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Vypracovaný na základe: 

 

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

2. Zákona č. 37/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej 
rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z.z . o výchove a 
vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z.z. 
 

3. Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

4. Zákona č. 184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

5. Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 
o stredných školách. 
 

6. Metodického pokynu č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu 
žiakov stredných škôl . 
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Úvod 

 
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves je výberovou školou,  v ktorej 
podľa dĺžky a náročnosti prípravy môžu jej absolventi získať: 

 
a)  stredné odborné vzdelanie (sekundárne) – ISCED 3C 

 učebné odbory: 
6444 2 čašník, servírka – dĺžka štúdia 3 roky 
6445 2 kuchár – dĺžka štúdia 3 roky 

 
b) úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne) – 

ISCED 3A 
 študijné odbory: 

6323 6 hotelová akadémia – dĺžka štúdia 5 rokov 
6324 6 manažment regionálneho cestovného ruchu – dĺžka štúdia 
4 roky    
 

 

 

 

Žiaci si túto školu zvolili dobrovoľne, preto sú povinní riadiť sa jej 
pravidlami a školským poriadkom. 

 

Škola bude dôsledne dodržiavať Deklaráciu práv dieťaťa, Európsky 
dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd a ďalšie 
legislatívne normy a ich zmeny vo vzťahu k žiakom, učiteľom a 
ostatným zamestnancom školy. 

 

Podľa § 3 ods. d / zákona č. 245 /2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov bude škola dbať na dodržiavanie zákazu všetkých foriem 
diskriminácie a obzvlášť segregácie, eliminovať problémy 
segregácie rómskych detí a žiakov a vytvárať vhodné podmienky na 
ich vzdelávanie v triedach s ostatnou populáciou. 

 

V zmysle dohovoru o právach dieťaťa bude škola priebežne 
monitorovať správanie sa detí a ich zmeny. V prípade oprávneného 
podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu 
bezodkladne zabezpečí ich aktívnu ochranu. 

 

V záujme naplnenia práva na vzdelanie škola zabezpečí vnútorný 
chod školy, organizáciu života žiakov a podmienky pre optimálne 
medziľudské vzťahy tak, aby čas, ktorý žiaci strávia v škole bol z 
hľadiska vzdelávania efektívne využitý a aby bol príjemne 
stráveným žiakmi aj pedagogickými a nepedagogickými 
zamestnancami školy. 

 

Vzhľadom k vyššie uvedenému škola ustanovuje svoj školský 
poriadok školy, ktorý vychádza zo Zákona o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a ďalších zákonov MŠ SR. 
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 V zmysle ustanovenia § 153 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. .o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
v y d á v a m 

 
s platnosťou od 1. septembra 2011 tento školský poriadok, ktorý upravuje podrobnosti o výkone práv a 
povinností žiakov a ich zákonných zástupcov v škole, pravidlá ich vzájomných vzťahov a vzťahov s 
pedagogickými zamestnancami a nepedagogickými zamestnancami, podrobnosti o prevádzke a 
vnútornom režime školy a je záväzný pre všetkých žiakov Hotelovej akadémie, Radničné námestie č. 1 
v Spišskej Novej Vsi. 

 

Článok 1 Práva a povinnosti žiakov školy 

  

 

 1. Práva žiakov:  

 
a) Každý žiak bez rozdielu rasy, pohlavia, reči, náboženstva, 

politického alebo iného presvedčenia, národného alebo 
sociálneho pôvodu, majetkového alebo iného postavenia jeho 
rodičov, má právo na bezplatné vzdelávanie.  
 

b) Každý žiak má právo na rovnaký prístup ku vzdelávaniu.  
 

c) Každý žiak bez výnimky má právo na vzdelanie zamerané na vývoj 
jeho osobnosti, rozvoj talentu, rozumových a fyzických 
schopností.  
 

d) Každý žiak má právo na individuálny prístup rešpektujúci jeho 
schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu 
ustanovenom školským zákonom.  
 

e) Každý žiak má právo na bezplatné požičiavanie učebníc a 
učebných textov na povinné vyučovacie predmety.  
 

f) Každý žiak má právo na slušné, taktné a ohľaduplné jednanie s 
ním. Má právo na ochranu pred všetkými formami zanedbávania, 
krutosti a zneužívania. Toto právo si uplatňuje prostredníctvom 
triedneho učiteľa, výchovného poradcu, koordinátora prevencie 
vzniku drogových závislostí a vedenia školy.  
 

g) Žiak má právo na duševný a fyzický odpočinok počas prestávok. 
Počas vedľajších prázdnin nemožno žiaka zaťažovať nadmerným 
zadávaním domácich úloh.  
 

h) Žiak má právo na stravovanie v školskej jedálni.  
 

I) Žiak má právo na komisionálne skúšky.  
 

j) Žiak má právo byť oboznámený s kritériami, podľa ktorých je 
hodnotený. Má právo na objektívne a zdôvodnené hodnotenie 
svojich výsledkov. Pri ústnej odpovedi je oboznámený s 
výsledkom hodnotenia ihneď. Výsledky klasifikácie písomných 
prác a praktických činností sa žiak dozvie najneskôr do 14 dní, 
pričom má právo do nich nahliadnuť.  
 

k) Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú 
právo byť hodnotení a klasifikovaní so zohľadnením ich 
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postihnutia podľa odporúčaní špeciálneho pedagóga. Týka sa to 
všetkých vyučovacích predmetov, v ktorých sa prejavuje 
postihnutie žiaka, aj v klasifikácii správania.  
 

l) Žiak má právo vyjadriť primeraným spôsobom slovom aj písmom 
svoj názor v diskusii na vyučovaní.  
 

m) Žiak má právo položiť k danému učivu otázky a dostať na ne 
primerané odpovede, nemôže však kladením otázok obmedzovať 
právo ostatných žiakov na vzdelanie.  
 

n) Žiak má právo zúčastniť sa na žiackej samospráve v rámci triedy a 
školy, voliť a byť volený do orgánov žiackej samosprávy.  
 

o) Žiak má právo na plný harmonický rozvoj svojej osobnosti.  
 

p) Žiak má právo na výchovu v duchu porozumenia, znášanlivosti, 
priateľstva medzi národmi, rasami a náboženskými 
vierovyznaniami.  
 

q) Žiak má právo na slobodnú voľbu voliteľných predmetov v súlade 
so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu 
ustanovenom školským vzdelávacím programom.  
 

r) Žiak má právo na zmenu študijného odboru. Tieto zmeny 
povoľuje riaditeľ školy spravidla na začiatku školského roka na 
základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.  
 

s) Žiak má právo na sprístupnenie všetkých informácií a 
poradenstva týkajúcich sa výchovy k povolaniu a na poskytovanie 
poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním vôbec.  
 

t) Žiak má právo na umožnenie štúdia v zahraničí a na prerušenie 
štúdia.  
 

u) Výrazne talentovaní žiaci, matky počas tehotenstva, MD a RD a 
iné opodstatnené prípady majú právo na individuálne vzdelávanie 
podľa § 24 školského zákona a podmienok ustanovených 
školským vzdelávacím programom.  
 

v) Žiaci majú právo zúčastňovať sa na práci krúžkov, ktoré pracujú 
na škole.  
 

w) Žiak má právo so súhlasom riaditeľa školy zúčastniť sa súťaží, 
športových a kultúrnych podujatí.  
 

x) Žiaci majú právo na kvalitný a zrozumiteľný výklad učiva..  
 

y) Žiaci majú právo požiadať vyučujúceho o konzultáciu.  
 

z) Žiaci majú právo primerane využívať školské zariadenia, učebne, 
výpočtovú techniku, športové zariadenia školy.  
 

aa) Žiak, ktorému hrozia sankcie za porušenie školského poriadku, 
má právo byť vypočutý, aby sa mohol k veci slobodne vyjadriť a 
obhájiť sa.  
 

bb) Žiaci majú právo na ochranu osobných údajov v zmysle platných 
predpisov.  
 

cc) Žiaci majú právo vytvárať a organizovať mládežnícke združenia v 
zmysle platných predpisov.  
 

dd) Žiaci majú právo na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na 
výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom 
prostredí.  

