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Úvodné ustanovenia 

 

 

Školský poriadok Strednej zdravotníckej školy v Skalici je záväzný pre všetkých žiakov 

a zamestnancov školy. Je rozpracovaný podľa zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa vyhlášky  MŠ SR č. 65/2015 Z. z. 

o stredných školách, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov na podmienky SZŠ v Skalici a zo 

školského vzdelávacieho programu, a z Charty ľudských práv a Dohody o právach dieťaťa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Postavenie riaditeľky SZŠ 

 

 

Strednú zdravotnícku školu v Skalici riadi riaditeľka školy, ktorá je oprávnená konať v mene 

rozpočtovej organizácie v plnom rozsahu. Riaditeľku školy vymenúva a odvoláva predseda 

samosprávneho kraja na návrh príslušnej rady školy rozhodnutím zastupiteľstva 

samosprávneho kraja. 

 

1. Zodpovednosť 

 

Riaditeľka školy zodpovedá za: 

a. dodržiavanie školského vzdelávacieho programu, učebných osnov a vzdelávacích 

štandardov 

b. pedagogickú a odbornú úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy a školského 

zariadenia 

c. ďalšie vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy 

d. bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 

e. rozpočet, financovanie a efektívne využívanie finančných prostriedkov určených na 

zabezpečenie činnosti školy a školského zariadenia školy 

f. riadne hospodárenie s majetkom v správe alebo vo vlastníctve školy a školského 

zariadenia 

g. plnenie ďalších úloh vyplývajúcich zo všeobecne - záväzných právnych predpisov. 

 

2. Rozhodovacia právomoc 

 

Riaditeľka školy rozhoduje o: 

a) prijatí žiaka na štúdium na strednú školu,  

b) oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy,  

c) oslobodení žiaka od štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo ich častí,  

d) umožnení štúdia žiaka podľa individuálneho učebného plánu,  

e) povolení absolvovať časť štúdia v škole obdobného typu v zahraničí,  

f) prerušení štúdia,  

g) povolení zmeny študijného alebo učebného odboru,  

h) preradení žiaka na základnú školu počas plnenia povinnej školskej dochádzky,  

i) povolení opakovať ročník,  

j) uložení výchovných opatrení,  

k) povolení vykonať komisionálnu skúšku,  

l) povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie 

je žiakom školy,  

m) priznaní štipendia,  

n) určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť 

poskytovanú žiakovi v škole a v školskom zariadení,  

o) uznaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka,  

p) individuálnom vzdelávaní žiaka,  

r) vzdelávaní žiaka v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky so 

súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu. 

Riaditeľka školy vymenúva zástupkyňu riaditeľky a zástupkyňu riaditeľky pre praktické 

vyučovanie a odborné vzdelávanie, ustanovuje triednych učiteľov, výchovného poradcu a na 

základe návrhov jednotlivých predmetových komisií určuje ich vedúcich. 

Riaditeľka školy zriaďuje svoje poradné orgány podľa potrieb a podmienok školy.  

Riaditeľka školy vydáva Školský poriadok školy. 



II. Správanie sa žiakov v škole a na školských podujatiach 

 

1. Práva žiaka 

  

Žiak školy má právo na : 

a. Bezplatné všeobecné a odborné vzdelávanie. 

b. Formulovanie vlastných názorov a ich slobodného vyjadrovania. 

c. Slobodu myslenia, svedomia a náboženstva. 

d. Ochranu zdravia a bezpečnosti pri vyučovaní. 

e. Pracovné miesto v triede, laboratóriu, odbornej učebni. 

f. Poznať kritériá hodnotenia, klasifikácie vedomostí a zručností vo všetkých 

predmetoch. 

g. Zdôvodnenie klasifikácie a chýb v písomných prácach, testoch a pri ústnych 

odpovediach. 

h. V odôvodnených prípadoch požiadať o komisionálne preskúšanie. 

i. Vybrať si voliteľné predmety podľa možností školy a počtu prihlásených žiakov. 

j. Zapojiť sa do niektorej z foriem záujmovej krúžkovej činnosti. 

k. Aktívne zapojenie sa do činnosti žiackej školskej rady. 

l. Voliť a byť volený do žiackej školskej rady. 

m. Komunikáciu s učiteľmi v duchu zásad humanity a demokracie. 

n. Sťažovať sa riaditeľke školy, ak sa domnieva, že pokyn alebo príkaz pedagogického 

alebo iného povereného pracovníka školy je v rozpore so školským poriadkom alebo 

inými právnymi normami. 

o. Ospravedlniť nepripravenosť na vyučovanie pred začiatkom hodiny s uvedením 

dôvodu. 

p. Byť riadne vypočutý a hájiť sa, ak sa dopustil priestupku proti školskému poriadku 

školy.  

q. Stravovať sa v školskej jedálni. 

