ŠKOLSKÝ PORIADOK
pre žiakov Strednej odbornej školy v Košiciach, Gemerská 1 (ďalej len žiaci školy) a pedagogických
zamestnancov školy.
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Školský poriadok upravuje práva a povinnosti žiakov a ich zákonných zástupcov ako aj pravidlá
vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy,
vyplývajúce z riadenia a organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu školy.
Školský poriadok vydáva riaditeľ školy v súlade s nasledujúcimi právnymi normami:

Ústava SR,

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

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

Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých
zákonov,

Zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a ochrane pred
diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon),

VYHLÁŠKA MŠ SR 65/2015 Z. z. o stredných školách,

VYHLÁŠKA MŠ SR 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení
neskorších predpisov, (vyhl. č. 209/2011 Z. z., vyhl. č. 157/2013 Z. z.),

Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl v Slovenskej
republike - č. 2011-3533/8039-1:922.
Článok 1
2

PRÁVA A POVINNOSTI ŽIAKA A JEHO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU ALEBO ZÁSTUPCU ZARIADENIA

Žiak má právo na:
 rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,
 bezplatné vzdelanie v stredných školách,
 individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav,
 bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety,
 poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
 výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
 úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a
sexuálnemu násiliu,
 na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,
 na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených v § 24 zákona č. 245/2008 Z. z.
 žiak so zdravotným znevýhodnením alebo žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód,
ktoré zodpovedajú jeho potrebám a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto
výchovu a vzdelávanie umožňujú,
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§153 zákona č. 245/2008Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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§144 zákona č. 245/2008Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov



žiak má právo mať prístup k informačným zdrojom školy ako sú internet, školská
knižnica, zbierky učebných pomôcok a ostatné materiály, zamerané na podporu výchovy
a vzdelávania.

Žiak je povinný:
 žiadnym spôsobom neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich
sa výchovy a vzdelávania,
 dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského
zariadenia,
 chrániť pred poškodením majetok školy alebo školského zariadenia a majetok, ktorý
škola alebo školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie,
 chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré im boli
bezplatne zapožičané,
 pravidelne sa zúčastňovať na vyučovaní a riadne sa vzdelávať,
 konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť
ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
 ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy alebo školského
zariadenia,
 rešpektovať pokyny všetkých zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy
a dobrými mravmi,
 žiak je povinný oznámiť riaditeľovi školy skutočnosti súvisiace s technickým stavom
zariadenia školy a skutočnosti, s ktorými sa pri činnosti v škole stretol resp. sú mu známe a
ktoré môžu mať za následok ohrozenie zdravia študentov a zamestnancov školy, škody na
majetku študentov školy, zamestnancov školy a školy,
 žiak je povinný chodiť na vyučovanie pravidelne a včas, zúčastňovať sa vyučovania
povinných predmetov a nepovinných predmetov, ktoré si zvolil podľa rozvrhu hodín,
 žiak prichádza do školy 15 minút pred vyučovaním, budova školy sa zatvára o 7.30
hod.,
 žiak je povinný hneď po príchode do školy prezuť sa do hygienicky vhodných prezuviek,
prezuvkami nemôže byť športová obuv, určená na hodiny telesnej výchovy,
 na vyučovanie chodí vhodne, čisto oblečený, bez módnych výstredností,
 ak žiak v určitom predmete vymešká za jeden polrok školského roka 30% a viac
z celkového počtu odučených vyučovacích hodín za príslušné obdobie, môže byť
v tomto klasifikačnom období hodnotený výslednou známkou iba vtedy, ak úspešne napíše
(vyrieši) prácu (test) z polročného učiva predmetu; v opačnom prípade sa žiak hodnotí ako
neklasifikovaný, pričom dochádzku žiaka v predmete sleduje a písomnú prácu (test)
zadáva učiteľ príslušného predmetu,
 do školy žiak nosí iba veci nevyhnutne potrebné na vyučovanie, za svoj majetok
zodpovedá žiak plnou mierou, obzvlášť za predmety vysokej hodnoty; je zakázané nosiť
do školy nebezpečné predmety, ktoré môžu byť použité ako zbraň a tiež alkohol
a iné drogy,
 zdržať sa akéhokoľvek prejavu šikanovania. Šikanovaním rozumieme akékoľvek
správanie žiaka alebo žiakov, ktorých zámerom je ublíženie inému žiakovi alebo žiakom,
prípadne ich ohrozenie alebo zastrašovanie. Ide o cielené a opakované použitie násilia
voči takému žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z najrôznejších dôvodov nevedia alebo
nemôžu brániť. Šikanovanie sa prejavuje v rôznych podobách, ktoré môžu mať následky
na psychickom a fyzickom zdraví,
 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 na Kurze ochrany života a zdravia, účelových
cvičeniach a kurzoch pohybových aktivít v prírode, ktoré sú súčasťou školského
vzdelávacieho programu.
Zákonný zástupca žiaka alebo zástupca zariadenia má právo:
 oboznámiť sa so školským výchovno-vzdelávacím programom alebo školského zariadenia
a školským poriadkom,
 byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
 na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
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zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy alebo
školského zariadenia,
vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia
prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,
byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom
súhlase riaditeľa školy.