 

ee) Všetky uvedené práva môže uplatňovať každý žiak bez ohľadu na 
pohlavie, rasu, náboženstvo, jazyk, či politické presvedčenie.  
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 2. Povinnosti žiakov: 

 
2.1 Všeobecne  

a) Žiak je povinný osvojovať si vedomosti a zručnosti a získavať 
návyky poskytované strednou školou, pripravovať sa na 
vysokoškolské štúdium. Podľa svojich schopností sa svedomito 
pripravuje na vyučovanie a pravidelne sa zúčastňuje na vyučovaní 
a výchove. 
 

b) Žiak je povinný neobmedzovať svojím konaním práva ostatných 
osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania.  
 

c) Žiak je povinný dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné 
predpisy školy.  
 

d) Ďalej je povinný osvojovať si zásady humanity, demokracie a 
tolerancie a správať sa podľa nich, byť disciplinovaný, plniť 
pokyny pedagogických zamestnancov, vychovávateľov, 
inštruktorov a iných zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi školy a dobrými 
mravmi.  
 

e) Žiak je vždy zdvorilý, slušný, skromný a správa sa úctivo ku 
všetkým učiteľom, majstrom odbornej výchovy, vychovávateľom, 
zamestnancom školy, rodičom. K spolužiakom je taktný a 
priateľský a ctí si ich ľudskú dôstojnosť.  
 

f) V škole i mimo nej, a to aj počas voľných dní a prázdnin sa správa 
tak, aby neporušoval zásady spolunažívania a mravné normy 
spoločnosti a robil česť škole i sebe. Pričiňuje sa o dobré meno 
školy, triedy a váži si ju. Žiak zdraví  zreteľne všetkých učiteľov, 
majstrov OV, vychovávateľov a zamestnancov školy vrátane 
školskej jedálne a školského internátu.  
 

g) Žiak chráni vlastné zdravie i zdravie iných, dbá o čistotu a 
poriadok a pomáha pri udržiavaní poriadku v triede, škole a jej 
okolí. Do školy a na akcie organizované školou nenosí predmety 
ohrozujúce bezpečnosť a zdravie alebo narúšajúce vzdelávanie a 
výchovu. Koná tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, 
ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na 
výchove, vzdelávaní.  
 

2.2 Pred vyučovaním  
a) Žiak je povinný chodiť na vyučovanie pravidelne a včas podľa 

rozvrhu hodín. Žiak prichádza do školy 10 minút pred 
vyučovaním.  
 

b) Žiak sa povinne zúčastňuje na činnostiach, ktoré organizuje škola 
v čase riadneho vyučovania, napr. na výchovných koncertoch, 
divadelných a filmových predstaveniach, exkurziách a pod. Je 
povinný zúčastňovať sa  kurzu „Ochrana života a zdravia“ a na 
účelových cvičeniach, ktoré sú súčasťou učebného plánu a 
školského vzdelávacieho programu.  
 

c) Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka na vyučovaní sa 
uznáva choroba, lekárom nariadený zákaz jeho dochádzky do 
školy, mimoriadne udalosti v rodine, mimoriadne nepriaznivé 
počasie, prerušenie premávky hromadnej dopravy, ak ju musí 
využiť na dochádzku do školy, alebo jeho účasť na súťažiach a 
reprezentácii školy.  
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2.3 Počas vyučovania 
a) Žiak prichádza na každú vyučovaciu hodinu riadne pripravený a 

včas. Je povinný nosiť do školy učebnice a školské potreby vrátane 
cvičebného úboru a obuvi na telesnú výchovu podľa rozvrhu 
hodín a pokynov učiteľov. V prípade, ak si žiak opakovane, bez 
závažnejšieho dôvodu nenosí pomôcky na vyučovanie, môže mu 
triedny učiteľ uložiť napomenutie alebo navrhnúť niektoré z 
opatrení vo výchove alebo zníženú známku zo správania.  
 

b) Do školy nosí iba veci nevyhnutne potrebné na vyučovanie. Za 
svoj majetok zodpovedá žiak plnou mierou, obzvlášť za predmety 
vysokej hodnoty. Škola nenesie zodpovednosť za ich stratu, 
odcudzenie alebo poškodenie.  
 

c) V budove školy sa správa spoločensky. Nevyrušuje hlučným a 
vyzývavým správaním. Prejavy dôverných vzťahov nepatria do 
školy. Počas prestávok umožní spolužiakom nerušene sa 
pripravovať na nasledujúcu hodinu. Voči spolužiakom 
nevystupuje agresívne, nešikanuje mladších a slabších 
spolužiakov. Počas prestávok a voľných hodín nesedí na zemi 
alebo schodoch, nehrá loptové a kartové hry. V priestoroch školy 
sa pohybuje tak, aby neohrozil svoje zdravie a zdravie svojich 
spolužiakov a z bezpečnostných dôvodov v priestoroch školy 
nebeží a to najmä nie po schodoch a mokrej podlahe. V dverách 
dáva prednosť učiteľom, vychovávateľom, ostatným 
zamestnancom školy a iným dospelým osobám. Okná v triedach 
smie otvárať iba na šírku bezpečnostného držiaka, z 
bezpečnostných dôvodov okná v triedach nesmie otvárať 
vyklopením na parapetnú dosku. Na vyučovanie chodí vhodne, 
čisto a bez výstredností oblečený. Oblečenie a účes musia 
vyhovovať všetkým hygienickým, estetickým, pracovným a 
kultúrnym požiadavkám. Za výstrednosť sa v zmysle tohto 
poriadku považuje piersing, nosenie účesov, odevov a symbolov, 
ktorými sa vyjadruje príslušnosť k niektorej extrémistickej 
skupine. Počas slávnostných dní, akými sú začiatok a koniec 
školského roka, návšteva divadelných predstavení, koncertov, 
imatrikulácia, rozlúčka žiakov piateho a štvrtého ročníka (študijné 
odbory) a tretieho ročníka (učebné odbory), vydávanie 
vysvedčení, záverečné a maturitné skúšky a pod. príde žiak do 
školy slávnostne oblečený, t. j. nie rifle, nie krátke nohavice a 
športové oblečenie. Vrchný diel odevu sa musí prekrývať so 
spodným. Z hľadiska BOZP a v snahe predchádzať úrazom sa 
žiakom nedovoľuje počas vyučovania a na školských akciách nosiť 
piercing. Na hodiny telesnej výchovy si žiak nosí podľa pokynov 
učiteľa čistý cvičebný úbor, ktorý mu umožňuje bezpečné 
cvičenie. Na vyučovaní nesedí s prikrývkou na hlave (čiapka, 
šiltovka, a pod.).  
 

d) Dodržuje čistotu v laviciach, triedach, sociálnych zariadeniach, na 
chodbách a pred budovou školy. Počas vyučovania žiak nemá na 
lavici nápoje a jedlo.  
 

e) Počas vyučovania žiaci nesmú používať mobilné telefóny, MP3 
prehrávače a iné periférne zariadenia k mobilnému telefónu. 
Vypnuté mobilné telefóny si žiaci pred vyučovaním odložia do 
tašiek, cez prestávky ich môžu uviesť do tichého režimu, aby 
nevyrušovali v priestoroch školy zvonením. Za porušovanie tejto 
povinnosti môžu byť uložené sankcie v zmysle článku 6 školského 
poriadku.  
 

f) Ak sa žiaci sťahujú do inej učebne sú povinní odchádzať zo svojej 
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kmeňovej triedy aspoň 2 minúty pred zvonením. V okamihu 
zazvonenia sú všetci žiaci v učebniach podľa rozvrhu hodín.  
 

g) Žiaci na recepcii dodržiavajú zásady stanovené pre 
službukonajúcich žiakov, ktoré sú uvedené v knihe návštev.  
 

h) Žiak šetrí svoj a školský majetok, chráni ho pred poškodením, 
šetrne zaobchádza s učebnicami a učebnými pomôckami. 
Nepoškodzuje zariadenie budovy, tried a sociálnych zariadení. 
Prísne sa zakazuje písať na lavice, stoličky, nástenné noviny, 
poškodzovať maľovku na stenách alebo iným spôsobom 
poškodzovať školský majetok. Nie je povolené prenášať zariadenie 
z jednej triedy do druhej bez vedomia príslušného učiteľa. Žiak v 
plnom rozsahu uhradzuje škodu na školskom majetku, ktorú 
spôsobil úmyselne alebo z ľahostajnosti. Súčasne mu môže byť 
uložené výchovné opatrenie podľa školského poriadku až 
vylúčením zo školy.  
 

i) Pri vstupe vyučujúceho do triedy a po skončení vyučovacej hodiny 
žiaci vstaním z lavice pozdravia vyučujúceho.  
 

j) Po skončení vyučovacej hodiny žiak odloží použité pomôcky a 
pripraví sa na ďalšie vyučovanie alebo sa cez prestávku v tichosti 
presťahuje do rozvrhom určenej odbornej učebne.  
 

k) Cez malé prestávky sa žiak zdržuje mimo triedy iba v 
najnutnejších prípadoch. Počas veľkej prestávky sa žiaci 
zdržiavajú na chodbách, v triede a vstupnom vestibule školy.  
 

l) Cez voľné hodiny sa zdržiavajú v triede alebo v priestoroch školy 
na to vyhradených, kde nerušia vyučovanie ostatných žiakov.  
 

m) Ak sa žiak z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, 
ospravedlní sa na začiatku vyučovacej hodiny učiteľovi. Počas 
hodiny vyučujúci nemusí prijať jeho ospravedlnenie. 
 

n) Ak žiak ochorie na nákazlivú chorobu alebo sa takáto choroba 
vyskytne v jeho blízkom okolí, je povinný ihneď to oznámiť 
riaditeľovi školy.  
 

o) Žiak je povinný ihneď nahlásiť triednemu učiteľovi zmenu 
bydliska a iných osobných údajov.  
 