 

2. Povinnosti žiaka: 

 

a. Žiak sa dobrovoľným rozhodnutím študovať na SZŠ zaväzuje riadne chodiť do školy 

na teoretické a praktické vyučovanie. 

b. Osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich, byť 

disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických pracovníkov školy a správať sa v škole 

i mimo nej tak, aby robili česť škole i sebe. 

c. Na vyučovanie i prax prichádza včas slušne oblečený a upravený. Žiak je povinný 

nosiť si cvičebný úbor, hygienické potreby. Zdržuje sa v priestoroch vymedzených 

učiteľom. 

d. Chráni vlastné zdravie i zdravie iných, dbá o čistotu a poriadok, pomáha pri udržiavaní 

poriadku v škole a v jej okolí. Nenosí do školy predmety ohrozujúce bezpečnosť 

a zdravie a predmety narúšajúce výchovno-vzdelávací proces. 

e. Žiak v priebehu vyučovania sa môže vzdialiť z vyučovacej hodiny len so súhlasom 

vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo riaditeľky školy. Súhlas musí byť zapísaný 

v študentskom preukaze. 

f. Keď sa z vážnych dôvodov nepripraví na vyučovanie, alebo si nevypracuje domácu 

úlohu, ospravedlní sa príslušnému vyučujúcemu. Učivo si osvojí a úlohy dodatočne 

splní podľa pokynov vyučujúceho. 

g. Počas vyučovania sa správa disciplinovane, sústredene sleduje prácu na hodine 

a aktívne sa do nej zapája. Zakazuje sa používanie mobilných telefónov. Okrem 

používania telefónu sa zakazuje žuvanie žuvačky, jedenie a požívanie nápojov na 

hodine. 



h. Na školských exkurziách, zájazdoch, športových cvičeniach sa riadi pokynmi 

pedagogického vedúceho. Bez jeho vedomia sa nevzďaľuje. 

i. Na školských a mimoškolských podujatiach sa usiluje o dobré meno a česť školy. 

j. V školských i verejných  priestoroch zachováva čistotu a udržuje poriadok.  

k. Škody na inventári školy spôsobené úmyselne alebo z nedbanlivosti nahradí žiak 

podľa ustanovení Občianskeho zákonníka. 

l. Žiak nesmie hrať o peniaze a cenné predmety, používať a sprostredkovať narkotiká, 

piť alkoholické nápoje a fajčiť v priestoroch školy a v okolí školy, ŠI a na akciách 

organizovaných školou. 

m. V priestoroch, kde prebieha vyučovanie a výchova žiakov školy je zakázané nosiť,  

prechovávať  a užívať legálne i nelegálne drogy. Porušenie tohto zákazu sa rieši ako 

hrubé porušenie disciplíny. 

n. Žiak nesmie robiť počas vyučovania obrazové a zvukové záznamy (médiá: telefón, 

notebook, fotoaparát a iné) bez vedomia učiteľa. 

o. Dodržiava vyučovací čas, rozsah prestávok a plní ďalšie pokyny: 

i. žiak vo vyučovacom čase určenom rozvrhom hodín,  neopúšťa budovu 

školy (s výnimkou presunu na vysunuté školské pracovisko) 

ii. opustiť budovu školy môže iba s povolením vyučujúceho, triedneho 

učiteľa, riaditeľstva, čo musí mať  potvrdené v študentskom preukaze.  

p. Ak sa žiak nezúčastní na vyučovaní pre nepredvídané príčiny, rodičia (zákonný 

zástupca) do 24 hodín oznámia príčinu neprítomnosti triednemu učiteľovi, alebo 

telefonicky na t. č. 034 664 4401 alebo mailom na adresu: szsskalica@zupa-tt.sk .  

