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SPOJENÁ ŠKOLA 

Obchodná akadémia 

Centrálna 464, Svidník 

 

 

Školský poriadok 
pre žiakov organizačnej zložky Obchodná akadémia /ďalej len žiaci školy/ a pedagogických 

zamestnancov školy. 

             

  Školský poriadok upravuje práva a povinnosti žiakov školy ako aj práva a povinnosti 

pedagogických zamestnancov školy vyplývajúce z riadenia a organizácie výchovno-

vzdelávacieho procesu školy.  

 

 

Článok 1  

PRÁVA ŽIAKOV ŠKOLY A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV 

 

1.  Žiak má právo na slušné, taktné a ohľaduplné  jednanie a objektívne informovanie, na 

komunikáciu s učiteľmi školy, so zamestnancami školy a žiakmi školy v duchu zásad humanity a 

demokracie, 

 

2.  Žiak má právo na duševný a fyzický odpočinok počas prestávok určených  organizáciou 

vyučovania 

 

 3. Žiak má právo byť informovaný o svojom priebežnom hodnotení a má právo byť oboznámený 

s kritériami, podľa ktorých je hodnotený. 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 písomných prác  nahliadnuť.  

 

4. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú právo byť hodnotení 

a klasifikovaní so zohľadnením ich postihnutia. Týka sa to všetkých vyučovacích predmetov, 

v ktorých sa prejavuje postihnutie žiaka 

 

5. Žiak má právo na oznámenie výslednej klasifikácie za 1.polrok alebo 2. polrok školského roka 

najneskôr 5 dní pred vydaním vysvedčenia.  

 

 6. Žiak má právo na komisionálne preskúšanie, ak má pochybnosti o správnosti klasifikácie na 

konci 1. alebo 2. polroka. O komisionálne preskúšanie môže požiadať písomne riaditeľa školy 

plnoletý žiak sám alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka, a to do 3 dní od oznámenia výsledku 

klasifikácie. Výsledok komisionálnej skúšky je konečný a oznamuje sa v deň jej konania. 

  7. Žiak má právo vzdelávať sa v prostredí vyhovujúcom hygienickým požiadavkám 

a požiadavkám v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. 

  8.  Žiak má právo byť chránený voči všetkým formám zneužívania a šikanovania v oblasti 

náboženského vyznania, svetonázoru, sexuálnej orientácie a rasy. 

  9. Žiak má právo formulovať a slobodne vyjadrovať svoj názor vo všetkých záležitostiach, ktoré 

súvisia s výchovou a vzdelávaním. 

10. Žiak má právo vyžadovať informácie, ktoré sa týkajú fungovania školy a nepodliehajú zákonu 

o ochrane osobných údajov. 
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11. Žiak má právo združovať sa v orgánoch a organizáciách študentskej samosprávy a tretieho 

sektoru, fungujúcich v rámci platnej legislatívy Slovenskej republiky. 

12. Žiak má právo vyžadovať, aby s ich osobnými údajmi bolo zaobchádzané v súlade s platnou 

legislatívou. 

13. Žiak má právo mať prístup ku všetkým zariadeniam a materiálnemu vybaveniu školy na 

činnosť, súvisiacu s výchovno-vyučovacím procesom a s organizovaním akcií vo voľnom čase. 

14. 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. 

 

15.  Žiak má právo podávať riaditeľovi školy návrhy na zlepšenie efektivity a kvality výchovno- 

vzdelávacieho procesu na škole.  

 

16.  Žiak má právo sťažovať sa riaditeľovi školy, ak sa nazdáva, že pokyn alebo príkaz 

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

alebo inými právnymi normami, obhajovať svoje práva aj prostredníctvom Žiackej rady školy. 

 

17.  Žiak školy ma právo na štúdium podľa individuálneho študijného plánu, ktorý v prípade 

mimoriadne nadaného a talentovaného  žiaka alebo iných závažných dôvodov, najmä tehotenstvo 

a materstvo na žiadosť plnoletého žiaka alebo zákonného zástupcu, po odsúhlasení v pedagogickej 

rade školy môže povoliť riaditeľ školy. 

 

18. Žiak má právo na bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie 

predmety. 

19. Zákonný zástupca žiaka má právo: 

a)      žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole a v školskom zariadení 

poskytovali deťom a 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 školského zariadenia 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 alebo školského zariadenia 

prostredníctvom orgánov školskej samosprávy, 

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

riaditeľa školy. 

 

Článok 2  

POVINNOSTI ŽIAKOV  

1. Žiak je povinný svojim konaním neobmedzovať práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa 

výchovy a vzdelávania. 

2. Žiak je povinný dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy, konať 

tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb 

zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní. 