p) Počas exkurzií, brigád, súťaží, výletov a vychádzok sa vzťahujú na 
žiaka školské predpisy v plnom rozsahu. Na týchto podujatiach je 
žiak povinný:  
- dostaviť sa včas na určené miesto  
- spoločne so skupinou odísť a spoločne sa vrátiť  
- bez vedomia vyučujúceho nesmie žiak opustiť skupinu  
- žiaci IV. zdravotnej skupiny sa nezúčastňujú školských výletov, 
lyžiarskeho kurzu a plaveckého výcviku  
- dodržiavať zásady o bezpečnosti a ochrane zdravia a ostatné 
pokyny vyučujúceho. 
 

q) Ak chce žiak zo školy vystúpiť alebo prestúpiť na inú školu, 
požiadajú o to písomne riaditeľa školy jeho rodičia alebo zákonný 
zástupca.  
 

r) O uvoľnenie z vyučovania na niekoľko hodín, najviac na dva dni 
pre vopred známu príčinu žiada zákonný zástupca žiaka triedneho 
učiteľa. Vyučujúci môže uvoľniť žiaka výlučne iba zo svojej 
vyučovacej hodiny. Právo uvoľniť žiaka z vyučovania na viac ako 
dva dni má iba riaditeľ školy, počas jej dlhodobej neprítomnosti 
zástupkyňa riaditeľa školy, poverená jeho zastupovaním. O 
uvoľnenie žiaka z vyučovania na viac dní žiak predloží písomnú 
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žiadosť zákonného zástupcu. V prípade uvoľnenia žiaka z 
vyučovania pre športové sústredenie, účasť na športových alebo 
iných súťažiach priloží zákonný zástupca žiaka k žiadosti 
potvrdenie športového klubu alebo oddielu o účasti žiaka na 
sústredení alebo súťaži. Z rodinných dôvodov môže zákonný 
zástupca žiaka / plnoletý žiak / ospravedlniť jeho neprítomnosť na 
vyučovaní v rozsahu maximálne 5 dní za školský rok. Do tohto 
rozsahu sa započítava aj deň, kedy žiakova neprítomnosť v škole z 
rodinných dôvodov presiahne polovicu jeho príslušného denného 
rozvrhu. Zákonný zástupca žiaka môže ospravedlniť neprítomnosť 
žiaka na vyučovaní aj maximálne tri po sebe nasledujúce 
vyučovacie dni. Vyučovaním sa rozumie aj odborný výcvik 
a odborná prax. 
 

s) Ak sa žiak nemôže zúčastniť vyučovania zo zdravotných dôvodov, 
oznámi jeho zákonný zástupca/ plnoletý žiak / túto skutočnosť  
triednemu učiteľovi, majstrovi odbornej výchovy, učiteľovi 
odborných predmetov a praxe v deň svojej neprítomnosti 
najneskôr do 8.00 hod..  
 

t) Žiak je povinný predložiť ospravedlnenku svojej neprítomnosti v 
škole ihneď pri opätovnom nástupe na vyučovanie, najneskôr 
však do 2 dní. V prípade, že sa tak nestane, môže triedny učiteľ 
považovať neprítomnosť žiaka za neospravedlnenú a uložiť mu 
výchovné opatrenia v zmysle článku 6 školského poriadku. 
Triedny učiteľ ospravedlní neprítomnosť žiaka len na základe 
ospravedlnenia, podpísaného zákonným zástupcom alebo 
lekárom, výnimočne na základe iného úradného dokladu. Ak sa 
žiak nezúčastní na vyučovaní (vyučovaním sa rozumie aj odborný 
výcvik a odborná prax) v trvaní najmenej 5 vyučovacích dní a jeho 
neprítomnosť nie je ospravedlnená, triedny učiteľ písomne vyzve 
jeho zákonného zástupcu, aby doložil dôvod žiakovej 
neprítomnosti.  
Ak zákonný zástupca /plnoletý žiak/ neoznámi svoju 
neprítomnosť na vyučovaní a nedoloží dôvod neprítomnosti 
v škole, posudzujú sa vymeškané hodiny za neospravedlnené 
a postupuje sa podľa výchovných opatrení. 
 

u) Neospravedlnená absencia alebo priestupky po klasifikačnej 
porade za druhý polrok školského roku sa prenášajú do ďalšieho 
školského roka.  
 

v) Lekárske potvrdenie za účelom ospravedlnenia neúčasti na 
vyučovaní platí len od lekára, u ktorého má žiak zdravotnú kartu, 
alebo od lekára, ku ktorému bol vyslaný na odborné vyšetrenie. 
Meno ošetrujúceho lekára nahlási triednemu učiteľovi na začiatku 
školského roka.  
 

w) Žiak má možnosť zúčastňovať sa hromadných prehliadok a podľa 
pokynov aj liečebných procedúr. Po absolvovaní liečebnej 
procedúry, zubnom ošetrení a inom jednorazovom ošetrení je žiak 
povinný ihneď sa vrátiť na vyučovanie. Žiak môže opustiť budovu 
školy iba po skončení dopoludňajšieho vyučovania, s výnimkou 
návštevy lekára alebo inštitúcie, od ktorej má oficiálne pozvanie. 
Budovu školy smie opustiť len so súhlasom triedneho alebo dozor 
konajúceho učiteľa.  
 

x) Ak je žiak práceneschopný, má zakázaný vstup do školy za 
akýmkoľvek účelom -stravovanie a pod. V žiadnom prípade nie je 
dovolená účasť žiaka počas PN len na vybraných vyučovacích 
hodinách a jeho skúšanie akoukoľvek formou. 
 

y) Ak sa žiak rozhodne absolvovať zahraničný študijný pobyt na 
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obdobnej strednej škole v zahraničí, môže pokračovať vo vyššom 
ročníku alebo absolvovať maturitnú skúšku len po vykonaní 
predpísaných rozdielových skúšok za ročník, ktorý absolvoval a 
ukončil v zahraničí. Pred odchodom do zahraničia rodičia žiaka 
požiadajú o povolenie študijného pobytu a priložia potvrdenie o 
budúcom štúdiu v zahraničí. Túto žiadosť predloží žiak riaditeľovi 
školy minimálne 2 týždne vopred.  
 

z) To isté platí, ak chce žiak plniť povinnú školskú dochádzku v 
zahraničí.  
 

2.4 Iné povinnosti  
a) Všetky písomnosti a potvrdenia žiak vybavuje prostredníctvom 

triedneho učiteľa alebo majstra odbornej výchovy.  
 

b) Ak žiak zistí stratu svojej veci, ktorá podlieha poisteniu, oznámi to 
triednemu učiteľovi alebo majstrovi odbornej výchovy, ktorý 
urobí ďalšie opatrenia.  
 

c) V prípade úrazu alebo náhleho ochorenia žiak ihneď informuje 
vyučujúceho, majstra odbornej výchovy, dozor konajúceho učiteľa 
alebo najbližšiu dospelú osobu.  
 

d) Žiak je povinný sledovať oznamy riaditeľstva školy o zmenách 
v rozvrhu na informačnej tabuli v škole a  na internetovej stránke 
školy.  
 

 
 

 
 3. Povinnosti týždenníkov: 

 
a) Pred začiatkom vyučovania skontrolovať, či je učebňa pripravená 

na vyučovanie. 
 

b) Hlásiť vyučujúcemu na každej hodine neprítomných žiakov. 
 

c) Hlásiť neprítomnosť vyučujúceho na hodine po uplynutí 10 minúť 
v kancelárii riaditeľa školy alebo jej zástupkýň. 
 

d) Zabezpečiť, aby bola tabuľa pred každou vyučovacou hodinou 
zotretá a boli pripravené kriedy. 
 

e) Zatvárať dvere na učebni počas prestávok. 
 

f) Zhášať svetlo po vyučovaní a cez voľné hodiny. 
 

g) Dbať na čistotu v triede, poškodenie inventára triedy ihneď hlásia 
triednemu učiteľovi. 
 

h) Pri odchode z triedy zavrieť okná, skontrolovať, či je uzavretý 
prívod vody a zhasnúť svetlo. 
 

i) Cez prestávky vyvetrať triedu, podľa potreby poliať kvety. 
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Článok 2 Zákazy 

  

 

 Žiakom je prísne zakázané: 
 

a) Fajčiť v priestoroch a areáli školy, na pracoviskách odborného 
výcviku a pracoviskách odbornej praxe a pri činnostiach 
organizovaných školou. 
 

b) Hrať hazardné a kartové hry, piť alkoholické nápoje, užívať 
omamné látky, vulgárne sa vyjadrovať v priestoroch školy, na 
pracoviskách odborného výcviku a pracoviskách odbornej praxe a 
pri činnostiach organizovaných školou. 
 

c) Prichádzať na vyučovanie, odborný výcvik a odbornú prax pod 
vplyvom alkoholu a omamných látok, vrátane liekov znižujúcich 
bdelosť a pozornosť. 
 

d) Prinášať do školy a na pracoviská odborného výcviku a pracoviská 
odbornej praxe alebo na činnosti organizované školou alkoholické 
nápoje, drogy a iné zdraviu škodlivé látky a používať či 
distribuovať ich medzi žiakov. 
 

