vyhodnocuje ju triedny učiteľ vţdy 

v stredu za uplynulý týţdeň. Hodnotenie dochádzky v triede vykonáva triedny učiteľ 

4x do roka (klasifikačná porada) z hľadiska počtu vymeškaných hodín (ospravedlnené 

– neospravedlnené hodiny). 
Predmetovú evidenciu dochádzky vykonávajú a evidujú ju vyučujúci v jednotlivých 

predmetov v triede. Hodnotenie dochádzky na vyučovací predmet vyhodnocujú 

vyučujúci v percentách 4x do roka. Pedagogická rada určí percento absencie, keď ţiak 

bude musieť vykonať komisionálnu skúšku z predmetu na konci klasifikačného 

obdobia. Predmetová evidencia sa nečlení na hodiny ospravedlnené resp. 

neospravedlnené.  
 

3. Ak sa ţiak nemôţe zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe, poţiada 

písomne resp. slovne triedneho učiteľa o uvoľnenie z vyučovania (maximálne na dva 

dni). Ak zákonný zástupca ţiaka ţiada o uvoľnenie z vyučovania na viac ako dva dni ( 

tri dni a viac), poţiada o uvoľnenie z vyučovania riaditeľa školy.  
 

4. Ihneď po príchode na vyučovanie (prvý deň v škole) predloţí triednemu učiteľovi 

písomné ospravedlnenie od rodiča resp. lekára. V ospravedlnení musí byť uvedená 

príčina neprítomnosti na vyučovaní. 
 

5. Ak sa ţiak nemôţe zúčastniť na vyučovaní alebo podujatí organizovanom školou pre 

nepredvídaný dôvod je zákonný zástupca povinný ihneď ( prvý deň v škole) oznámiť 

triednemu učiteľovi dôvod neprítomnosti. Dôvod neprítomnosti môţe oznámiť 

emailom alebo telefonicky na sekretariát riaditeľa školy (sosdrev@sosdrev.sk, tel. 

číslo 045/5242135). 
 

6. Ak sa ţiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, nezúčastní na vyučovaní v trvaní 

päť vyučovacích dní a dôvod nie je známy, vyzve triedny učiteľ písomne (doručenka) 

ţiaka (ak je neplnoletý jeho zákonného zástupcu), aby v určenej lehote svoju (ţiakovu) 

neúčasť na vyučovaní ospravedlnil. Ak do desať dní od doručenia výzvy ţiak do školy 

nenastúpi a nedoloţí doklad o svojej neprítomnosti v škole, posudzuje sa tak, akoby 

štúdium zanechal prvým dňom po uplynutí lehoty určenej riaditeľom školy na 

ospravedlnenie, týmto dňom prestáva byť ţiakom školy. 
 

7. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti ţiaka sa uznáva : 
 

mailto:sosdrev@sosdrev.sk
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a) choroba na základe písomného ospravedlnenia zákonného zástupcu po posúdení 

triednym učiteľom, maximálne však tri dni v klasifikačnom období  
b) lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy resp. lekárom uznaná absencia 
c) mimoriadne udalosti v rodine, napr. svadba, úmrtie, promócie najbliţších rodinných 

príslušníkov a pod.  
d) mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, náhle prerušenie premávky 

dopravných prostriedkov 
e) účasť ţiaka na vedomostných súťaţiach a reprezentácií školy v športových 

súťaţiach. Táto absencia sa nezapočítava do celkového počtu vymeškaných hodín. 

Označí sa ako ŠA (školská akcia).  

 
8. Ak ţiaka kvôli vysokej absencii nebolo moţné vyskúšať v zmysle Kritérií hodnotenia 

a klasifikácie daného predmetu, ţiak je klasifikovaný na základe komisionálnej 

skúšky, pouţité budú podklady z predmetovej evidencie. 
 

9. Ţiaci, ktorí sú rozhodnutím riaditeľa školy oslobodení od telesnej výchovy sa nemusia 

zúčastňovať na hodinách telesnej výchovy, ak sa jedná o nultú, prvú alebo poslednú 

vyučovaciu hodinu dňa (okrajové hodiny). 
 

10. Vyučujúci môţe ţiaka uvoľniť z jednej svojej vyučovacej hodiny, triedny 

učiteľ  z dvoch vyučovacích dní, z viac ako dvoch vyučovacích dní, uvoľňuje riaditeľ 

školy na základe písomnej ţiadosti zákonného zástupcu. 

 
11.Za neospravedlnenú absenciu triedny učiteľ môţe navrhúť nasledovné výchovné  

opatrenie a klasifikáciu správania. 

 

Počet 
neospravedlnených 
vyučovacích hodín 

Udelené výchovné opatrenie Odporúčaná klasifikácia 
správania 

1 – 3 neospravedlnené Napomenutie tr. učiteľom veľmi dobré 

4 – 8 neospravedlnené Pokarhanie tr. učiteľom uspokojivé 

9 – 16 
neospravedlnených 

Pokarhanie riaditeľom 
školy 

menej uspokojivé 

17 – 24 
neospravedlnených 

Podmienečné vylúčenie menej uspokojivé 

viac ako 25 
neospravedlnených 

Vylúčenie z školy neuspokojivé 

 