q. Žiak má právo v priebehu školského roka predložiť ospravedlnenky od 

zákonného zástupcu alebo lekára podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

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

r. Písomné ospravedlnenie neprítomnosti žiak predloží najneskôr v 1. deň po 

príchode do školy. Inak budú hodiny neospravedlnené. 

s. Ak je vopred známa príčina neúčasti na vyučovaní, rodič osobne alebo písomne 

prostredníctvom žiaka požiada o uvoľnenie žiaka z vyučovania – na jednu hodinu 

od príslušného učiteľa, na jeden deň od triedneho učiteľa, na viac dní od riaditeľky 

školy. 

t. Žiak môže postúpiť do vyššieho ročníka a pristúpiť k praktickej maturitnej skúške 

v odbornej zložke vzdelávania, ak absolvoval minimálne 90% praktickej prípravy 

a 90% odbornej klinickej praxe v odbornej zložke vzdelávania. 

u. Žiak je povinný ihneď hlásiť triednemu učiteľovi zmenu svojho trvalého alebo 

prechodného bydliska, príp. iné zmeny v základných údajoch. 

v. Vystúpiť zo školy alebo prestúpiť na inú školu môže žiak len základe písomného 

oznámenia predloženého riaditeľke školy . 

 

3. Povinnosti týždenníka: 

 

a. Príprava triedy, čistenie tabule. 

b. Čistenie tabule i počas vyučovania. 

c. Vetranie triedy počas prestávok. 

d. Pripraviť učebné pomôcky na požiadanie vyučujúceho. 

e. Zahlásenie neprítomných žiakov vyučujúcim bez výzvy vyučujúceho. 

f. Zahlásiť neprítomnosť vyučujúceho po 10 minútach zástupkyni riaditeľky, v prípade 

pedagogickému dozoru, alebo ktorémukoľvek z učiteľov pedagogického zboru. 

g. Zodpovednosť za čistotu a poriadok v triede (v lavici i na podlahe). 

h. Zahlásiť ihneď pedagogickému dozoru hmotné škody a prípadné poruchy. 

i. Po skončení vyučovania skontroluje vyloženie stoličiek a je zodpovedný za odpratanie 

odpadkov z lavíc, uzatvorenie okien, očistenie tabule, úpravu roliet. 

mailto:szsskalica@zupa-tt.sk


j. Zo šatne odchádza posledný a zodpovedá za uzamknutie šatne. 

 

Žiaci sú povinní poznať a dodržiavať pravidlá školského  poriadku školy  

 

4. Hodnotenie a klasifikácia: 

 

Hodnotenie a klasifikácia žiakov Strednej zdravotníckej školy Skalica sa riadi vnútorným 

predpisom Kritériá hodnotenia a klasifikácie v podmienkach Strednej zdravotníckej 

školy Skalica, ktoré sú zverejnené na www.szsskalica.edu.sk 

 

 

Školský poriadok platí aj pre študujúcich popri zamestnaní, pokiaľ ide o ich povinnosti 

v súvislosti s vyučovaním a ich pohybom v školských priestoroch. 



III. Zásady správania sa žiakov na cvičeniach v prirodzených podmienkach  a na  

odbornej praxi 

 

1. Pokyny k organizácii práce 

 

a. Miesto a čas vyučovania určuje harmonogram, ktorý žiak presne dodržiava.  

b. Nedodržanie harmonogramu je absenciou na vyučovaní. 

c. Žiak prichádza na oddelenie včas, t.j. aby v čase nástupu o 6.30 hod. bol prítomný 

v šatni FNsP  (počas odbornej praxe  je čas nástupu o 6.30 hod., resp. podľa platného 

časového harmonogramu). 

d. Žiak na oddelení pozdraví personál aj vyučujúcich. 

e. Čas príchodu a odchodu počas súvislej odbornej praxe zapisuje žiak do prezencie 

v šatni a na príslušnom oddelení. 

 

Ak žiak nedodrží počas odbornej praxe pracovný čas dopoludňajšej alebo odpoludňajšej 

služby, vymeškané hodiny si nahradí v stanovenom čase. 