e) Prinášať do školy, na pracoviská odborného výcviku a pracoviská 
odbornej praxe alebo na činnosti organizované školou veci 
ohrozujúce život a zdravie a veci, ktoré by mohli rozptyľovať 
pozornosť žiakov pri vyučovaní - magnetofóny, videokazety, 
fotoaparáty a pod.. 
 

f) Prinášať do školy, na pracoviská odborného výcviku a pracoviská 
odbornej praxe alebo na činnosti organizované školou zbrane, 
výbušniny, nože, zapaľovače, pornografickú literatúru, literatúru 
propagujúcu fašizmus, omamné látky, jedy a prekurzory. V 
prípade porušenia tohto zákazu bude žiak vylúčený zo štúdia. 
 

g) Používať akékoľvek záznamové zariadenia – fotoaparáty, 
diktafóny, notebooky, mobilné telefóny, MP3 prehrávače a iné 
príslušenstvo mobilného telefónu počas vyučovania, počas 
odborného výcviku a počas odbornej praxe s výnimkou žiakov, 
ktorým to povolil riaditeľ školy na základe ich zaradenia do 
individuálnej školskej integrácie. Za porušenie tohto zákazu bude 
žiakovi uložená sankcia v zmysle školského poriadku. 
 

h) Písať na lavice, stoličky, nástenné noviny, poškodzovať maľovku 
na stenách alebo iným spôsobom znehodnocovať školský majetok. 
 

i) Prenášať zariadenie z jednej triedy do druhej. 
 

j) Opúšťať budovu školy cez veľkú prestávku a voľné hodiny, s 
výnimkou vážnych zdravotných dôvodov a za účelom návštevy 
lekára. V tom prípade musí mať žiak povolenie od triedneho 
učiteľa. 
 

k) Vyvolávať žiakov a učiteľov z tried a vstupovať do cudzích tried 
počas vyučovania. 
 

l) Hlučne sa správať na chodbách cez voľné hodiny, čím žiaci 
narúšajú vyučovací proces. 
 

m) Prijímať návštevy v budove školy, na pracovisku odborného 
výcviku a pracovisku odbornej praxe. V nevyhnutných prípadoch 
môžu prijať návštevu v priestoroch recepcie. 
 

n) Slovné zastrašovanie, psychické alebo fyzické násilie v areáli školy 
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a činnostiach organizovaných školou. 
 

o) Vykláňanie sa z okien a vyhadzovanie rôznych predmetov alebo 
odpadkov z nich. 
 

p) Falšovanie záznamov v triednej dokumentácii (triedna kniha), v 
žiackej knižke a predkladanie falošných ospravedlneniek za 
absencie. 
 

q) Zdržiavať sa počas PN v priestoroch školy a na vyučovaní 
vybraných predmetov.  
 

 
Za porušenie zákazov a povinností uvedených v tomto školskom poriadku môžu byť žiakom na 
návrh pedagogického zamestnanca uložené opatrenia vo výchove a znížené známky zo správania. 
Závažnosť porušenia školského poriadku a uložené opatrenia vo výchove a znížené známky zo 
správania schvaľuje pedagogická rada. 

 
 
 

Článok 3 Ďalšie povinnosti žiakov týkajúce sa 
praktického vyučovania 

  

 
1. Žiaci prichádzajú pred začatím vyučovania do učebne spoločne, 

disciplinovane a včas. 
 

2. Po príchode do šatne sa každý žiak prezlečie do predpísaného 
pracovného oblečenia, riadne sa upraví a pripraví si potrebné 
pomôcky. 
 

3. V odbornej učebni má každý žiak svoje pracovné miesto. 
 

4. Na pokyn vyučujúceho žiaci prevezmú pridelené náradie a 
prekontrolujú ich stav podľa zoznamu uloženého v zásuvke 
a prípadne zistené chyby ihneď hlásia vyučujúcemu. 
 

5. Počas vyučovania sa každý žiak usiluje čo najlepšie, 
najhospodárnejšie a najúčelnejšie využívať celý pracovný čas. 
 

6. S pridelenými nástrojmi a náradím každý žiak zaobchádza šetrne 
a ohľaduplne.  
 

7. Každú chybu a poškodenie nástrojov, náradia aj pracovného 
miesta, ktoré sa vyskytnú počas prác, žiak hlási ihneď 
vyučujúcemu spolu s vysvetlením, ako sa to stalo. Škody 
spôsobené svojvoľne musí žiak, prípadne rodičia uhradiť. 
 

8. Počas vyučovania každý žiak na svojom pracovisku plní všetky 
uložené alebo z postupu práce vyplývajúce pracovné úlohy, 
udržiava na svojom pracovisku aj v učebni patričný poriadok a pri 
práci sa nezaoberá vedľajšími vecami. Plní pokyny vyučujúceho 
najmä preto, aby neporanil seba alebo niektorého spolužiaka, aby 
nepoškodil náradie a zariadenia učebne. 
 

9. Každé poranenie alebo úraz postihnutý žiak alebo jeho najbližší 
spolužiak hlási ihneď vyučujúcemu.  
 

10. Pri práci každý žiak dodržiava základné hygienické pravidlá, dbá 
na svoju čistotu a čistotu svojho pracovného prostredia. 
 

11. Pri práci používa iba náradie  a pomôcky, ktoré patria k jeho 
pracovnému miestu. 
 



14 Vnútorný školský poriadok školy 

 
12. Z odbornej učebne žiak zásadne neodnáša žiadny materiál, ani 

nástroje alebo náradie bez súhlasu vyučujúceho. 
 

13. Pred skončením vyučovania každý žiak riadne a starostlivo uloží 
očistené náradie  prekontroluje ich stav aj počet a prípadne 
zistené nedostatky hlási ihneď vyučujúcemu. 
 

14. Po práci na svojom určenom pracovnom mieste urobí každý žiak 
poriadok.  
 

15. Po skončení vyučovania žiaci na pokyn vyučujúceho odídu do 
šatne, kde sa prezlečú,  upravia sa a disciplinovane odídu. 
 

16. Žiaci, ktorí majú službu, urobia  poriadok v učebni, vyvetrajú a so 
súhlasom vyučujúceho odídu. 
 

17. Žiak - asistent skupiny, zabezpečuje organizačné úlohy spojené 
s cvičeniami. 
 

18. Žiaci sú povinní v odborných učebniach, pracoviskách odborného 
výcviku a odbornej praxe a počas cvičení používať pracovné 
oblečenie podľa článku 4 školského poriadku, ktoré zodpovedá 
bezpečnosti a ochrane zdravia žiakov pri vykonávaných 
odborných zručnostiach. 
 

19. Pracovné oblečenie podľa článku 4 sú žiaci povinní udržiavať v 
čistote a žiak smie používať len svoj vlastné pracovné oblečenie. 
 

20. V odbornej učebni, na pracovisku odborného výcviku a odbornej 
praxe môžu žiaci vykonávať len činnosti, podľa pokynov 
vyučujúcich a majstrov odbornej výchovy. 
 

 
Za porušovanie týchto povinnosti môžu byť žiakovi uložené sankcie v zmysle článku 6 školského 
poriadku. 

 
 

 

Článok 4 Úprava žiaka a jednotné oblečenie žiaka na 
praktickom vyučovaní 

  

 

 Úprava žiaka na praktickom vyučovaní (odborný výcvik, odborná prax, 
cvičenia na odborných predmetoch – Technika obsluhy a Technológia 
prípravy pokrmov) 

 

Dievčatá 
 

a) vlasy umyté, čisté, upravené, dlhé vlasy zopnuté bez výrazných 
ozdôb a farebných úprav, 
 

b) ruky čisté, bez prsteňov, náramkov, retiazok, príveskov, hodiniek 
a rôznych ozdôb, nechty krátko ostrihané, čisté, nenalakované, 
 

c) náušnice: 1 pevné náušnice (nie visiace ani klipsy), 
 

d) maľovanie: jemný make-up, 
 

e) ostatné: žiak nesmie mať piercing, účes, odev a symboly, ktoré 
vyjadrujú príslušenstvo k niektorej extrémistickej skupine. 
 

Chlapci  
a) vlasy umyté, čisté, upravené,  

 

b) ruky čisté, bez prsteňov, náramkov, retiazok, príveskov, hodiniek 
a rôznych ozdôb, nechty krátko ostrihané, čisté, 
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c) náušnice: nie! 
 

d) ostatné: žiak nesmie mať piercing, účes, odev a symboly, ktoré 
vyjadrujú príslušenstvo k niektorej extrémistickej skupine. 
 

 
 

 Jednotné oblečenie žiaka na praktickom vyučovaní (Odborný výcvik, Odborná 
prax, Cvičenia odborných predmetov – Technika obsluhy a Technológia 
prípravy pokrmov) 

 
 

1. Odbytové strediská a odborné učebne v škole  (obsluha) 
 
 

Dievčatá 
 

a) topánky: čierne bez kovových opätkov do výšky 5 cm alebo plná 
podrážka, 
 

b) pančuchy telovej farby, 
 

c) sukňa: čierna, dĺžka do polovice kolien alebo tesne pod kolená 
(nie dlhšia a nie kratšia), 
 

d) blúzka: biela s dlhým rukávom a s primeraným golierom, čierna 
vesta, 
 

e) pomôcky: príručník biely, otvárač na fľaše, pero, hygienické 
vreckovky, 
II. - V. ročník (študijný odbor hotelová akadémia) 
 

f) školský kostým. 
 