3. Žiak je povinný ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov  a zamestnancov školy, 

rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi. 
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4. Žiak je povinný taktne a úctivo správať sa k všetkým pracovníkom školy, rodičom,       

spolužiakom a k návštevám na škole. 

5. Žiak je povinný zodpovedne sa pripravovať na vyučovanie všetkých predmetov. Je povinný 

nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín a pokynov učiteľov. 

6. Na vyučovanie chodí vhodne, čisto a bez výstredností oblečený. Na hodiny telesnej výchovy 

si žiak nosí podľa pokynov učiteľa čistý cvičebný úbor, ktorý mu umožňuje bezpečné 

cvičenie. Požiadavky na oblečenie žiakov hotelovej akadémie sú upravené v Pokynoch na 

odbornú prax, ktoré sú prílohou tohto Vnútorného školského poriadku. 

7. 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 10 minút pred vyučovaním. Na nultú hodinu prichádza žiak 5 minút pre 

jej začiatkom, t.j. 6.55 hod 

8. Žiak je povinný hneď po príchode do školy prezuť sa do hygienicky vhodných prezuviek 

(otvorená päta). Prezuvkami nemôže byť športová obuv, určená na hodiny telesnej výchovy, 

ani obuv s čiernou, podlahu znečisťujúcou podrážkou. 

9. Žiaci sú počas štúdia poverovaní triednym učiteľom vykonávaním týždennej služby v triede 

– týždenníctvo. Žiaci vykonávajúci týždennú službu sú zapisovaní v triednej knihe. 

10. Žiaci vykonávajú tieto činnosti počas týždenníctva: 

       a) pri väčšej ako 10 minútovej neprítomnosti vyučujúceho na hodine, oznámia to 

          v zborovni školy alebo u riaditeľa školy  

        b) hlásia neprítomnosť študentov vyučujúcemu 

        c) zabezpečujú čistotu tabule, čistotu miesta učiteľa a celkový poriadok v triede počas 

                vyučovania a prestávok  

        d) zabezpečujú učebné pomôcky podľa pokynov vyučujúceho  

        e) oznamujú vznik technickej závady v triede  

         f ) zatvárajú dvere na učebni počas prestávok 

         g) cez prestávky vyvetrajú triedu, dohľadajú na  separovanie odpadu (plasty a papier) 

h) zhasnú svetlo po vyučovaní a cez voľné hodiny 

i) pri odchode z triedy zavrú okná, skontrolujú, či je uzavretý prívod vody a zhasnú svetlo 

11. Do školy žiak 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. 

12. Žiak ctí a chráni majetok školy. Dodržuje čistotu vo všetkých priestoroch školy a vo 

vonkajšom areáli školy. Študent je povinný upozorniť zamestnancov školy na závadu, ktorá 

vznikla na zariadení školy. 

13. Žiak je povinný oznámiť riaditeľovi školy skutočnosti súvisiace so 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. 

14. 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 na ochranu života a zdravia, 

Účelových cvičeniach a Telovýchovno-výcvikového kurzu, ktoré sú súčasťou učebného 

plánu. 

15. Žiak je povinný sa ospravedlniť pre neprítomnosť v škole, pre nepripravenosť na 

vyučovanie, pre neúčasť na školskej akcii u učiteľa predmetu, triedneho učiteľa, riaditeľa 

školy. Za falšovanie lekárskeho potvrdenia alebo iného úradného dokladu dostane žiak 

zníženú známku zo správania a podmienečné vylúčenie zo štúdia. 

16. Všetky písomnosti a potvrdenia žiak vybavuje prostredníctvom triedneho učiteľa.  
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Článok 3  

KLASIFIKÁCIA A POSTUP DO VYŠŠIEHO ROČNÍKA 

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

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

2. Hodnotenie a klasifikácia správania: 

a) Klasifikáciu správania žiaka navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi 

a schvaľuje riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade. 

b) Pri hodnotení a klasifikácii správania žiaka sa zohľadňuje plnenie ustanovení školského 

poriadku a ďalších vnútorných predpisov školy a dodržiavanie stanovených pravidiel 

správania, ľudských práv a práv dieťaťa, dodržiavanie mravných zásad správania sa 

v škole a na verejnosti počas aktivít súvisiacich so štúdiom na strednej škole.  

c) Správanie žiaka sa klasifikuje podľa týchto kritérií: 

 Stupňom 1 – veľmi dobré sa žiak klasifikuje, ak dodržiava ustanovenia školského 

poriadku a ďalších vnútorných predpisov školy a riadi sa nimi. Dodržiava morálne 

zásady a pravidlá spolunažívania v kolektíve a vo vzťahu k učiteľom. Ojedinele sa môže 

dopustiť menej závažných previnení.  