 

 

2. Pracovná disciplína žiakov 
 

a. Žiak je povinný pracovať na tej ošetrovacej jednotke, kde bol zadelený podľa 

harmonogramu. 

b. Žiak nesmie opustiť oddelenie bez vedomia vyučujúcej alebo sestry ani na požiadanie 

ďalších zamestnancov. Nesmie odchádzať ani na plánované vyšetrenie alebo ošetrenie 

k lekárovi, na návštevu príbuzných a tiež nemá dovolené osobné návštevy prijímať. 

Okrem akútnych ochorení všetky návštevy u lekára treba plánovať resp. preložiť na 

čas mimo cvičení a odbornej praxe. 

Ak žiak neodôvodnene opustí pracovisko, jeho neprítomnosť na oddelení sa bude 

klasifikovať neospravedlnenou hodinou. 

a. Žiak nesmie používať telefóny a počítače na oddeleniach v FNsP na súkromné účely. 

b. Žiak sa zdržiava na izbách s chorými a v príslušných komplementoch ošetrovacej 

jednotky. Nemá dovolené vychádzať na balkóny, do vestibulu ani sa bezdôvodne 

zdržiavať v prázdnej izbe. 

c. Na desiatu ( počas súvislej odbornej klinickej praxe aj olovrant) neodchádzajú žiaci 

svojvoľne, ale na pokyn vyučujúcej alebo službukonajúcej sestry. Čas na desiatu je 30 

minút. Žiaci majú zakázané konzumovať stravu určenú pre pacientov. Žiaci 

nekonzumujú jedlo v bufete, v parku ani vo vestibule. Jedlo konzumujú v šatni 

a zanechávajú po sebe poriadok.  

d. Na sedenie používajú žiaci výhradne stoličky. Nesedia na stoloch ani na posteli 

chorého. 

e. V areáli nemocnice majú žiaci zakázané fajčiť, požívať alkohol a iné omamné 

a psychotropné látky, ako to vyplýva z školského  poriadku školy (viď časť I.). 

f. Žiak školy nesmie v zdravotníckom zariadení odcudziť ani zneužiť liečivá, tlačivá, 

injekčné ihly a striekačky ani iný zdravotnícky materiál. 

g. Žiaci, ktorí sú určení ako služba v šatni neopustia šatňu bez vedomia vyučujúcej. 

h. Žiak musí absolvovať minimálne 90 % vyučovacích hodín profilových predmetov 

resp. odbornej klinickej praxe. 

 

Žiak, ktorý neabsolvoval min. 90 % vyučovacích hodín profilových predmetov, 

vymeškané hodiny si nahradí v určenom termíne. 



3. Úprava žiakov 

 

a. Počas odbornej praxe musí mať žiak kompletný pracovný odev. Do pracovného odevu 

sa žiak prezlieka v priestoroch na tento účel určených. Celková úprava a vzhľad musí 

zodpovedať estetickým a etickým požiadavkám kladeným na zdravotníckeho 

pracovníka. Pracovný odev nenosí mimo zdravotníckeho zariadenia. 

b. Žiak prichádza na oddelenie v čistom, vyžehlenom a upravenom pracovnom odeve 

a vhodnej pracovnej obuvi. Súčasťou pracovnej obuvi sú biele ponožky, alebo 

pančuchy telovej farby. 

c. Žiak má pripnutú svoju menovku. 

d. Úprava vlasov nesmie byť výstredná, vlasy majú byť primeranej farby, dlhé vlasy 

musia byť upravené a zapnuté do l – 2 vrkočov bez vyzývavých farebných sponiek 

a mašlí. Nechty musia byť nakrátko ostrihané, čisté, nenalakované, príp. dokonale 

odlakované. Výrazné líčenie očí nie je dovolené. 

e. Žiaci majú zakázané nosiť veľké šperky a ozdoby, dlhé visiace a veľké kruhové 

náušnice, reťaze na zápästie a krk, prstene. Nie je prípustný žiadny piercing ani 

tetovanie (aj mimo praxe). 

f. Žiaci nemajú dovolené nosiť na oddelenie tašky a osobné veci. 

 

 

Ak úprava žiakov nebude zodpovedať stanoveným požiadavkám, žiak môže  byť 

z oddelenia vylúčený. Vymeškané hodiny si potom musí nahradiť v stanovenom termíne. 