Chlapci  
a) čierne poltopánky alebo mokasíny, ponožky čierne, 

 

b) nohavice čierne, košeľa biela s dlhým rukávom (v letnom období 
s krátkym rukávom), motýlik čierny, čierna vesta, tielko biele,  
 

c) pomôcky: príručník biely, otvárač na fľaše, pero, hygienické 
vreckovky, 
II.-V. ročník (študijný odbor hotelová akadémia) 
 

d) školský kostým. 
 

 
 

2. Výrobné strediská a odborné učebne v škole (príprava pokrmov  
a jedál) 

 
Dievčatá  

a) topánky zdravotné biele, (nie športová obuv, cvičky), ponožky 
biele, 
 

b) biele dlhé nohavice (alebo pepito), biela blúza (rondon 
kuchársky), biela zástera kuchárska, 
 

c) šatka alebo čiapka kuchárska, 
 

d) utierky, označený vlastný nôž, hygienické vreckovky. 
 

Chlapci  
a) topánky zdravotné biele (nie športová obuv, cvičky), ponožky 

biele, 
 

b) biele dlhé nohavice (alebo pepito), biela blúza (rondon 
kuchársky), biela zástera kuchárska  , 
 

c) čiapka kuchárska 
 

d) utierky, označený vlastný nôž, hygienické vreckovky. 
 



16 Vnútorný školský poriadok školy 

 
Za porušovanie týchto povinnosti môžu byť žiakovi uložené sankcie v zmysle článku 6 školského 
poriadku. 
 

 
 

Článok 5 Správanie 

  

 

1. Správanie sa na hodinách telesnej výchovy. 
 

1. Na hodiny telesnej výchovy odchádzajú žiaci z budovy školy 
v sprievode vyučujúceho. Vstup  do športovej haly a na ihriská je 
povolený iba pod dozorom vyučujúceho alebo s jeho súhlasom. 
 

2. Cez prestávky je vstup do športovej haly zakázaný. 
 

3. Žiaci musia mať na vyučovacích hodinách TV a pri inej športovej 
činnosti cvičebný úbor. 
 

4. Za súčasť športového úboru sa nepovažuje : košeľa, blúzka, sveter, 
pančuchové nohavice, spodky, podkošieľka, nátelník, papuče, 
šľapky, topánky, ortopedická obuv a podobne. 
Športový úbor pozostáva z trenírok, bavlneného trička či  tielka, 
bavlnených alebo vlnených ponožiek a športovej obuvi. 
V chladnejších mesiacoch možno použiť teplákovú súpravu alebo 
jej časti, návleky na  členky, kolená, lakte a zápästia. V teplom 
počasí je povolené používať potítka na zápästí,  čelenku proti 
potu. 
 

5. Pri športovej činnosti je zakázané nosiť hodinky, prstene, retiazky. 
Dlhé vlasy musia byť stiahnuté gumičkou. 
 

6. V prípade, že žiak nemá predpísaný cvičebný úbor musí byť 
vykázaný zo športovej činnosti alebo vyučovacej hodiny TV na 
dobu, kým si úbor nedá do predpísaného poriadku. 
 

7. Žiaci sa v šatniach, na chodbe, v telocvičniach, na ihriskách 
správajú disciplinovane, nie sú neprimerane hluční, nepoužívajú 
vulgárne výrazy, nepoškodzujú zariadenie šatní, športovej haly a  
športovísk. V šatniach a na chodbe je počas prestávok zakázané 
behať, naháňať sa a strkať do spolužiakov. Chlapcom je zakázaný 
vstup do dievčenskej šatne a naopak. 
 

8. Pri pohybových a športových hrách a súťažiach sú žiaci povinní 
dodržiavať ich pravidlá, pri gymnastických a iných cvičeniach, 
aerobiku, turistike sú povinný dodržiavať rady, pokyny 
a upozornenia vyučujúceho. 
 

9. Žiaci sú povinní pred každou telesnou činnosťou dostatočne sa 
rozcvičiť pod vedením vyučujúceho, alebo podľa jeho pokynov. 
 

10. Žiaci nesmú cvičiť na náradí v neprítomnosti vyučujúceho. Prísne 
sa zakazuje najmä preskakovanie švédskej debny, hojdanie na 
lane, šplhanie na lane a tyči, lezenie na závesné rebríky, cvičenie 
na kladine, skoky na žinenky bez pokynov, dopomoci a záchrany 
vyučujúceho.  VEĽMI PRÍSNE  SA ZAKAZUJE  lezenie po 
basketbalových konštrukciách, vešanie sa na 
basketbalové koše, sieťky, lezenie a vešanie sa na 
futbalové a hádzanárske bránky. 
 

11. V prípade , že sa vyučujúci venuje inej činnosti, žiaci sú povinní 
podľa jeho pokynov dávať pomoc a záchranu spolužiakom pri 
cvičení. 
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12. Žiaci na hodinách TV nesmú jesť a piť, túto činnosť vykonávajú 
počas prestávok mimo športovísk. 
 

13. Na hodinách TV je prísne zakázané prežúvať žuvačky. 
 

14. Ak žiak z akýchkoľvek dôvodov musí opustiť priestor, v ktorom 
jeho trieda športuje je povinný pred odchodom oznámiť to 
vyučujúcemu. Tak isto oznámi aj svoj návrat. 
 

15. Každý úraz, ktorý vyučujúci nezbadal sú žiaci povinní 
ihneď hlásiť. 
 

16. Každý úraz vyučujúci ihneď zapíše do knihy úrazov a do štyroch 
dní vyplní záznam o úraze. 
 

17. Všetkým je zakázané v telocvičniach, na ihriskách, v šatniach 
fajčiť a používať alkoholické nápoje a iné omamné látky. 
 

18. Pri podozrení, že žiak pred športovaním pil alkohol je vyučujúci 
povinný nepripustiť ho k výkonu športovej činnosti a zabezpečiť 
vykonanie dychovej skúšky. Ak bola skúška pozitívna je povinný 
so svedkami spísať záznam. 
 

19. Aby sa zabránilo krádežiam v šatniach, žiaci odovzdajú na 
začiatku vyučovacej hodiny peniaze, hodinky a iné cennosti 
vyučujúcemu, ktorý ich uschová a vydá po skončení hodiny. 
 

20. Žiaci sami bez dovolenia nesmú vstupovať do kabinetov TV 
a skladu, svojvoľne si brať lopty a iné športové náradie. 
 

21. Žiaci, ktorí pre chorobu alebo úraz nemôžu na hodine TV cvičiť 
túto okolnosť preukážu pred začiatkom hodiny lekárskym 
potvrdením. Sú povinní byť v cvičebnom úbore a podľa pokynov 
vyučujúceho pomáhať pri zapisovaní výkonov, meraní alebo pri 
inej činnosti. 
 

22. Menštruácia nie je dôvod pre oslobodenie z hodiny telesnej 
výchovy. 
 

23. Žiaci, ktorí majú dlhotrvajúcu chorobu či úraz niektorej časti tela 
donesú o tomto lekárske potvrdenie. Na hodinách TV budú 
vykonávať len primerane cvičenia adekvátne ich telesnému stavu. 
 

24. Žiaci, ktorí z vážnych zdravotných dôvodov nesmú vykonávať 
športovú činnosť predložia riaditeľstvu školy žiadosť od rodičov 
podloženú lekárskym potvrdením. 
 

 
 

2. Správanie sa v školskej jedálni 
 

a) Obed sa vydáva v čase od 12.00 do 15.00 hod. 
 

b) Obed sa vydáva iba na platný jedálny lístok.  
 

c) Žiak sa z obeda môže vyhlásiť najneskôr do 8,00 ráno v deň, keď 
na obed nepríde.  
 

d) Žiak počas obedu nevyrušuje svojich prísediacich.  
 

e) Po skončení obedu odnesie použité jedálenské potreby a stôl 
nechá čistý.  
 

f) V priestoroch školskej jedálne sa nezdržiavajú žiaci, ktorí sa tam 
nestravujú.  
 

 
3. Správanie sa po príchode do školy 
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a) V škole je zavedené povinné prezúvanie. Prezúvky musia byť čisté 

a zdravotne vyhovujúce. Za vhodnú obuv sa považujú papuče, 
sandále, v zimnom období aj poltopánky. Za nevhodnú trampky, 
tenisky. 
 

b) Po príchode do školy sa žiak prezuje a topánky uloží do svojej 
šatne. Do triedy vstupuje prezutý.  
 

c) Prezúvanie žiakov kontroluje na chodbe dozorkonajúci učiteľ, v 
učebni triedny učiteľ a učiteľ, ktorý je na vyučovacej hodine. 
Neprezutie sa  žiaka sa považuje za porušenie školského poriadku 
a eviduje sa ako priestupok.  
 