Zákonný zástupca žiaka alebo zástupca zariadenia je povinný:
 vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie
školských povinností,
 dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským
poriadkom,
 informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho
dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by
mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
 nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil,
 ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, jeho zákonný zástupca
alebo zástupca zariadenia je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho
neprítomnosti,
 za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa uznáva najmä choroba,
prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé
poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných
prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť žiaka na súťažiach,
 plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám, uvedeným spôsobom.

Článok 2
UVOĽŇOVANIE Z VYUČOVANIA
Žiak môže požiadať o uvoľnenie z vyučovania triedneho učiteľa, pričom sa preukáže:
 potvrdením lekára o objednaní resp. predvolaní na vyšetrenie,
 písomným oznámením resp. žiadosťou zákonného zástupcu žiaka alebo rodiča,
 pri splnení uvedených podmienok, triedny učiteľ (pri neprítomnosti učiteľ na nasledujúcej
vyučovacej hodine) svojím podpisom a uvedením dátumu podpisu potvrdí uvoľnenie žiaka; pri
chýbajúcom podpise triedneho učiteľa žiak nebude uvoľnený z vyučovania resp. po odchode mu
bude udelená neospravedlnená neúčasť na vyučovaní,
 žiak môže požiadať o mimoriadne uvoľnenie z vyučovania príslušného vyučujúceho, s
ktorým prebieha vyučovanie pri zhoršení zdravotného stavu alebo pri náhlej zdravotnej
nevoľnosti,
 riaditeľ školy môže uvoľniť žiaka z vyučovania na viac ako 2 dni len na základe vyjadrenia lekára a
na požiadanie zákonného zástupcu žiaka alebo rodiča žiaka.
Postup pri žiadosti o oslobodenie od vyučovania TEV:
 zákonný zástupca žiaka (rodič) alebo žiak sám podáva žiadosť o oslobodenie od vyučovania
predmetu alebo jeho časti,
 súčasťou žiadosti je vyjadrenie príslušného lekára, ktorý žiaka zaraďuje do konkrétnej
zdravotnej skupiny,
 pri zaradení žiaka do 3. zdravotnej skupiny a nižšej, lekár na príslušnom tlačive uvedie činnosti,
ktoré žiak nemôže vykonávať; takýto žiak navštevuje riadne vyučovanie TEV,
 žiak, ktorý je oslobodený od vyučovania TEV (4. zdravotná skupina), je prítomný na vyučovacích
hodinách TEV, necvičí, vykonáva pomocné práce, ktoré určil učiteľ predmetu,
 celý postup sa uzatvára 15. októbra v príslušnom školskom roku rozhodnutím riaditeľa
školy.
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Článok 3
OSPRAVEDLŇOVANIE NEPRÍTOMNOSTI ŽIAKA V ŠKOLE
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Za dôvod ospravedlniteľnej neúčasti žiaka v škole sa uznáva:
 choroba žiaka,
 lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy,
 mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky,
 náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov,
 mimoriadne udalosti v rodine študenta,
 účasť žiaka na organizovanej športovej príprave, na súťažiach a reprezentácii školy, okresu,
regiónu a štátu,
 iné závažné udalosti, ktoré neumožňujú účasť na vyučovaní na základe vyjadrenia zákonného
zástupcu a po posúdení riaditeľom školy,
Neprítomnosť žiaka na vyučovaní ospravedlňuje písomne (na stanovenom tlačive) zákonný zástupca
žiaka resp. rodič. Škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie zapísané na stanovenom tlačive žiaka
alebo iný úradný doklad potvrdzujúci dôvod žiakov neprítomnosti. Lekárske potvrdenie alebo iný doklad
je vždy podpísaný aj zákonným zástupcom žiaka resp. rodičom žiaka.
Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod je jeho zákonný zástupca
resp. rodič povinný oznámiť škole dôvod neprítomnosti bez zbytočného odkladu najneskôr do
dvoch dní po prvom dni neprítomnosti.
Pri návrate z neprítomnosti je žiak povinný predložiť triednemu učiteľovi písomné
ospravedlnenie zapísané v predpísanom tlačive.
Neprítomnosť žiačky pre tehotenstvo a materstvo sa ospravedlňuje rovnako ako neprítomnosť pre
chorobu.
Za neospravedlnenú neprítomnosť žiaka v škole sa považuje neprítomnosť žiaka na vyučovaní od
prvej hodiny, ktorá nebola zákonným zástupcom žiaka žiakovi ospravedlnená.