 

 

4. Pracovná náplň žiakov 

 

a. Žiaci vykonávajú činnosť v rozsahu učiva predmetu praktické cvičenia pre príslušný 

ročník. 

b. Pri práci dodržiavajú bezpečnostné predpisy. Pri manipulácii s biologickým 

materiálom prísne dodržiavajú zásady protiinfekčných opatrení a základné hygienické 

požiadavky. 

c. Žiaci si nosia potrebné pomôcky (perá, slovníček, denník) a v denníkoch vedú 

záznamy podľa pokynov vyučujúcich. Denníky majú doplnené každý deň, nosia ich na 

oddelenie, aby boli k dispozícii pre vyučujúcich. 

Žiak, ktorý nevie predložiť denník  k nahliadnutiu vyučujúcej, bude klasifikovaný za 

príslušný deň známkou nedostatočný a je povinný si denník doplniť. 

d. Počas odbornej praxe pracujú žiaci na ošetrovacej  jednotke  súčasne so sestrami a pri 

výmene služby si ústne odovzdávajú hlásenie. 

e. Každý pracovný úraz alebo ochorenie zahlásia vyučujúcej alebo staničnej sestre. 

f. Žiak dodržiava lekárske tajomstvo, uplatňuje zásady etického prístupu 

k chorým, zdvorilo a taktne sa správa k personálu  a k návštevám. Pohybuje sa 

ticho, je svedomitý, ochotný, nemá vyzývavé správanie. 

g. Na vyučovanie sa dôkladne pripravuje, aby svojimi nesprávnymi vedomosťami 

neublížil chorému. Presne dodržiava pokyny vyučujúceho a pracovníkov školiaceho 

pracoviska. Nerozhodnosť, nevedomosť alebo chybu v práci ihneď oznámi vyučujúcej 

alebo pracovníkovi na školskom pracovisku. 

h. Na školskom pracovisku sa správa tak, aby získal čo najviac teoretických 

a praktických poznatkov zo svojho odboru, aby poznal ľudí, vnikol do psychiky 

chorého a jeho potrieb a tak vo svojom povolaní aktívne  a iniciatívne uplatňoval 

poznatky získané počas štúdia. 



IV. Žiacka školská rada SZŠ v Skalici 

 

V súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve je na 

Strednej zdravotníckej škole v Skalici ustanovená žiacka školská rada ako orgán školskej 

samosprávy. 

 

Žiacka školská rada reprezentuje žiakov Strednej zdravotníckej školy Skalica a zastupuje ich 

záujmy vo vzťahu k riaditeľke a k vedeniu školy. Žiacka školská rada má 7 členov - predsedu, 

podpredsedu, zapisovateľa, nástenkára, kultúrneho, športového a  študijného referenta. 

 

Hlavné funkcie žiackej školskej rady sú: 

a. vyjadrovať sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam SZŠ v oblasti 

výchovy a vzdelávania, 

b. podieľať sa na tvorbe a dodržiavaní školského  poriadku školy, 

c. zastupovať študentov vo vzťahu k riaditeľke a vedeniu školy, predkladať im 

svoje stanoviská a návrhy, zastupovať študentov SZŠ navonok. 

 

Prostredníctvom žiackej školskej rady môžu študenti presadzovať svoje oprávnené záujmy 

a požiadavky, upozorňovať na porušovanie ich práv, podieľať sa na formovaní školského  

poriadku školy. Zároveň spätne môžu pôsobiť na spolužiakov, aby si plnili svoje povinnosti 

a dodržiavali práva ostatných zamestnancov školy.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Školský poriadok pre učiteľov 

 

1. Povinnosti učiteľa 

 

a. Učiteľ je povinný byť v škole v čase určenom jeho rozvrhom hodín, rozvrhom dozoru, 

v čase porád a schôdzok usporiadaných riaditeľkou školy, v čase určenom na 

pohotovosť na prechodné zastupovanie iného učiteľa a v čase mimotriednej práce so 

žiakmi. 

 

b. Do školy prichádza včas (ráno o 7:30 hod. ak má dozor, inak 15 min. pred hodinou), 

aby bol vzorom v presnom nástupe do práce. Neskorý príchod hlási ihneď riaditeľke 

školy alebo jeho  zástupcovi a vysvetlí mu príčinu oneskorenia. V prípade pracovnej 

neschopnosti prvý deň oznámi riaditeľke školy alebo jej zástupcovi neprítomnosť 

v práci a do 3 dní doručí potvrdenie o pracovnej neschopnosti. 