9. Študentský preukaz 
 

1. Študentský preukaz je interný doklad o totoţnosti a príslušnosti ţiaka k SOŠ 

drevárskej. Vydáva sa na začiatku kaţdého nového školského roka všetkým ţiakom 

školy.  Slúţi na identifikáciu ţiaka pri vstupe do školy a odchode zo školy pred 

skončením vyučovania, na aktivity organizované školou, evidovanie dôleţitých 

záznamov a informácií, predovšetkým: 

 záznamy lekára o vyšetrení, prehliadke, práceneschopnosti 

 záznamy ďalších verejných a štátnych inštitúcií a orgánov o prítomnosti ţiaka na 

rokovaní alebo inej dôleţitej  neodkladnej veci 



 16 

 ospravedlnenie neprítomnosti na vyučovaní zákonným zástupcom ţiaka, na 

záznamy o účasti ţiaka na školskej aktivite počas vyučovania 

 informácie triedneho učiteľa zákonným zástupcom ţiaka o dôleţitých 

skutočnostiach (ako sú pozvánky na RZ oznamy o organizovaní školských aktivít, 

zmeny v organizovaní vyučovania a ďalšie skutočnosti súvisiace s výchovou 

a vzdelávaním v SOŠ drevárskej), 

 záznamy o priebeţnej klasifikácii, ktoré si ţiak zapisuje samostatne. 

2. V preukaze musí byť uvedené meno ţiaka, jeho fotografia, trieda, adresa, podpis 

triedneho učiteľa, vzorový podpis zákonného zástupcu, kontakty na zákonných 

zástupcov  a pečiatka školy. 

3. Stratu alebo odcudzenie študentského preukazu ţiak bezodkladne oznámi triednemu 

učiteľovi (zastupujúcemu triednemu učiteľovi) a zároveň poţiada o vydanie nového 

preukazu. Ţiaci sú povinní nosiť preukaz po jeho obdrţaní stále so sebou. 

4. Študentský preukaz je úradným dokladom školy. Ţiak je povinný udrţiavať ho 

v čistote a poriadku, dbať, aby nedošlo k jeho strate, odcudzeniu alebo zneuţitiu a aby 

informácie v ňom zapísané boli úplné a pravdivé. Je zakázané akýmkoľvek spôsobom 

ho upravovať, vytrhávať strany a pozmeňovať informácie v ňom napísané. 

 
10. Náplň práce  týţdenníkov 

 
1. Dvoch ţiakov týţdenníkov v predstihu stanovuje triedny učiteľ na obdobie jedného 

týţdňa, oboznámi ich s povinnosťami a kontroluje ich činnosť. 

2. Týţdenníci zodpovedajú za poriadok v učebniach počas vyučovania a po jeho 

ukončení. Pred kaţdou hodinou skontrolujú pripravenosť učebne  (čistota tabule 

a skontrolujú kriedu a pod.) na začiatku vyučovacej hodiny oznámia vyučujúcemu 

neprítomných ţiakov a počas vyučovania sú k dispozícii vyučujúcemu podľa jeho 

pokynov (zotierajú tabuľu, prinášajú a odnášajú učebné pomôcky). 

3. Upozornia učiteľa na zistené nedostatky a poškodenia, príp. stratu  školského majetku. 

4. Po uplynutí 10 minút z vyučovacej hodiny nahlásia prípadnú neprítomnosť 

vyučujúceho zástupcovi riaditeľa školy alebo na sekretariáte riaditeľa školy. 

5. Cez prestávky zabezpečia vyvetranie tried, zotierajú tabuľu mokrou špongiou. 

6. Zodpovedajú za úsporné opatrenia v spotrebe elektrickej energie a vody, vo 

vykurovacom období zabezpečujú racionálne vetranie. 

7. Pri neplnení si povinností môţe triedny učiteľ stanoviť výkon činnosti týţdenníkov na 

dlhšie obdobie ako je stanovené v odseku 1. 
 

11. Triedna samospráva 
 

Triedna samospráva je pomocný orgán triedneho učiteľa. 

Triednu samosprávu si zo svojho kolektívu  volia ţiaci na začiatku školského roka             

v zloţení: predseda, podpredseda a  pokladník. 
 

            Predseda triedy: 

 predseda triedy (ďalej len predseda) je vybraný člen ţiackeho kolektívu, ktorý 

je zvolený tajným hlasovaním všetkých ţiakov triedy, 

 funkcia predsedu je dobrovoľná, 

 predsedom  nemôţe byť ţiak, ktorý bol klasifikovaný na vysvedčení známkou 

nedostatočný, bolo mu udelené výchovné opatrenie na posilnenie disciplíny za 

závaţné alebo opakované previnenie voči školskému poriadku a mal zníţenú 
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známku zo správania. Pokiaľ sa tak stane počas vykonávania funkcie predsedu, 

má triedny učiteľ právo predsedu  odvolať bez rozhodnutia ţiackeho kolektívu, 

 podnet na zmenu predsedu  môţu dať ţiaci triedy alebo triedny učiteľ vtedy, ak 

si predseda neplní svoje povinnosti vyplývajúce z tejto funkcie. 