 
 

Článok 6 Opatrenia vo výchove 

  

 

1. Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností tohto 
školského poriadku, za vzornú dochádzku do školy, za 
reprezentáciu školy alebo statočný čin môže triedny učiteľ udeliť 
žiakovi pochvalu od triedneho učiteľa, riaditeľovi školy podať 
návrh na pochvalu od riaditeľa školy, alebo navrhnúť žiaka na iné 
ocenenie riaditeľa školy a Rodičovskej rady.  
 

a) Pochvala triednym 
učiteľom  

môže byť udelená za: 

- výborný prospech (do 1,5) alebo za výrazné zlepšenie prospechu  
- vzornú dochádzku na vyučovanie – 0-10 vymeškaných hodín za 

klasifikačné obdobie  
- reprezentáciu školy v rôznych súťažiach  
- aktívnu činnosť v prospech triedy  
 

b) Pochvala riaditeľom 
školy  

môže byť udelená za:  
 

- výborný prospech (do 1,0)  
- nezištnú pomoc, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou 

alebo inštitúciou  
- úspešnú reprezentáciu školy v rôznych súťažiach  
- aktívnu činnosť v prospech školy  
 

2. Ak sa žiak previní proti školskému poriadku, možno mu uložiť 
napomenutie alebo pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie 
od riaditeľa školy, podmienečné vylúčenie alebo vylúčenie zo 
štúdia.  
 

3. Ak žiak za klasifikačné obdobie bude bezdôvodne meškať na 
vyučovaciu hodinu, meškajúce hodiny sa budú narátavať do počtu 
neospravedlnených hodín. 
 

4. Ak bude mať žiak za klasifikačné obdobie: 
 

za 1 – 2 
neospravedlnené hod. 

 

uložené napomenutie triednym učiteľom,  
 

za 3 – 7 
neospravedlnených hod.   

uložené pokarhanie riaditeľom školy, 
 
 
 
 

za 8 - 16 
neospravedlnených hod. 

 

je možné žiaka klasifikovať zníženou známkou 2. stupňa 
(uspokojivé), 

za 17 – 25 
neospravedlnených hod. 

 

je možné žiaka klasifikovať zníženou známkou 3. stupňa (menej 
uspokojivé), 
 

 
za 26 –  50 

neospravedlnených hod. 
 

 
 
je možné žiaka klasifikovať zníženou známkou 4. stupňa                  
(neuspokojivé), 
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za 50 a viac 
neospravedlnených hod. 

 

je možné žiaka  vylúčiť zo štúdia. 
 

 Pri znížení známky zo správania na stupeň 3 alebo 4, môže podľa 
závažnosti priestupku riaditeľ školy uložiť podmienečné vylúčenie 
zo školy s určením skúšobnej lehoty najdlhšie na 1 rok 
 

 Neskorý príchod na vyučovanie z objektívnych dôvodov (lekárske 
ošetrenie, dopravná zápcha, kalamita a iné) nebude považované 
za porušenie školského poriadku v zmysle bodu 3) a 4) v prípade, 
že zákonný zástupca zdôvodní meškanie žiaka v daný deň 
triednemu učiteľovi.  
 

5. Pri počte 16 a viac neospravedlnených hodín v mesiaci u 
žiaka, ktorý plní povinnú školskú dochádzku je škola 
povinná oznámiť zákonných zástupcov žiaka na Mestský 
úrad/Obecný úrad, ktorý vypláca rodinné prídavky a požiada o 
spoluprácu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pre zanedbávanie 
povinnej školskej dochádzky.  
 

6. Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a 
zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a 
vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že 
znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania 
vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, 
ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania 
umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti 
pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy bezodkladne privolá:  

a) zákonného zástupcu,  
b) zdravotnú pomoc,  
c) policajný zbor.  

 

7. Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a 
priebehu ochranného výchovného opatrenia vyhotoví riaditeľ 
školy písomný záznam.  
 

8. Za zápisy v triednej knihe, ktoré vykoná pedagogický zamestnanec 
pri porušovaní ustanovení školského poriadku žiakom, budú 
žiakovi uložené tieto výchovné opatrenia: 
 

a)  za 2 zápisy napomenutie triednym učiteľom 
b)  za 3 zápisy pokarhanie triednym učiteľom 
c)  za 4 zápisy pokarhanie riaditeľom školy 

- za vyrušovanie na vyučovacej hodine napriek upozorneniu – 
rozprávanie sa so spolužiakmi, nerešpektovanie pokynov k práci 
na vyučovacej hodine, opisovanie domácich úloh, testov, 
našepkávanie, podvádzanie; 
 

d)  za 5 – 7 zápisov znížená známka zo správania na stupeň 2 – uspokojivé 
- za porušovanie vnútorného školského poriadku – konzumácia 

jedla  a nápojov na vyučovacej hodine, telefonovanie počas 
vyučovacej  hodiny, vulgárne vyjadrovanie sa, drzé správanie sa 
voči pedagogickému pracovníkovi; manipulácia s mobilom, 
tabletom, MP3  napriek upozorneniu učiteľom  – 3x 

 - 1x fajčenie v priestoroch školy, na pracoviskách odborného 
výcviku a odbornej praxe, na  školských akciách 

  - jeden priestupok ohrozujúci zdravie a bezpečnosť spolužiakov 
a pod. 

 

e) za 8 – 15 zápisov znížená známka zo správania na stupeň 3 – menej 
uspokojivé 
- za priestupky uvedené v bode d/ 
 

 Napomenutia a pokarhania triednym učiteľom sa zaznamenávajú 
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v osobnom spise žiaka. Pokarhania riaditeľom školy a znížené 
známky zo správania v katalógovom liste žiaka.  
 

f) za 16 a viac zápisov znížená známka zo správania na stupeň 4 – 
neuspokojivé s podmienečným vylúčením  zo  štúdia  
- za zápisy uvedené v bode d/, 
- za závažné porušenie vnútorného školského poriadku –   

ospravedlnenie absencie   predložením   falšovaného  lekárskeho 
potvrdenia alebo ospravedlnenia od zákonného   zástupcu, 

- ak žiak prinesie do školy zbraň, slzotvorný plyn, drogy a iné život  
ohrozujúce látky a predmety, 

- za šikanovanie spolužiakov; 
 

g) za usvedčenie 
z krádeže 

vylúčenie zo štúdia  
 

 
 

Článok 7 Práva a povinnosti zákonných zástupcov 
žiaka 

  

 

    1. Zákonný zástupca žiaka alebo zástupca zariadenia má právo:  
 

a) Žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali 
žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so 
súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy 
a vzdelávania podľa školského zákona,  
 

b) oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a 
školským poriadkom,  
 

c) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho 
dieťaťa, 
 

d) na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní 
svojho dieťaťa,  
 

e) zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom 
súhlase riaditeľa školy,  
 

f) vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy 
prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,  
 

g) byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po 
predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.  
 

2. Zákonný zástupca žiaka alebo zástupca zariadenia je povinný:  
 

a) Vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a 
vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností,  
 

b) dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho 
dieťaťa, určené školským poriadkom,  
 

c) dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho 
špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,  
 

d) informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, 
jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných 
skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a 
vzdelávania,  
 

e) nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.  
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3. Zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole alebo 
školskom zariadení je jeho zákonný zástupca povinný 
oznámiť škole alebo školskému zariadeniu bez 
zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. 
Vykonať to môže telefonicky alebo e-mailom. Za dôvod 
ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka sa uznáva najmä choroba, 
prípade lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, 
mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle 
prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov a  
mimoriadne udalosti v rodine. 
 

4. Neprítomnosť maloletého žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe 
nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca 
alebo zástupca zariadenia. Vo výnimočných a osobitne 
odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske 
potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný doklad, potvrdzujúci 
odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť žiaka trvá 
dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak 
potvrdenie od lekára.  
 

5. Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám spôsobom uvedeným v 
odsekoch 3 a 4. pri rešpektovaní  ostatných podmienok,  
uvedených v článku 1, odsek 2.3 písmeno s, t, u. 
 

 

 

Podmienky pre dlhodobé uvoľňovanie žiakov z vyučovania 
 

1. Študenti 3. a 4. ročníkov HA s povinnou prázdninovou praxou 
organizovanou školou sú uvoľňovaní podľa dohôd a zmlúv, 
podpísaných medzi školou a sprostredkovateľskými agentúrami, 
resp. hotelmi, ostatní študenti 3. a 4. ročníkov (individuálne 
vybavená prax) môžu byť po súhlase riaditeľa školy uvoľňovaní  
posledné dva júnové týždne v príslušnom školskom roku a prvé 
dva septembrové týždne  nasledujúceho školského roka. 
 

2. Študenti ostatných ročníkov budú na zahraničné praxe a pobyty 
uvoľňovaní na základe súhlasu riaditeľa školy po klasifikačnej  
porade najdlhšie do 15. 9 nasledujúceho školského roka. 
 

3. Iné dôvody uvoľňovania: po klasifikačnej porade do 31. 8 
príslušného školského roka. 
 

4. Podmienkou pre uvoľňovanie je písomná žiadosť, podpísaná 
zákonným zástupcom, podaná na riaditeľstvo školy do konca 
mája príslušného roka. 
 