 

c. Starostlivo sa pripravuje na vyučovacie hodiny a účelnou formou si určí postup svojej 

práce na vyučovacej hodine. Začínajúci učitelia sa pripravujú písomne na vyučovacie 

hodiny. Ostatní učitelia sa pripravujú na vyučovanie podľa nariadenia riaditeľky školy 

alebo jej zástupcu na základe poznatkov z hospitácií. 

 

d. Vyučovaciu činnosť vykonáva podľa schváleného časovo-tematického plánu a podľa 

rozvrhu hodín. 

e. Dodržiava učebňový rozvrh. 

f. Na začiatku školského roku vypracuje časovo-tematický plán učiva na celý školský 

rok. 

g. Na vyučovacie hodiny si pripraví triednu knihu, časovo-tematický plán učiva, 

písomnú prípravu a učebné pomôcky. 

h. Na začiatku hodiny zapíše do triednej knihy neprítomných a učivo, ktoré preberá 

(každého neprítomného žiaka zapísať). Ďalšie zápisy do triednej knihy píše 

v odôvodnených prípadoch stručne a zreteľne. 

i. Na hodinách využíva učebné pomôcky, v odbornej učebni vyučuje podľa rozvrhu 

odbornej učebne. Dbá o dodržiavanie hygieny a bezpečnosti pri práci. Za uloženie 

pomôcok v odbornej učebni zodpovedá vyučujúci. 

j. Plne využíva celú vyučovaciu hodinu a aplikuje najvhodnejšiu metódu v záujme 

neustáleho skvalitnenia vyučovacieho procesu. 

k. Dbá o to, aby záznamy písané na tabuli boli  po estetickej, gramatickej stránke vzorom 

pre žiakov a aby slúžili k rozvíjaniu ich estetického cítenia. Pravidelne sleduje zošity 

žiakov. 

l. Správne využíva učebnice a vedie aj žiakov k správnemu využívaniu učebníc. 

m. Pravidelne kontroluje na hodinách prípravu žiakov na vyučovanie. 

n. Učiteľky predmetov  OAD, ZOA, PRP, MFC, MAS, RRC  priebežne vyhodnocujú 

dochádzku a upozorňujú triednych učiteľov a zástupkyňu pre praktické vyučovanie 

a odborné vzdelávanie  na žiakov, ktorí nespĺňajú 90%-nú účasť na praktickom 

vyučovaní. 

o. Pri mimotriednych a mimoškolských akciách vykonáva pedagogický dozor podľa 

určenia riaditeľky školy. Zodpovedá za dodržiavanie hygieny a bezpečnosti pri práci. 

p. Pravidelne sleduje oznamy a predpisy. 

q. Úzko spolupracuje s triednymi učiteľmi a externými vyučujúcimi a s rodičmi žiakov. 

r. Podľa zadelenia pracuje v predmetových komisiách. 

s. je povinný chrániť všetky osobné údaje s ktorými príde do styku počas plnenia 

pracovných povinností na pracovisku a aj mimo neho (výkon funkcie člena, 

predsedu maturitnej alebo skúšobnej komisie a iné) . 



 

2. Povinnosti triednych učiteľov 

 

a. Triedny učiteľ má vedúcu úlohu pri výchove žiakov svojej triedy a koordinuje úsilie 

všetkých vyučujúcich na zvyšovaní celkovej úrovne vedomostí žiakov. 

b. Sleduje správanie triedy, dochádzku triedy do školy, celkový prospech žiakov a po 

dohode s ostatnými učiteľmi robí opatrenia na koordináciu náročnejších domácich 

úloh, skúšanie a pod. 

c. V rámci svojich povinností vedie triednu knihu, katalógové listy a najnutnejšiu 

administratívnu agendu, ktorá bezprostredne súvisí s pedagogickým vedením triedy. 

d. Spolupracuje s triednym výborom združenia rodičov a pomáha pripravovať 

a uskutočňovať triedne schôdze, ktoré využíva na zintenzívnenie spolupráce s rodičmi. 