          Povinnosti predsedu triedy: 

 zastupuje záujmy triedneho kolektívu triedy v ţiackej školskej rade, informuje 

ţiakov triedy o uzneseniach ţiackej rady, 

 informuje triedneho učiteľa o závaţných problémoch v triede, 

 pomáha pri organizačných a  výchovných úlohách triedy, 

 pomáha organizovať spoločenskú a športovú činnosť triedy, 

 pomáha triednemu učiteľovi pri vytváraní dobrých vzťahov medzi ţiakmi   

a pedagogickými zamestnancami, 

  predkladá poţiadavky  triedy triednemu učiteľovi 

 informuje triedneho učiteľa, výchovnú poradkyňu alebo členov vedenia školy 

o závaţnom porušovaní školského  poriadku v rámci triedy,  

 reprezentuje kolektív triedy pri dôleţitých školských podujatiach, 

 dodrţiava školský poriadok. 

         Práva predsedu triedy: 

 hlasuje v ţiackej rade a má právo byť zvolený do funkcií v ţiackej školskej 

rade, 

 zastupuje svoju triedu  pri problémoch v triednom kolektíve v komunikácii 

s triednym učiteľom, výchovným poradcom a  členom vedenia školy, 

 dobrovoľne  sa môţe vzdať svojej funkcie bez udania dôvodu. Svoju funkciu 

vykonáva  dovtedy, pokiaľ si triedny kolektív nezvolí nového predsedu  na 

najbliţšej triednickej  hodine, ktorá sa musí uskutočniť  najneskôr do dvoch 

týţdňov. 

           Podpredseda: 

 zastupuje predsedu počas jeho neprítomnosti. 
            

Pokladník: 

 vyberá od ţiakov peniaze na kultúrne a športové podujatia, 

  predplatné na časopisy, knihy,  

 náhrady škôd a pod.,  
 

 

12. Triednická hodina 

 
1. Triednická hodina je určená na priame výchovné pôsobenie triedneho učiteľa na 

osobnosť ţiaka a skvalitnenie komunikácie  s jeho zákonnými zástupcami. Cieľom 

triednickej hodiny je riešenie výchovných a vzdelávacích problémov a aktivít 

v príslušnej triede. 

2. Výkon špecializovanej činnosti triedneho učiteľa môţe vykonávať pedagogický 

zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na tento výkon pedagogickej 

činnosti a má ukončené adaptačné vzdelávanie (zákon č. 317 /2009  o pedagogických 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 33 ods. 3 a 4). 

3. Triednická hodina je súčasťou rozvrhu hodín. 

4. Triednická hodina, ktorej trvanie je stanovené na 45 minút (jedna vyučovacia hodina), 

sa nezapočítava ako nadčasová práca pedagogického zamestnanca nad stanovenú 

mieru vyučovacej povinnosti. 
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5.  Pedagogickému zamestnancovi, ktorý vykonáva činnosť triedneho učiteľa, patrí 

príplatok za výkon špecializovanej činnosti v sume 5% platovej tarify platovej triedy 

a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %, ak túto činnosť vykonáva 

v jednej triede, alebo v sume 10% platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do 

ktorej je zaradený zvýšený o 24 %, ak túto činnosť vykonáva v dvoch triedach alebo 

vo viacerých triedach (zákon 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov 

pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 13a, 

13b ods. 1). 

6. Triednické hodiny moţno uskutočniť aj v iný čas, ako je uvedený deň a hodina 

v rozvrhu hodín príslušnej triedy a to v prípadoch, ak sa triedny učiteľ so ţiakmi 

zúčastní výchovného podujatia, návštevy výstavy alebo múzea, návštevy  kniţnice, 

prednášky, športového podujatia, kultúrneho podujatia a pod. Z uvedeného dôvodu je 

moţné spojiť aj viacero hodín do jedného celku s tým, ţe v nasledujúci týţdeň sa 

triednická hodina neuskutoční. Pri výchovných podujatiach uskutočnených mimo areál 

školy, je podmienkou zabezpečiť informovaný súhlas zákonného zástupcu 

neplnoletého ţiaka (internetom, oznamom v študentskom preukaze), informovať 

vedenie školy (vypísať tlačivo „Vyučovanie mimo školu“) a zabezpečiť podmienky 

bezpečnosti a ochrany zdravia ţiakov, za ktoré je zodpovedný triedny učiteľ a riaditeľ 

školy. 

7. Počas výchovných podujatí pri presune ţiakov na určené miesto tvorí skupinu jedného 

pedagogického zamestnanca najviac 25 ţiakov (Vyhláška MŠ SR č. 282/2009 

o stredných školách § 7 ods. 7). 

8.  Triednická hodina sa vedie v triednej knihe, kde sa uvádza deň, hodina jej 

uskutočnenia a zameranie. Ak sa triednická hodina neuskutoční v danom dni podľa 

rozvrhu, uvedie sa odvolávka  v poznámke na príslušný deň  s uvedeným počtom 

hodín uskutočneného výchovného podujatia. 

9.  Účasť ţiakov na triednických hodinách je povinná a  zaznamenáva sa 

v dochádzke ţiakov. Ţiak alebo zákonný zástupca neplnoletého ţiaka môţe neúčasť 

ospravedlniť v súlade s ustanoveniami §144 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa 

pravidiel uvedených v Školskom poriadku SOŠd. 

10. Činnosť na triednickej hodine sa riadi podľa plánu triednických hodín, ktorý učiteľ 

vypracuje na začiatku školského roka na jednotlivé mesiace. Plán triednických hodín 

schvaľuje riaditeľ školy. 