 Stupňom 2 – uspokojivé sa žiak klasifikuje, ak jeho správanie je v súlade 

s ustanoveniami školského poriadku a ustanoveniami ďalších vnútorných predpisov 

školy, morálnymi zásadami a pravidlami spolunažívania vzhľadom k spolužiakom 

a učiteľom. Žiak sa dopustí závažnejšieho priestupku alebo sa opakovane dopúšťa menej 

závažných priestupkov voči ustanoveniu školského poriadku. 

 Stupňom 3 – menej uspokojivé sa žiak klasifikuje, ak sa dopustí závažného priestupku 

voči školskému poriadku a voči ďalším vnútorným predpisom školy alebo sa aj 

po udelení druhého stupňa klasifikácie správania dopúšťa závažnejších priestupkov voči 

morálnym zásadám a pravidlám spolunažívania, porušuje ľudské práva spolužiakov, 

pedagogických zamestnancov alebo ďalších osôb. 

 Stupňom 4 – neuspokojivé sa žiak klasifikuje, ak jeho správanie je v rozpore 

s ustanoveniami školského poriadku a s ustanoveniami ďalších vnútorných predpisov 

školy, s právnymi a etickými normami spoločnosti, výrazne porušuje ľudské práva 

spolužiakov, pedagogických zamestnancov alebo ďalších osôb. Dopustí sa závažných 

previnení, ktorými vážne ohrozuje výchovu ostatných žiakov. Zámerne narúša činnosť 

žiackeho kolektívu. 

3. 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. Dochádzku žiaka v predmete sleduje a písomnú prácu (test) zadáva učiteľ 

príslušného predmetu. Výnimkou sú žiačky, ktoré vykazujú vyšší počet vymeškaných hodín 

pre tehotenstvo alebo materstvo za predpokladu, že získali dostatočný počet známok na 

výslednú klasifikáciu. 

4. V prípade, že sa žiak zo subjektívnych i z objektívnych dôvodov (krátkodobá neprítomnosť 

– do 14 dní) nezúčastní na vyučovacej hodine, ktorej témou je plánovaná školská úloha, 

alebo ohlásená (zapísaná) tematická písomná práca (test), uvedené práce vypracuje (vyrieši) 

v náhradnom termíne. Náhradný termín na vypracovanie uvedenej práce určí, zadanie 

vypracuje a dozor vykonáva učiteľ príslušného predmetu počas vopred určených 

konzultačných hodín. 

5. Ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa za 

prvý polrok neklasifikuje; riaditeľ školy určí na jeho vyskúšanie a klasifikovanie náhradný 
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termín, a to spravidla tak, aby sa klasifikácia mohla uskutočniť najneskôr do dvoch 

mesiacov po skončení prvého polroku.  

6. Ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v druhom polroku, žiak je 

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

určených riaditeľom školy.  

7. Ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci 

prvého a druhého polroka, môže do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia, 

požiadať riaditeľa školy o vykonanie komisionálnej skúšky; ak je vyučujúcim riaditeľ školy, 

o preskúšanie žiaka možno požiadať príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve. 

8. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v klasifikačnom období z tohto vyučovacieho predmetu 

hodnotený na základe komisionálnej skúšky.  

9. Riaditeľ školy nariadi komisionálne preskúšanie žiaka v prípade ak zistí, že vyučujúci 

porušil pravidlá hodnotenia a klasifikácie. 

10. Riaditeľ školy môže nariadiť komisionálne preskúšanie žiaka na návrh vyučujúceho.  

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

a) ak vykonáva rozdielovú skúšku v stredných školách, 

b) ak je skúšaný v náhradnom termíne, 

c) ak žiak alebo zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka, 

d) ak sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy, 

e) ak vykonáva opravné skúšky, 

f) v štúdiu podľa individuálneho učebného plánu v stredných školách. 

12. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na komisionálnu skúšku o ktorú požiadal sám 

alebo jeho zákonný zástupca a neospravedlní sa najneskôr v daný deň, klasifikuje sa 

pôvodne dosiahnutým stupňom prospechu. 

13. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na komisionálnu skúšku (okrem prípadu, že 

o komisionálne skúšanie požiadal on sám alebo jeho zákonný zástupca podľa § 57 ods. 3 

Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z.) a neospravedlní sa najneskôr v daný deň, klasifikuje sa 

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

nedostatočný. 

14. Do vyššieho ročníka strednej školy postupuje žiak po absolvovaní príslušného ročníka 

vzdelávacieho programu školy okrem žiaka, ktorý má z niektorého povinného vyučovacieho 

predmetu aj po opravnej skúške stupeň prospechu nedostatočný.  

15. Nadaného žiaka môže riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy 

preradiť do vyššieho ročníka bez absolvovania predchádzajúceho ročníka na základe 

výsledkov komisionálnej skúšky.  