e. Spolupracuje so všetkými vyučujúcimi, ktorí v triede učia. 

f. Zabezpečuje distribúciu učebníc v triede a je povinný zahlásiť každú zmenu 

zamestnancovi poverenému vedením skladu učebníc školy. a zaznačiť ju do zoznamu 

žiakov v kancelárii. 

g. Triedny učiteľ zabezpečí kľúče od šatne pre všetky žiačky, pričom jeden kľúč odovzdá       

upratovačke  a jeden si ponechá. 

h. Triedny učiteľ je povinný nahlásiť každú zmenu v stave žiakov triedy aj zmenu ich 

osobných údajov zamestnancovi zodpovednému za evidenciu žiakov školy (zástupca) 

a na sekretariát  riaditeľa školy.  

 

3. Povinnosti vedúcich kabinetov a odborných učební 

 

a. Vedie správnu evidenciu učebných pomôcok. 

b. Na základe požiadaviek ostatných členov kabinetu a vyučujúcich stará sa doplňovanie  

pomôcok. 

c. Zodpovedá za bezpečné uloženie učebných pomôcok a zbierok ako i za správne 

využívanie vo vyučovacom procese. 

d. Správca odbornej učebne chémie a fyziky zodpovedá za bezpečné uloženie 

a zaobchádzanie s chemickými látkami zdraviu škodlivými. Zabezpečuje, aby tieto 

látky boli uložené tak, aby nepovolaní nemali prístup k týmto látkam. 

e. Pri požičiavaní učebných pomôcok učiteľom školy je potrebné zaznačiť to v evidencii. 

f. Stará sa o postupné doplňovanie zbierok modernou didaktickou technikou. Zodpovedá 

za estetické uloženie učebných pomôcok ako aj za ich správne využívanie vo 

vyučovacom procese. 

 

4. Práva učiteľa 

 

Učiteľ má právo na: 

a. Nedotknuteľnosť osoby. 

b. Zachovanie ľudskej dôstojnosti, cti a povesti. 

c. Ochranu zdravia. 

d. Informácie. 

e. Názor, slobodu prejavu, myslenia, svedomia. 



Záverečné ustanovenia 

 

Zmeny a doplnky školského  poriadku školy schvaľuje riaditeľka školy po prerokovaní vo 

vedení školy. 

Za porušenie školského  poriadku SZŠ bude študentom uložené niektoré z výchovných 

opatrení podľa Kritérií hodnotenia a klasifikácie v podmienkach Strednej zdravotníckej 

školy Skalica. 

Závažnosť porušení školského  poriadku školy je uvedená v prílohe tohto predpisu  
 

 

 

           

 

Školský poriadok SZŠ bol prerokovaný v pedagogickej rade dňa 31. augusta 2018. 

 

 

 

                                                                                                          Mgr. Ľudmila Bábiková 

              riaditeľka SZŠ 

          

 

 

 

Školský poriadok SZŠ bol prerokovaný Radou školy dňa ........................................... 

 

 

                

Mgr. Mária Valová 

          predsedníčka RŠ  

 

  

Školský poriadok SZŠ bol prerokovaný v žiackej školskej rade dňa............................. 

 

  

  

 Denis Ivánek 

 predseda ŽŠR 

 

 

 
Prílohy školského poriadku: 

 

PRÍLOHA 1 Klasifikácia priestupkov. Pochvala 

PRÍLOHA 2 Smernica k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov 

 
 

  



PRÍLOHA 1  

 

I. Klasifikácia priestupkov 

 

menej závažné previnenie 1 – 2 neospravedlnené hodiny 

v školskom roku 

pohovor s triednym 

učiteľom 

v školskom roku 3 – 6 

neospravedlnených hodín 

v školskom roku 

pokarhanie riaditeľom 

školy 

neodôvodnené opakované 

oneskorené príchody  

(3 oneskorené príchody → 1 

neospravedlnená hodina) 

 

neuposlúchnutie príkazu 

učiteľa 

Tieto priestupky sa 

podľa stupňa ich 

vážnosti a podľa toho, 

či nastala u žiaka 

náprava, riešia najprv 

pohovorom s triednou 

učiteľkou,  

napomenutím triednym 

učiteľom, napomenutím 

riaditeľkou školy. 