 
 

Zásady pre ospravedlnenie žiakov počas ich neprítomnosti na vyučovaní 
 

a) O uvoľnenie z vyučovania na niekoľko hodín resp. na jeden deň 
pre vopred známu príčinu žiada zákonný zástupca žiaka triedneho 
učiteľa. Vyučujúci môže uvoľniť žiaka výlučne iba zo svojej 
vyučovacej hodiny. Právo uvoľniť žiaka z vyučovania na viac ako 
jeden deň má iba riaditeľ školy, počas jeho dlhodobej 
neprítomnosti zástupkyňa riaditeľa školy, poverená jeho 
zastupovaním. O uvoľnenie žiaka z vyučovania na viac dní žiak 
predloží písomnú žiadosť zákonného zástupcu. V prípade 
uvoľnenia žiaka z vyučovania pre športové sústredenie, účasť na 
športových alebo iných súťažiach priloží zákonný zástupca žiaka k 
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žiadosti potvrdenie športového klubu alebo oddielu o účasti žiaka 
na sústredení alebo súťaži. Z rodinných dôvodov môže zákonný 
zástupca žiaka / plnoletý žiak / ospravedlniť jeho neprítomnosť na 
vyučovaní v rozsahu maximálne 5 dní za školský rok /z toho 
maximálne 3 po sebe nasledujúce dni /. Do tohto rozsahu sa 
započítava aj deň,  kedy žiakova neprítomnosť v škole z rodinných 
dôvodov presiahne polovicu jeho príslušného denného rozvrhu. 
Vyučovaním sa rozumie aj odborný výcvik a odborná prax. 
 

b) Ak sa žiak nemôže zúčastniť vyučovania zo zdravotných dôvodov, 
oznámi jeho zákonný zástupca/ plnoletý žiak / túto skutočnosť  
triednemu učiteľovi, majstrovi odbornej výchovy, učiteľovi 
odborných predmetov a praxe v deň svojej neprítomnosti 
najneskôr do 8.00 hod..  
 

c) Žiak je povinný predložiť ospravedlnenku svojej neprítomnosti v 
škole ihneď pri opätovnom nástupe na vyučovanie, najneskôr 
však do 2 dní. V prípade, že sa tak nestane, môže triedny učiteľ 
považovať neprítomnosť žiaka za neospravedlnenú a uložiť mu 
výchovné opatrenia v zmysle článku 6 školského poriadku. 
Triedny učiteľ ospravedlní neprítomnosť žiaka len na základe 
ospravedlnenia, podpísaného zákonným zástupcom alebo 
lekárom, výnimočne na základe iného úradného dokladu. Ak sa 
žiak nezúčastní na vyučovaní (vyučovaním sa rozumie aj odborný 
výcvik a odborná prax) v trvaní najmenej 5 vyučovacích dní a jeho 
neprítomnosť nie je ospravedlnená, triedny učiteľ písomne vyzve 
jeho zákonného zástupcu, aby doložil dôvod žiakovej 
neprítomnosti.  
Ak zákonný zástupca /plnoletý žiak/ neoznámi svoju 
neprítomnosť na vyučovaní a nedoloží dôvod neprítomnosti 
v škole, posudzujú sa vymeškané hodiny za neospravedlnené 
a postupuje sa podľa výchovných opatrení. 
 

d) Neospravedlnená absencia alebo priestupky po klasifikačnej 
porade za druhý polrok školského roku sa prenášajú do ďalšieho 
školského roka.  
 

e) Lekárske potvrdenie za účelom ospravedlnenia neúčasti na 
vyučovaní platí len od lekára, u ktorého má žiak zdravotnú kartu, 
alebo od lekára, ku ktorému bol vyslaný na odborné vyšetrenie. 
Meno ošetrujúceho lekára nahlási triednemu učiteľovi na začiatku 
školského roka.  
 

 
 
 

Zásady pre informovanie rodičov o neprítomnosti žiakov a neprospievaní 
–  preukázateľným spôsobom 

 
1. Vyučujúci sú povinní  bezodkladne zapisovať známky zo všetkých 

foriem hodnotenia žiaka do študentského preukazu a žiackej 
knižky. Žiak je povinný pri zápise známky žiacku knižku, resp. 
študentský preukaz vyučujúcemu na vyučovacej hodine predložiť. 
 

2. Triedni učitelia na triednickej hodine odkontrolujú žiakom 
úplnosť zapísaných známok. 
Raz mesačne skontrolujú oboznámenie rodičov o zapísaných 
známkach na základe podpisu zákonného zástupcu v žiackej 
knižke, resp. študentskom preukaze. 
 

3. Zároveň triedni učitelia na konci týždňa zapíšu všetky známky, 
vymeškané hodiny, napomenutia, oznamy a pod. do elektronickej 
žiackej knižky.  Na začiatku školského roka sú rodičom pridelené 
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kódy, prostredníctvom ktorých majú možnosť kedykoľvek 
priebežne prezerať výsledky hodnotenia prospechu, dochádzku, 
výchovné opatrenia žiaka a ďalšie oznamy  pre rodičov. 
 

4. Ak žiak, resp. zákonný zástupca písomne nedoloží dôvod 
neprítomnosti žiaka na vyučovaní, triedny učiteľ písomne oznámi 
túto skutočnosť rodičom, ktorí oznámenie podpíšu, čím sú 
preukázateľne  oboznámení s touto skutočnosťou. Pri 
opakovanom neospravedlnení vymeškaných hodín triedny učiteľ 
písomne pozve zákonného zástupcu na pohovor do školy a spíše 
s ním písomný záznam o pohovore. Neospravedlnené hodiny sú 
považované za porušenie zásad školského poriadku a žiakovi sú 
podľa počtu vymeškaných neospravedlnených hodín uložené 
výchovné opatrenia, vrátane zníženej známky zo správania.   
 

5. Raz štvrťročne triedni učitelia oznámia nedostatočné výsledky 
prospechu, správania a dochádzky zákonnému zástupcovi formou 
písomného oznámenia, ktoré zákonný zástupca podpíše, čím je 
preukázateľne oboznámený s hodnotením žiaka. Žiak oznámenie 
osobne prevezme alebo je poštou zaslané na adresu zákonného 
zástupcu. 
 

6. Na konci 1. polroku žiaci dostanú polročný výpis známok, ktorý 
rodičia podpíšu, čím sú preukázateľne oboznámení s polročnými 
výsledkami žiaka. 
 

7. Na konci školského roka žiaci dostanú vysvedčenia, prevzatie 
ktorých podpíšu do katalógového listu.  
 

 
 
 

Zásady pre informovanie rodičov o neprítomnosti žiakov v povinnej 
školskej dochádzke 

 
1. Na každú vymeškanú neospravedlnenú hodinu upozorní triedny 

učiteľ zákonného zástupcu. 
 

2. Pri opakovanej neospravedlnenej neúčasti na vyučovaní triedny 
učiteľ pozve zákonného   zástupcu preukázateľným spôsobom 
/písomne/ na pohovor, z ktorého vyhotoví Záznam o pohovore 
a ďalej  postupuje podľa zásad školského poriadku. Podľa počtu 
vymeškaných neospravedlnených hodín udelí žiakovi zníženú 
známku zo správania.  
 

3. Pri počte nad 15 neospravedlnených hodín v mesiaci triedny 
učiteľ vyplní oznámenie o zanedbávaní povinnej školskej 
dochádzky žiaka a pošle  obci  v ktorej má zákonný zástupca trvalý 
pobyt. Obec je povinná oznámiť to príslušnému ÚPSVaR.  
 

 
 
 
 

Článok 8 Priestupky a správne delikty 
  

1. Pri podozrení  zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky je 
riaditeľ školy  povinný zanedbávanie povinnej školskej dochádzky 
oznámiť obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt  
(v súlade  s § 5 ods.11 zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe             
v školstve  a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov).    

       

2. Ak žiak vymešká viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom 
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školskom roku, je obec povinná na základe oznámenia riaditeľa 
školy začať priestupkové konanie v zmysle § 6 v súlade   s § 37 a 
37a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe  v školstve   a 
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. 
 

3. V prípade, ak škola dodržala vyššie uvedený postup a aj napriek 
prijatým opatreniam sa školská dochádzka žiaka nezmení a žiak 
vymešká viac ako 100 vyučovacích hodín bez náležitého 
ospravedlnenia, obec na základe oznámenie riaditeľa školy 
podáva podnety na trestné stíhanie zákonných zástupcov 
súvisiace  s ohrozovaním mravnej výchovy mládeže v zmysle § 211 
ods. 1 písm. d) zákona  č. 300/2005  Z. z. (Trestný zákon).  

 

 
 
 

Článok 9 Organizácia vyučovania 

  

1. Vyučovanie prebieha podľa platného rozvrhu hodín, ktorý je 
povinný rešpektovať každý žiak a pedagogický zamestnanec školy. 
Mimo vyučovacia a záujmová činnosť sa realizuje podľa 
príslušných plánov práce a rozvrhov, ktoré sú schválené 
riaditeľom školy. Vyučovanie trvá od 7.30 do 14.50. Za jeho 
nerušený priebeh zodpovedajú všetci vyučujúci a v čase prestávok 
pedagogický dozor. V priestoroch školy sa môžu vo vyučovacom 
čase i mimo neho konať len tie akcie, ktoré sú povolené 
riaditeľom školy. 