Článok 4
NEOSPRAVEDLNENÁ NEPRÍTOMNOSŤ ŽIAKA V ŠKOLE
1. Neospravedlnená neúčasť žiaka na vyučovaní je hrubým porušením školského poriadku a je
dôvodom na tieto výchovné opatrenia:
 do10 neospravedlnených hodín podľa rozvrhu - pokarhanie riaditeľom školy,
 neospravedlnená neúčasť 11 až 30 hodín – známka zo správania „uspokojivé“, pri
prekročení 15 hodín v prípade povinnej školskej dochádzky oznámi triedny učiteľ obci a úradu
sociálnych vecí a rodiny zanedbanie povinnej školskej dochádzky,
 neospravedlnená neúčasť 31 – 50 hodín – znížená známka zo správania na stupeň „menej
uspokojivé“ a podmienečné vylúčenie zo štúdia so skúšobnou lehotou do konca
klasifikačného obdobia,
 viac ako 51 hodín neospravedlnenej neúčasti podmienečné vylúčenie zo štúdia so
skúšobnou lehotou 1 rok a znížená známka zo správania na stupeň „menej uspokojivé“.
2 Všetky výchovné opatrenia budú priebežne oznámené zákonnému zástupcovi resp. rodičovi.
Neospravedlnená neúčasť žiaka na vyučovaní trvajúca viac ako 15 hodín v mesiaci sa oznámi
obci, v ktorej má zákonný zástupca žiaka trvalý pobyt a obvodnému úradu sociálnych vecí a rodiny sa
považuje sa zanedbávanie povinnej školskej dochádzky.
3. Neospravedlnená neúčasť na školskej akcii sa hodnotí ako neúčasť na vyučovaní. Za neúčasť sa
udelí taký počet neospravedlnených hodín, ako v daný vyučovací deň podľa rozvrhu hodín.
4. Ak sa žiak nezúčastní na vyučovaní najmenej 5 dní a jeho neúčasť nie je
ospravedlnená, riaditeľ školy písomne vyzve zákonného zástupcu, aby do 10 dní doložil dôvod
svojej neprítomnosti. Ak do 10 dní odo dňa doručenia výzvy žiak do školy nenastúpi alebo nie je
doručený dôvod žiakovej neprítomnosti, posudzuje sa tak akoby štúdium zanechal prvým dňom po
uplynutí lehoty na doručenie ospravedlnenia.
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Článok 5
PRAVIDLÁ HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE

3

1. Učitelia jednotlivých predmetov na začiatku školského roka oznámia žiakom podmienky klasifikácie
a hodnotenia schválené príslušnou predmetovou komisiou.
2. Priebežná klasifikácia žiaka sa zapisuje do klasifikačného hárku a elektronickej žiackej
knižky. Učiteľ zabezpečí, aby sa o prospechu a správaní žiaka mohol priebežne informovať
zákonný zástupca (rodič) žiaka tak, že najmenej raz mesačne dopĺňa aktuálnu klasifikáciu. Každý
žiak má právo dozvedieť sa včas výsledky písomnej či ústnej odpovede a nahliadnuť do svojej
písomnej práce. Zákonný zástupca žiaka má právo kedykoľvek nahliadnuť do klasifikačného hárku
žiaka a po dohovore s vyučujúcim aj do písomných prác. V prípade výrazného zhoršenia prospechu
alebo správania informuje riaditeľ zákonných zástupcov písomne.
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3. Žiak sa klasifikuje na základe komisionálnej skúšky :
 keď koná rozdielovú skúšku,
 keď koná skúšku v náhradnom termíne,
 keď žiak, alebo jeho zákonný zástupca požiada o preskúšanie alebo keď sa preskúšanie
koná na podnet riaditeľa školy,
 keď koná opravné skúšky,
 v štúdiu podľa individuálneho učebného plánu v stredných školách,
 v prípade oslobodenia žiaka od povinnosti dochádzať do školy,
 ak nie je možné žiaka vyskúšať v prvom polroku alebo v druhom polroku v riadnom
termíne z predmetu, ktorý sa vyučuje aj v druhom polroku žiak sa klasifikuje na základe
5
výsledkov skúšky v náhradnom termíne .
Článok 6
OSOBITNÉ USTANOVENIA
1. Žiak, ktorý ochorie na infekčnú chorobu (alebo osoba, s ktorou býva alebo je v trvalom styku), oznámi
to neodkladne riaditeľovi školy.
2. Do školy žiak nosí iba veci, ktoré potrebuje na vyučovanie. Počas vyučovania žiak nemôže mať
na lavici nápoje a jedlo.
3. Žiak smie vstupovať do odborných učební a telocvične len v prítomnosti vyučujúceho a dodržiavať
vnútorný prevádzkový poriadok týchto učební. Pri presune do inej učebne žiaci sú povinní odchádzať zo
svojej kmeňovej triedy aspoň 2 minúty pred zvonením. V okamihu zazvonenia sú všetci žiaci pred
učebňami podľa rozvrhu hodín.
4. Je zakázané písať alebo iným spôsobom znehodnocovať lavice, stoličky, nástenky, maľbu a iné
zariadenia a majetok školy. V prípade akéhokoľvek zisteného poškodenia majetku školy:
 žiak uhradí škodu v plnej výške buď finančnou čiastkou zodpovedajúcou rozsahu
poškodenia majetku školy, alebo odstránením poškodenia na vlastné náklady,
 v prípade akéhokoľvek zámerného poškodenia majetku školy bude žiakovi znížená
známka zo správania na druhý stupeň – uspokojivé.
5. Žiakom sa zakazuje prijímať návštevy v škole počas vyučovacích hodín a prestávok.
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Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl v Slovenskej republike –
č. 2011-3533/8039-1:922.
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§ 57 zákona č. 245/2008Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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čl. 24, ods. 2 - Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl
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6. Počas vyučovania je zakázané používať mobilné telefóny a prehrávače. Žiak pred začiatkom
vyučovacej hodiny svoj mobilný telefón a prehrávač vypne a odloží do tašky.
7. Žiak je povinný na vyzvanie dočasne odovzdať veci nepatriace do školy učiteľovi školy. Tieto mu budú
po skončení vyučovania odovzdané.
8. Žiak svojím správaním a konaním nepoškodzuje záujmy školy.
9. Škola nenesie hmotnú zodpovednosť za osobné veci žiakov. Osobné veci potrebné na vyučovanie
resp. dochádzku do školy (kalkulačka, školské pomôcky, odevy alebo obuv) si na požiadanie žiaci môžu
dať poistiť.
10. Tento školský poriadok je záväzný pre všetkých žiakov školy. Porušenie poriadku je dôvodom pre
výchovné opatrenia v zmysle príslušných právnych noriem.
11. Za porušenie školského poriadku možno udeliť podľa miery závažnosti alebo recidívy tieto
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opatrenia vo výchove :
a. napomenutie triednym učiteľom,
b. pokarhanie triednym učiteľom,
c. pokarhanie majstrom odborného výcviku alebo praxe,
d. pokarhanie riaditeľom školy,
e. podmienečné vylúčenie zo štúdia,
f. vylúčenie zo štúdia.
12 Podnet na opatrenie vo výchove môže dať pedagogický zamestnanec školy príslušnému
pedagogickému zamestnancovi a zástupcovi riaditeľa školy pre organizačnú zložku alebo priamo riaditeľovi
školy.
13. Za vzorné správanie, plnenie si povinností, za statočný čin alebo dobrú reprezentáciu školy môže
byť žiakovi udelená pochvala alebo iné ocenenie triednym učiteľom alebo riaditeľom školy. Pochvala
sa zapíše do hárku triedy v katalógu žiaka.
14. Výchovné opatrenia podľa bodu 11. d/, e/, f/ sa vždy prerokujú na zasadnutí pedagogickej rady.
Opatrenia podľa bodu 11. d/, e/, f/, sa zaznamenajú do pedagogickej dokumentácie žiaka.
Tento školský poriadok nadobúda účinnosť 1. septembra 2015.

Prerokovaný v pedagogickej rade školy 28. augusta 2015

Mgr. Ingrid Sedláková
riaditeľka školy
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§ 58 zákona č. 245/2008Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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