Pri sústavnom 

opakovaní uvedených 

priestupkov aj po 

vyčerpaní uvedených 

opatrení budú 

priestupky prerokované 

počas zasadania 

pedagogickej rady a 

klasifikovať sa budú 

ako závažnejšie 

previnenie. 

opakované vyrušovanie na 

hodine 

mobil na hodine 

poškodenie majetku školy 

úmyselne a z nedbalosti 

neprezúvanie 

opustenie budovy školy počas 

vyučovania bez oznámenia 

vyučujúcemu; triednemu 

učiteľovi 

menej rozsiahle znečistenie 

priestorov školy 

nenosenie učebných pomôcok 

vedomé opakované klamanie 

meškanie na vyučovaciu 

hodinu 

bezdôvodné opustenie 

vyučovacej hodiny 

závažnejšie previnenie 7 -14 neospravedlnených hodín 

v školskom roku 

Správanie sa klasifikuje 

stupňom uspokojivé (2).  

agresívne vulgárne verbálne aj 

neverbálne správanie 

porušovanie bezpečnostných 

predpisov 

fajčenie  

neodstránenie piercingu po 

upozornení 

rozsiahlejšie znečistenie 

priestorov školy 

závažnejšie priestupky voči 

morálnym zásadám 

a pravidlám spolunažívania 

15-30 neospravedlnených 

hodín v školskom roku 

Správanie sa klasifikuje 

stupňom menej 

uspokojivé (3). porušenie ľudských práv 

spolužiakov, pedagogických 

i nepedagogických 

zamestnancov školy, pacientov, 



klientov sociálnych zariadení 

a ostatných občanov 

zámerné ubližovanie 

požívanie a prechovávanie 

alkoholu a nelegálnych drog, 

 

 neprimerané požívanie 

alkoholu na verejnosti 

Správanie sa klasifikuje 

stupňom menej 

uspokojivé (3). krádež 

Závažné previnenia, 

ktorými ohrozuje výchovu   

ostatných žiakov 

31 a viac neospravedlnených 

hodín v školskom roku 

Správanie sa klasifikuje  

stupňom (4). 

závažné zámerné ubližovanie 

distribúcia alkoholu a 

nelegálnych drog 

veľmi vážne porušenie 

ľudských práv 

spolužiakov, pedagogických 

i nepedagogických 

zamestnancov školy, pacientov, 

klientov sociálnych zariadení 

ostatných občanov vedúce k 

poškodeniu ich psychického 

a fyzického zdravia  

 opätovné závažné zámerné 

ubližovanie 

Po prerokovaní 

v pedagogickej rade, po 

dôkladnom prešetrení 

rozhoduje riaditeľ 

školy o  podmienečnom 

vylúčení zo školy. 

 opätovná distribúcia 

nelegálnych drog 

 opätovné veľmi vážne 

porušenie ľudských práv 

spolužiakov, pedagogických 

i nepedagogických 

zamestnancov školy, pacientov, 

klientov sociálnych zariadení 

ostatných občanov vedúce k 

poškodeniu ich psychického 

a fyzického zdravia  

 opakované závažné zámerné 

ubližovanie 

Po prerokovaní 

v pedagogickej rade, po 

dôkladnom prešetrení 

rozhoduje riaditeľ 

školy o vylúčení zo 

školy.  

 opakované distribúcia 

nelegálnych drog 

 opakované veľmi vážne 

porušenie ľudských práv 

spolužiakov, pedagogických 

i nepedagogických 

zamestnancov školy, pacientov, 

klientov sociálnych zariadení 

ostatných občanov vedúce k 

poškodeniu ich psychického 

a fyzického zdravia  

 



Každý priestupok bude individuálne prerokovaný v pedagogickej rade, ktorá určí 

výsledné hodnotenie správania žiaka na konci klasifikačného obdobia. 

 

II. Pochvala 

 

Pochvaly sa udeľujú za: 

 

1. reprezentáciu školy na úrovni 

a. školy, 

b. mesta, 

c. kraja, 

d. Slovenska, 

e. medzinárodná, 

 

2. angažovanie v prospech školy a verejnoprospešných organizácií, 

 

3. vynikajúci prospech, 

 

4. za mimoriadny prístup k práci na praktických cvičeniach. 

 

 

 

 

 

  