 

 

13. Organizovanie  školských akcií 
 

1. Súčasťou výchovno-vzdelávacieho programu školy sú aj aktivity a iné formy výchovy 

a vzdelávania uvedené v základných pedagogických dokumentoch . Tieto aktivity  

finančne zabezpečujú ţiaci (zákonní zástupcovia ţiakov). Takými sú predovšetkým 

lyţiarsky kurz, plavecký kurz, exkurzie, výlety, kultúrne a spoločenské podujatia 

(návšteva divadelných a filmových predstavení, koncerty, návšteva galérií, múzeí 

a pod.). Ţiaci, ktorí sa z finančných dôvodov nemôţu týchto podujatí zúčastniť, sa 

zúčastňujú alternatívneho programu v škole. 

2. Školský výlet sa môţe organizovať s informovaným súhlasom zákonného zástupcu 

ţiaka alebo s informovaným súhlasom ţiaka, ak ide o plnoletého ţiaka. Školské výlety 

sa môţu organizovať raz v školskom roku a trvajú najviac dva vyučovacie dni. 

Podrobnosti organizačného zabezpečenia plaveckého výcviku, lyţiarskeho výcviku, 

školských exkurzií a iných akcií sú rozpracované v inej smernici. 
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3. Učiteľ (organizátor) má právo nepovoliť ţiakom účasť na akcii po konzultácii 

s triednym učiteľom, resp. ostatnými vyučujúcimi. Dôvodom môţe byť napr . uloţené 

výchovné opatrenie za závaţné porušenie školského poriadku školy alebo za vysokú 

absenciu. 

4. Počas exkurzií, brigád a ďalších školských akcií sú ţiaci povinní: 

 dostaviť sa na miesto určenia v určenom čase, 

 spoločne s triedou odísť a vrátiť sa, 

 bez vedomia vyučujúceho neopúšťať skupinu, 

 dodrţiavať bezpečnostné predpisy a ďalšie pokyny vyučujúceho. 

 

 

14. Správanie sa ţiakov na odbornej praxi 
 

1. Na odbornej praxi uskutočňovanej na určených pracoviskách platia všetky doteraz 

uvedené pravidlá školského poriadku.  

2. Na začiatku praxe sa ţiak zoznámi so znením príslušnej dohody a jej ustanovenia 

dodrţuje. Dodrţuje predpisy BOZP. Zoznámenie sa s predpismi potvrdí svojím 

podpisom. 

3. Ţiak nastupuje  na pracovisko v určený čas a v predpísanom čistom pracovnom odeve 

a obuvi. V prípade, ţe odborná prax prebieha v škole preobliekajú sa ţiaci do 

pracovného odevu v šatni. Počas praxe je táto uzamknutá na kľúč. Vzdialiť sa 

z pracoviska alebo opustiť pracovisko odbornej praxe za iným účelom je dovolené len 

so súhlasom vyučujúceho. 

4. Cesta na pracovisko  a späť, ktorú vykonávajú s učiteľom učebnej praxe, sa započítava 

do dĺţky vyučovacieho dňa. 

5. Ţiak má pri sebe len potrebné pomôcky, nenosí so sebou cenné predmety a väčšie 

sumy peňazí. Pri práci dodrţuje zásady bezpečnosti, ochrany zdravia a protipoţiarne 

opatrenia tak, aby neohrozil vlastné zdravie ani  zdravie svojich spolupracovníkov. 

6.  Riadi sa pokynmi učiteľa alebo povereného zamestnanca, bez ich vedomia sa 

z pracoviska nevzďaľuje. 

7. V komunikácii so zamestnancami sa správa zdvorilo. Prípadné nedorozumenia rieši 

s pomocou zodpovedného  vyučujúceho alebo povereného zamestnanca. 

8. Počas vyučovania dodrţiava určenú prestávku, počas prestávky sa zdrţiava na 

určenom mieste a neopúšťa pracovisko. 

9. Ţiak zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil na pracovisku počas odbornej praxe alebo 

v priamej súvislosti s ňou. 

 

15. Pouţívanie učebníc a učebných textov 
 

1. Učebnice sa ţiakom školy zapoţičiavajú bezplatne na jeden školský rok alebo 

niekoľko po sebe nasledujúcich školských rokov. 

2. Škola vedie evidenciu zapoţičaných učebníc, za zapoţičané knihy zodpovedá ţiak  

(zákonný zástupca). 

3. Ţiak na začiatku školského roka na zadnej strane učebnice uvedie svoje meno, triedu, 

školský rok a stav učebnice.  

4. Na základe rozhodnutia riaditeľa  školy je ţiak povinný stratenú knihu nahradiť 

novou. 

5. Finančné prostriedky, ktoré škola získa ako náhradu za poškodené učebnice, sú 

príjmami štátneho rozpočtu. 

6. Učebnice a zošity sú spravidla zabalené.   
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7. Učebné, poznámkové zošity majú mať ţiaci podľa pokynov vyučujúcich esteticky 

upravené (obal, označenie menom a triedou, forma zápisu, okraje). 

 

Čl. VII. Opatrenia vo výchove 

 
1. Pochvaly 
 
za vzorné správanie a vzorné plnenie povinností, za dobrú reprezentáciu triedy a školy a 

za mimoriadne činy môţe ţiak dostať osobitnú pochvalu, a to najmä:  

 

1. ústnu alebo písomnú pochvalu od triedneho učiteľa 

2. rozhodnutie riaditeľa školy o udelení pochvaly 

  

V osobitne odôvodnených prípadoch, najmä ak ide o mimoriadne zásluţný alebo statočný čin, 

môţe ţiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie zástupca zriaďovateľa strednej školy, 

zástupca štátnej správy v školstve alebo  minister školstva SR. Pochvala sa môţe v 

odôvodnených prípadoch spojiť s udelením kniţnej, prípadne inej vecnej odmeny. Návrhy na 

udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokujú v pedagogickej rade. Pochvaly sa 

zapisujú do osobného spisu ţiaka.  