 

2. Časový rozvrh vyučovania 
 

 pondelok - štvrtok 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

veľká prestávka 
6. 
7. 
8. 

7.30 - 8.15 hod. 
8.25 - 9.10 hod.                   
9.20 - 10.05 hod.                   
10.15 - 11.00 hod.                   
11.10 - 11.55 hod.                   
11.55 - 12.25 hod.     
12.25 - 13.10 hod.                   
13.15 - 14.00 hod.   
14.05 - 14.50 hod.                        

                               
 piatok 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

7.30 - 8.15 hod. 
8.25 - 9.10 hod.                   
9.20 - 10.05 hod.                   
10.15 - 11.00 hod.                   
11.10 - 11.55 hod.                   
12.05 - 12.50 hod. 
12.55 - 13.40 hod. 
13.45 - 14.30 hod. 
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Článok 10 Všeobecne platné pravidlá bezpečnosti            
a ochrany zdravia 

  

 Pre zabezpečenie svojho života a zdravia sú žiaci povinní 
dodržiavať tieto pokyny a pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia.  
 

1. Riadiť sa dôsledne zdravotnými a hygienickými predpismi  
 

2. Všetky priestory školy (učebne, chodby, schodištia, WC ) 
udržiavať v čistote a poriadku tak, aby tým neohrozovali svoje 
zdravie a zdravie svojich spolužiakov.  
 

3. Učebne podľa potreby vyvetrať.  
 

4. Dbať pri každej príležitosti o osobnú bezpečnosť, nenaháňať sa, 
nestrkať sa, nevykláňať sa z okien, nenakláňať sa cez zábradlie.  
 

5. Každé elektrické zariadenie je potrebné chrániť pred poškodením. 
Poškodené elektrické zariadenia nepoužívať, samostatne 
neopravovať a poškodenie okamžite hlásiť triednemu, resp. dozor 
konajúcemu učiteľovi.  
 

6. Neprinášať do školy žiadne zdravie a život ohrozujúce látky a 
predmety. 
 

7. Akákoľvek nepovolená a neopodstatnená manipulácia s 
požiarnobezpečnostnými zariadeniami je prísne 
zakázaná.  
 

8. Dôsledne rešpektovať všetky vyvesené výstražné tabuľky pre 
bezpečnosť a ochranu zdravia.  
 

9. Didaktickú techniku používať a obsluhovať len so súhlasom 
vyučujúceho a pod jeho dozorom.  
 

10. Pri každej činnosti dbať na pokyny vyučujúcich, dodržiavať 
dohodnuté pravidlá a postupy. Učebné a technické pomôcky 
používať len na určený účel.  
 

11. Pri vyhlásení akéhokoľvek poplachu nepodliehať panike, ale riadiť 
sa pokynmi poverených a usmerňujúcich osôb.  
 

 
 
 

Pokyny k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pre žiakov 
 

 Žiaci sa aktívne zúčastňujú na riešení otázok súvisiacich so 
starostlivosťou, bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci. Túto 
časť zabezpečujú pedagogický zamestnanci, vedenie školy za 
spolupráce so ZO OZ alebo zástupcami zamestnancov. 
 

 Žiaci sú v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci povinní: 
 

a) Zúčastňovať sa školení, poučení a výcvikov uskutočňovaných 
školou, triednym učiteľom, majstrom odborného výcviku alebo 
iným pracovníkom školy v záujme zvýšenia bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci. 
 

b) Svoju účasť na osvojení základných povinnosti na úseku 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci potvrdiť podpisom. 
 

c) Dodržiavať predpisy a pokyny na zaistenie BOZP, s ktorými boli 
riadne a preukázateľne oboznámení, ako aj zásady bezpečného 
správania sa v triedach, plavárni, telocvični, v laboratóriách, 
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odborných učebniach, školskej budove vôbec a tiež všade, kde 
prebieha organizovaná činnosť žiakov / prevádzková prax, školské 
oslavy, kultúrne podujatia, lyžiarsky výcvik, exkurzie, výlety, / 
 

d) Oznamovať triednemu učiteľovi, vyučujúcemu alebo 
dozorkonajúcemu pedagogickému zamestnancovi nedostatky 
a závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri 
činnosti žiakov. Ide o závady, na elektrickom vedení, zariadení 
učební, telocvičnom náradí a pod. 
 

e) Dodržiavať všetky organizačné pokyny pedagogických 
pracovníkov, ktorí sú poverení dozorom, vedením praxe, exkurzie, 
školského výletu, lyžiarskeho výcviku, cvičení a ostatných 
organizovaných akcií. 
 

f) Používať pri pracovnej činnosti potrebné predpísané OOPP. 
 

g) V čase organizovanej činnosti nie je dovolené používať na pitie 
nepitnú vodu, neznáme ovocie a zeleninu. 
 

h) Sústavne dodržiavať zásady sebakontroly, nevystavovať sa 
nebezpečenstvu z ľahostajnosti, pobytu na neznámych 
a neskúmaných miestach, kúpanie sa v nevyhradených miestach. 
 

i) Nosiť bezpečnú obuv / nie šľapky, dreváky, topánky na vysokom 
opätku/. 
 

j) Vo všetkých priestoroch školy /učebne, športovej haly, ŠJ, WC, 
kabinety, ihriská/ udržiavať vzorný poriadok. Dozor v triedach 
vykonávajú určení žiaci a vyučujúci, učitelia telesnej výchovy, 
majstri odbornej výchovy. 
 

k) Cez prestávky alebo vyuč. hodinu sa triedy  môžu vetrať spodnými 
a hornými vetracími časťami okna. Vetranie majú na starosti 
poverení žiaci. Je zakázané otvárať iné okná a vykláňať sa z nich. 
Žiakom sa zakazuje čistiť okenné tabule. Poškodenie okennej 
tabule treba ihneď hlásiť triednemu učiteľovi. 
 

l) Každý žiak sa pohybuje krokom, nikdy nie behom. Pohybuje sa 
vždy po pravej strane komunikácie. Zakazuje sa kĺzať po chodbách 
a po chodníkoch školy v zimnom období, spúšťať sa dolu 
zábradlím, nakláňať sa cez zábradlie, preliezať steny WC. 
 

m) Od vstupu do školy až do skončenia vyučovania žiaci nesmú 
svojvoľne opustiť školu ani jej vonkajšie priestory. Počas 
vyučovania môže žiaka uvoľniť len vyučujúci alebo triedny učiteľ. 
Oneskorený príchod do školy oznámi vyučujúcemu. 
 

n) Do športovej haly, odborných učební a kabinetov žiaci vchádzajú 
len so súhlasom vyučujúceho, vyčkajú na chodbe na vyučujúceho 
až do jeho príchodu. V týchto priestoroch žiaci pracujú len pod 
dozorom. Za úrazy a škody v týchto priestoroch zodpovedá osoba, 
ktorá umožnila vstup do priestoru. 
 

o) V čase vyučovania nepovinných predmetov a v záujmových 
krúžkoch pracujú žiaci s náradím, prístrojmi a ostatnými 
pomôckami len za stáleho dozoru vyučujúcich alebo vedúceho 
krúžku. Pred každou prácou je povinný prekontrolovať stav 
používaných predmetov, náradia, poškodené nedovolí používať, 
ale postará sa o ich nápravu. Vo vážnych prípadoch upozorní 
vyučujúceho, technika BOZP, prípadne vedenie školy. 
 

p) Po skončení vyučovania, každý vyučujúci starostlivo prezrie 
opúšťané pracovisko alebo kabinet a postará sa o odstránenie 
zistených porúch, ktoré by mohli byť príčinou škody/ uzavretie 
vody, vypnutie spotrebičov a pod./.  
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Vyučujúci opúšťa pracovisko posledný. 
 

q) Zakazuje sa umývať podlahu horľavými kvapalinami, vylievať 
ostatky horľavín alebo chemických látok do kanalizačného 
rozvodu, manipulovať s ohňom v miestnostiach, kde môžu 
vzniknúť koncentrácie pár alebo horľavých plynov. 
 

r) Pri cestovaní do školy sú žiaci povinní bezvýhradne dodržiavať 
pravidlá cestnej premávky, aby svojim nerozvážnym konaním 
nezapríčinili úraz alebo neohrozili iné osoby. 
 

s) Odborová organizácia na škole vykonáva prostredníctvom svojich 
volených orgánov dozor nad BOZP , pôsobí v tomto smere aby 
zamestnávateľ/škola/ a všetci zamestnanci si plnili riadne 
povinnosti na úseku BOZP a ochrany zdravia a spolupôsobením 
pri výchove zamestnancov a žiakov. 
 

 
 
 
 

Článok 11 Všeobecné ustanovenia 

  

1. Tento školský poriadok nadobúda účinnosť 01.09.2018.  
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Spišskej Novej Vsi 
30.08.2018 

 

Ruší sa vnútorný poriadok školy platný od 01.09.2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Milan Kudrik 
riaditeľ školy 
 

 