 

2. Opatrenia na posilnenie disciplíny 
 

2.1 Na posilnenie disciplíny, za menej závaţné previnenia voči školskému poriadku,   

zásadám spolunaţívania, ľudským právam, mravným normám spoločnosti alebo ak 

ţiak narúša činnosť kolektívu, moţno ţiakovi uloţiť:  
   a) napomenutie od triedneho učiteľa, MOV, vychovávateľa 

b) pokarhanie od triedneho učiteľa, MOV, vychovávateľa, 

c) pokarhanie od riaditeľa. 

 
Za také sa povaţuje : 
- opakované záznamy v pedagogickej dokumentácii 

- neospravedlnená účasť na vyučovaní vrátane neskorých príchodov na vyučovanie  

   max. 16 neospravedlnených vyučovacích hodín 

- znečisťoavnie priestorov školy 

- ničenie školského majetku 

- fajčenie v areáli školy a na akciách organizovaných školou 

 

  2.2.  Ţiakovi moţno uloţiť za závaţné alebo opakované previnenia voči školskému 

poriadku, zásadám spolunaţívania, ľudským právam alebo mravným normám   

spoločnosti 

a) podmienečné vylúčenie, 
b) vylúčenie. 
 

Za také sa povaţuje : 

- poţívanie alkoholických a návykových látok 

- falšovanie lekárskych potvrdení 

- nosenie do školy  věci ohrozujúce ţivot alebo zdravie napr. Zbrane, drogy, .. 

- šikanovanie 

- verbálna a neverebálna propagácia a podpora hnutí smerujúcich k potláčaniu  

  práv a slobôd občanov 
- viac jako 16 neospravedlnených vyučovacích hodín 
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- v dobe podmienečného vylúčenia opakovaná neospravedlnená účasť na vyučovaní, 
   preukázateľný nezáujem o štúdium a zvlášť závaţné a opakujúce sa priestupky 
 

       

Výchovné opatrenia podľa odseku 2.2. moţno uloţiť ţiakovi len vtedy, ak  skončil plnenie 

povinnej školskej dochádzky. 

 

1. Ţiakovi je moţné uloţiť opatrenia vo výchove podľa odsekov 2.1. a 2.2. po 

prerokovaní v pedagogickej rade do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o previnení 

ţiaka dozvedel pedagogický zamestnanec školy, najneskôr však do jedného roka odo 

dňa, keď sa ţiak previnenia dopustil. Za jedno previnenie sa ukladá len jedno 

opatrenie vo výchove.  

2. Pred uloţením opatrenia vo výchove podľa odsekov 2.1. a 2.2. treba previnenie ţiaka 

objektívne prešetriť. Podľa potreby, najmä pri posudzovaní závaţného alebo 

opakovaného previnenia, sa na jeho prerokovanie za účasti ţiaka prizve zákonný 

zástupca ţiaka, prípadne i delegovaný zástupca rady školy. 

3. Uloţenie opatrenia vo výchove podľa odseku 2.1. písmeno a) sa oznamuje ţiakovi 

spravidla pred kolektívom triedy alebo školy. 

4. V rozhodnutí o uloţení opatrenia vo výchove podľa odseku 2.2.písm. a) určí riaditeľ 

školy skúšobnú lehotu, a  to najdlhšie jeden rok. Ak sa podmienečne vylúčený ţiak 

v skúšobnej lehote osvedčil, riaditeľ upustí od vylúčenia. Ak sa ţiak v tejto lehote 

dopustí ďalšieho závaţného previnenia, riaditeľ uloţí ţiakovi opatrenie vo výchove 

podľa odseku 2.2. písm. b). 

5. Na rozhodovanie riaditeľa podľa odseku 2.1. písmeno c) a 2.2. písmeno a) sa 

nevzťahuje všeobecno záväzný právny predpis o správnom konaní. 

6. Opatrenie vo výchove sa zaznamenáva do osobného spisu ţiaka. Opatrenie vo 

výchove udelené, resp. uloţené neplnoletému ţiakovi oznamuje riaditeľ zákonnému 

zástupcovi ţiaka písomne. 
 
 

Čl. VIII. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia   

ţiakov  a ich ochrany pred sociálnopatologickými javmi, 

diskrimináciou alebo násilím 

 
1. Bezpečnosť a ochrana zdravia 
 

Škola pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovu a vzdelávaním 

a pri poskytovaní sluţieb: 

 prihliada na základné fyziologické potreby detí a ţiakov (organizácia vyučovania, rozvrh 

hodín), 

 vytvára podmienky na zdravý vývin ţiakov a na predchádzanie sociálnopatologických 

javov, 

 zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia ţiakov (poučenie o štatúte laboratória, odbornej 

učebne, telocvične), 

 poskytuje nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia ţiakov, 

 vedie evidenciu školských úrazov detí a ţiakov, ku ktorým prišlo počas výchovno-

vzdelávacieho procesu a pri činnostiach organizovaných školou; pri  vzniku školského 

úrazu vyhotovuje záznam o školskom úraze. 
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2. Opatrenia proti šíreniu šikanovania a násilia 
 
Šikanovaním rozumieme akékoľvek správanie sa jednotlivca alebo skupiny, ktorých zámerom 

je ublíţenie ţiakovi alebo ţiakom, prípadne ich ohrozenie alebo zastrašovanie. 

Ide o opakované a cielené pouţitie násilia voči takému ţiakovi alebo skupine ţiakov, ktorí sa  

z najrôznejších dôvodov nevedia alebo nemôţu brániť. 

2.1 Sankcie za šikanovanie z právneho hľadiska 

Šikanovanie v škole z hľadiska priestupkového zákona môţe napĺňať skutkovú 

podstatu priestupkov. Môţe ísť predovšetkým o priestupky voči občianskemu 

spolunaţívaniu a priestupky voči majetku. 

Z hľadiska trestného zákona šikanovanie môţe napĺňať i skutkovú podstatu 

trestného činu.  Môţe ísť o trestný čin ohovárania, nebezpečného vyhráţania, 

ublíţenia na zdraví – fyzickom i psychickom, obmedzovanie osobnej slobody, 

nátlaku, vydierania, lúpeţe, hrubého nátlaku, krádeţe alebo poškodzovania cudzej 

veci. 

2.2 Opatrenia na riešenie situácií šikanovania: 

 ţiak, ktorý sa cíti byť šikanovaným, oznámi túto skutočnosť sám alebo 

prostredníctvom zákonného zástupcu triednemu učiteľovi alebo riaditeľovi 

školy, 

 voči ţiakovi, ktorému sa preukáţe šikanovanie iného ţiaka, budú uplatnené 

výchovné opatrenia, 

 v mimoriadne závaţných prípadoch trestnoprávneho charakteru budú 

zainteresovaní na stanovení opatrení aj Úrad práce a sociálnych vecí vo 

Zvolene a príslušný útvar PZ SR, 

 

 

 

3. Ochrana pred sociálno – patologickými javmi 
 

3.1 Drogy 

 
1. Škola plní úlohu školského poradenstva – je určený koordinátor prevencie drogových 

závislostí, ktorý spolupracuje s výchovným poradcom školy a s ostatnými   učiteľmi. 

2. Škola zabezpečuje koordináciu prevencie – poskytuje preventívne konzultácie ţiakom 

a ich zákonným zástupcom. Minimálne raz ročne škola zabezpečuje preventívno 

bezpečnostnú akciu na kontrolu prítomnosti drog v škole v spolupráci s PZ SR. 

3. Škola spolupracuje s preventívnymi poradenskými  a inými odbornými zariadeniami, 

zaoberajúcimi sa prevenciou (CPPP a P). 

4. Škola uplatňuje v oblasti ochrany a prevencie ţiakov pred sociálno – patologickými 

javmi a omamnými  látkami v súlade s Pedagogicko – organizačnými pokynmi MŠ 

SR a Národným programom boja proti drogám tieto opatrenia: 

a) učitelia sú povinní priebeţne monitorovať zmeny v správaní sa ţiaka a v prípade 

oprávneného podozrenia prechovávania, distribúcie alebo uţívania nelegálnych 

omamných prostriedkov škola bezodkladne privolá rodičov (zákonných zástupcov 

ţiaka) a poţiada o spoluprácu, 

b) triedni učitelia sú povinní do plánu triednických hodín zaradiť problematiku drog 

a drogových závislostí v spolupráci so školským koordinátorom prevencie, 
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c) v  prípade podozrenia na uţitie akejkoľvek návykovej látky v záujme ochrany 

ţivota a integrity ţiaka, škola bude postupovať podľa niţšie uvedených zásad 

a krokov: 

 pohovor  ţiaka s triednym učiteľom, školským koordinátorom, výchovným 

poradcom   a riaditeľom školy, 

 predvolanie rodičov do školy, 

 návrh na psychologické vyšetrenie, 

 v prípade odmietnutia vyšetrenia a spolupráce v zmysle predchádzajúcich bodov, 

škola bude podozrenie na uţitie, prechovávanie a distribúciu nelegálnych drog 

povaţovať za opodstatnené a bude postupovať v zmysle školského poriadku, 

 v prípade pozitívneho výsledku školy, odporučí rodičom alebo zákonným 

zástupcom  ţiaka  spoluprácu s odbornými pracoviskami na drogovú problematiku 

(lekár, toxikológ)  a bude postupovať tieţ v zmysle školského poriadku – hrubé 

porušenie  disciplíny, 

 v prípade podozrenia na dílerstvo, škola  okamţite bude informovať políciu, 

 ak ide o závislosť na droge, škola odporučí ţiaka do starostlivosti protidrogového 

oddelenia psychiatrie a po liečení môţe umoţniť ţiakovi dokončiť štúdium. 

V prípade odmietnutia liečby nasleduje okamţité vylúčenie  zo školy. 
 

Postup pri porušení tohto ustanovenia školského poriadku 
 

1. Ţiaka , ktorý je podozrivý, ţe je pod vplyvom drog, uţíva drogy v škole  a  na akcii 

organizovanej školou, vyzve pedagogický pracovník  k návšteve lekára alebo 

zdravotníckeho zariadenia (ak je to moţné Centrum pre liečbu drogových závislostí),  

kde sa uskutoční odber  a vyšetrenie biologického materiálu na zistenie  alkoholu 

alebo iných  návykových látok (podľa zákona č. 219/1996 Z.z. §5). 

2. O situácii, ktorá viedla k návšteve lekára, sa spíše zápisnica. 

3. Zápisnica o porušení školského poriadku školy a zápisnica o návšteve lekára sa zašle 

zákonnému zástupcovi. 

4. V prípade pozitívneho výsledku nasleduje prerokovanie priestupku na pedagogickej 

rade a uloţenie výchovného opatrenia.  Rozhodnutie pedagogickej rady o výchovnom 

opatrení sa zašle zákonnému zástupcovi (pri osobe mladšej ako 18 rokov). 

5. V kaţdom prípade podozrenia na dílerstvo treba  kontaktovať políciu, pretoţe ak ţiak 

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

alkoholu, ide o trestný čin podľa zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon. 

6. Vedenie školy v prípade podozrenia, ţe u ţiaka ide o podozrenie o otravu legálnou či 

nelegálnou drogou ( prípadne inou látkou), zabezpečí pre postihnutého ţiaka prvú 

pomoc a neodkladnú zdravotnú starostlivosť.  

7. Informuje o tom neodkladne zákonného zástupcu.  

8. Ďalšie riešenie stavu preberajú zdravotnícki pracovníci. 
 

 

 
3.2 Postup pri porušení zákazu fajčenia 

 
1. Urobí sa zápisnica o porušení školského poriadku, ktorú podpíšu všetci prítomní. 

2. Pošle sa oznam o spáchaní priestupku zákonnému zástupcovi. 

3. Priestupok sa prerokuje na pedagogickej rade a uloţí sa výchovné opatrenie podľa 

zákona č. 245/2008 Školský zákon a školského poriadku SOŠ drevárskej Oznámi sa 

rodičom sankcia za porušenie zákazu fajčenia. 
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4. Škola môţe uplatniť postup aj podľa Zákona o ochrane nefajčiarov, to znamená, ţe 

vzhľadom  na to, ţe sa jedná o priestupok § 11 ods. 1 písmena c/ zákona č. 377/2004 

Z.z., upovedomí o tom inšpekciu práce (§11 ods. 4 zákon č. 377/2004 Z.z.),ktorá 

priestupok prerokuje a môţe udeliť pokutu do 333 eur (§11 ods.2 zákon č. 377/2004 

Z.z.). 
 

3.3 Ochranné opatrenia v prípadoch závaţných porúch správania sa 

 
1. Ak  ţiak svojím správaním sa a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných 

ţiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu 

a vzdelávanie do takej miery, ţe znemoţňuje ostatným účastníkom výchovy 

a vzdelávania vzdelávať sa, riaditeľ školy môţe pouţiť ochranné opatrenie, ktorým je 

okamţité vylúčenie ţiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením ţiaka do 

samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca.  

Riaditeľ školy bezodkladne privolá: 

 zákonného zástupcu ţiaka, 

 zdravotnú pomoc, 

 policajný zbor. 

Ochranné opatrenie slúţi na upokojenie ţiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného 

opatrenia vyhotoví riaditeľ školy písomný záznam. 

2. V prípade, ţe uvedené správanie sa a agresivita ţiaka sa prejavia počas výchovno-

vzdelávacieho programu mimo školu (lyţiarsky kurz, exkurzia, kurz na ochranu  

ţivota a zdravia, výlet a pod.), vedúci, zodpovedajúci za výchovný a vzdelávací  

3. program ,môţe pouţiť ochranné opatrenie v súlade  s konkrétnymi moţnosťami 

a podmienkami, v ktorých sa výchovno-vzdelávací program uskutočňuje. 

 

Postup školy pri uţití alkoholu ţiakom 

 
1. Ţiaka, ktorý je podozrivý, ţe je pod vplyvom alkoholu, uţíva alkohol v škole alebo na 

akciách usporiadaných školou, vyzve pedagogický pracovník k dychovej skúške 

prístrojom, ktorým sa určí objemové percento alkoholu v dychu. 

2. Pri skúške je prítomný svedok (svedkovia), napr. ďalší pedagogický zamestnanec, 

predseda ţiackej rady. 

3. O skúške sa vyhotoví zápisnica, ktorú kaţdý z prítomných podpíše. 

4. Zápisnica sa pošle zákonnému zástupcovi (pri osobe do 18 rokov) a rodičia sa 

predvolajú na pohovor ku riaditeľovi . 

5. Nasleduje prerokovanie porušenia na pedagogickej rade a uloţenie výchovného 

opatrenia. 

6. Výsledok sa oznámi zákonnému zástupcovi (pri osobe do 18 rokov). 

 

Postup, ak sa ţiak odmietne podrobiť dychovej skúške 

 
1. O tejto udalosti sa spíše zápisnica aj za prítomnosti svedkov. 

2.  Pri stave opitosti, kedy je ţiak ohrozený na ţivote alebo ohrozuje svoje okolie, 

závaţným spôsobom narušuje školské vyučovanie, voláme rýchlu zdravotnícku 

pomoc, prípadne aj políciu (ide o priestupok). 

3. Bezodkladne kontaktujeme zákonného zástupcu. 

4. Ak stav ţiaka nevyţaduje zásah lekára, je zjavne  pod vplyvom alkoholu alebo poţil 

alkoholický nápoj v čase vyučovania, alebo na akcii organizovanej školou, vyzve 
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pedagogický pracovník ţiaka k návšteve lekára, ktorý buď na základe odberu 

biologického materiálu, alebo podľa klinických príznakov určí stupeň opitosti (zákon 

219/1996 §5). 

5. Pedagogická rada rozhodne o opatrení vo výchove podľa § 58 zákona č. 245/2008 

školský zákon v znení neskorších predpisov 

 

3.4 Opatrenia proti šíreniu myšlienok rasovej intolerancie a rasizmu   v školskom 

prostredí 

 
1. Ţiakom je zakázané akýmkoľvek spôsobom (symbolmi, nápismi, slovne) propagovať 

horeuvedené myšlienky. 

2. Pedagogickí pracovníci školy majú vhodným spôsobom v rámci vyučovania viesť 

ţiakov pri rozvoji ich osobnosti, s akcentom na ideu rasovej znášanlivosti. 

3. Pedagogickí pracovníci školy, hlavne triedni učitelia, budú monitorovať propagovanie 

týchto myšlienok a budú prijímať účinné výchovné opatrenia. 

 

Čl. IX. Opatrenia na ochranu majetku školy 

 
Škola zabezpečí: 

umiestnenie rozvrhu hodín na kaţdú triedu a odbornú učebňu, s určením predmetu, triedy 

alebo skupiny a príslušného vyučujúceho, ktorí v miestnosti v určenom čase vyučujú 

vyhotovenie zoznamov zariadenia triedy alebo odbornej učebne, s poznámkou o jeho stave 

v čase odovzdávania triedy triednemu učiteľovi alebo vedúcemu odbornej učebne na začiatku 

školského roka a písemné odovzdanie tohto zoznamu príslušnému vyučujúcemu 

beţné upratovanie tried a odborných učební vrátane vymaľovania priestorov tzv. 

„materských tried“ pred ich odovzdaním do uţívania ţiakom 1. ročníka 

pridelenie rovnakej „materskej triedy“ ţiakom 1.-3. ročníka počas prvých troch rokov štúdia 

výmenu alebo opravu poškodených kusov zariadenia, ak k poškodeniu nedošlo úmyselným 

konaním alebo neprimeraným správaním sa v priestoroch školy 

zamykanie tried po vyučovaní upratovačkou alebo školníkom, odborné učebne uzamyká 

zodpovedný vedúci odbornej učebne 

 

Ţiaci zabezpečia: 

 vyhotovenie stáleho zasadacieho poriadku v príslušných triedach a odborných učebniach, 

kde má ich trieda, alebo skupina vyučovanie, vyhotovený zoznam bude umiestnený v obale 

na katedre v kaţdej tzv. „materskej triede“, samostatné zasadacie poriadky pre vyučovanie v 

skupinách, alebo v odborných učebniach odovzdajú ţiaci príslušným vyučujúcim, ktorí ich 

starostlivo uschovajú a pouţijú v prípade zisťovania, kto poškodil zariadenie počas ich 

vyučovacej hodiny 

pouţívanie zariadenia v triedach a odborných učebniach tak, aby nedošlo k ich poškodeniu 

vetranie tried počas prestávok otvorením dolných okien, prípadne horných tzv. malých 

okien 

upratanie svojho priestoru, keď ho ţiak opúšťa po hodine, vrátane odstránenia odpadkov 

pod lavicou a na zemi 

zotretie popísanej tabule po kaţdej hodine (spravidla týţdenníci, alebo ten ţiak, ktorý 

odchádza z miestnosti posledný) 
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po poslednej vyučovacej hodine podľa rozvrhu v príslušnej triede, alebo odbornej učebni 

ţiaci taktieţ vyloţia stoličky a skontrolujú uzavretie všetkých okien 

nahlásenie poškodenia zariadenia triednemu učiteľovi, alebo príslušnému učiteľovi na 

hodine 

opravu úmyselne poškodeného nábytku alebo zariadenia, alebo jeho náhradu 

 

Čl. X.Záverečné ustanovenia 
 

A. Porušenie školského poriadku  

 

Za porušenie školského poriadku sa povaţuje okrem tu stanovených pravidiel aj:  

1. Úmyselné konanie proti dobrým mravom, proti ľudskej dôstojnosti, proti právam 

spoluţiakom  

2. Spôsobenie škody, či uţ úmyselné alebo z nedbanlivosti,  

3. Spôsobenie ujmy na zdraví ţiakom alebo zamestnancom školy.  

 

B. Platnosť a účinnosť školského poriadku  

 

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

Rade školy pri Strednej odbornej škole drevárskej vo Zvolene  

2. Zmeny a doplnky školského poriadku vydáva riaditeľ školy kedykoľvek v priebehu 

školského roka s dátumom zmeny na základe prerokovania v Pedagogickej rade a v 

Rade školy pri Strednej odbornej škole drevárskej vo Zvolene  

3. Školský poriadok školy sa stáva záväzným pre ţiaka po oboznámení sa s jeho 

obsahom na prvej triednickej hodine na začiatku školského roka, čo potvrdí svojim 

podpisom.  

 

 

Školský poriadok nadobúda účinnosť  dňa 01.09.2013 

 

Prerokovaný v pedagogickej rade dňa 30.08.2013  

 

Prerokovaný v Rade školy pri SOŠ drevárskej vo Zvolene dňa 30.08.2013  

 

 

 

 

 

 

 

         

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

podpis riaditeľa školy 
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