16. Žiak, ktorý má na konci druhého polroku prospech „nedostatočný“ najviac z dvoch 

povinných vyučovacích predmetov, môže na základe rozhodnutia riaditeľa školy vykonať z 

týchto predmetov opravnú skúšku.  

17. Žiak, ktorý bol na konci druhého polroka hodnotený stupňom prospechu nedostatočný  z 

viac ako dvoch povinných vyučovacích predmetov môže opakovať ročník na základe 

rozhodnutia vydaného riaditeľom školy. 

18. Ročník opakuje aj žiak, ktorého nebolo možné klasifikovať ani v náhradnom termíne zo 

závažných objektívnych dôvodov, najmä zdravotných, dlhodobého pobytu v zahraničí. 

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

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

nedostatočný. 
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20. Riaditeľ školy vydáva rozhodnutie o povolení vykonať opravnú skúšku a o povolení 

opakovať ročník na základe predchádzajúcej žiadosti plnoletého žiaka, resp. žiadosti 

zákonného zástupcu neplnoletého žiaka.  

21. Opravné skúšky sa konajú v posledný augustový týždeň podľa rozhodnutia riaditeľa školy. 

 

 

Článok 4  

UVOĽŇOVANIE Z VYUČOVANIA  

1. Žiak môže požiadať o uvoľnenie z vyučovania triedneho učiteľa, pričom sa preukáže: 

a)  potvrdením lekára o objednaní resp. predvolaní na vyšetrenie  

b) oznámením resp. žiadosťou zákonného zástupcu žiaka alebo rodiča zapísanom v       

študijnom preukaze 

2. Pri splnení podmienok bodu 1. triedny učiteľ (pri neprítomnosti TU zastupujúci triedny 

učiteľ) 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  n e o s p r a v e d l n e n á   neúčasť na vyučovaní. 

3. Po splnení podmienok bodu 1, 2, žiak žiada o uvoľnenie všetkých učiteľov, s ktorými podľa 

rozvrhu hodín bude mať vyučovanie v daný deň. 

4. Žiak môže požiadať o mimoriadne uvoľnenie z vyučovania príslušného vyučujúceho s         

ktorým prebieha vyučovanie pri zhoršení zdravotného stavu alebo pri náhlej zdravotnej         

nevoľnosti. Uvoľnenie s priestorov školy je možné : 

a)  v sprievode privolaného zákonného zástupcu alebo rodiča žiaka 

       b)  zamestnanca školy 

c)  privolaného zdravotníka 

5. Žiak môže požiadať o uvoľnenie z vyučovania aj z jednej nasledujúcej hodiny vyučujúceho 

daného predmetu, ktorý nasleduje podľa rozvrhu hodín, po splnení podmienok bodu 1 tohto 

článku. Povolenie uvoľnenia zapíše príslušný vyučujúci do študijného preukazu. 

6. Žiak môže požiadať o uvoľnenie z vyučovania z najviac dvoch dní triedneho učiteľa resp. v 

čase jeho neprítomnosti zástupcu RŠ na základe písomnej žiadosti zákonného  zástupcu 

resp. rodiča žiaka zapísanej v študijnom preukaze žiaka. 

7. Riaditeľ školy môže uvoľniť žiaka z vyučovania na viac ako 2 dni len na základe písomnej 

žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo rodiča žiaka. 

8. Postup pri žiadosti o oslobodenie od vyučovania TEV: 

a) zákonný zástupca žiaka (rodič) alebo žiak sám podáva žiadosť o oslobodenie od 

vyučovania predmetu, alebo jeho časti, 

b) súčasťou žiadosti je vyjadrenie príslušného lekára, ktorý žiaka zaraďuje do konkrétnej 

zdravotnej skupiny, 

c) pri zaradení žiaka do 3. zdravotnej skupiny a nižšej, lekár na príslušnom tlačive uvedie 

činnosti, ktoré žiak nemôže vykonávať. Takýto žiak zvyčajne navštevuje riadne 

vyučovanie TEV, 

d) žiak, ktorý je oslobodený od vyučovania TEV (4. zdravotná skupina), je prítomný na 

vyučovacích hodinách TEV, ktoré určil učiteľ predmetu. Oslobodený žiak sa 

nezúčastňuje vyučovania TEV v tom prípade, ak vyučovacia hodina je do rozvrhu 

zaradená ako prvá, alebo posledná v príslušnom vyučovacom dni, 

e) celý postup sa uzatvára 14. septembra v príslušnom školskom roku rozhodnutím 

riaditeľa školy. 

9. Riaditeľ školy môže požiadať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 

o preverenie každého odporučenia lekára na oslobodenie od vyučovania TEV a jeho 

zaradenie do príslušnej zdravotnej skupiny. 
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10. Riaditeľ školy môže so súhlasom triedneho učiteľa uvoľniť žiaka 3. ročníka z vyučovania 

za účelom získania praktických zručností v termíne od 15. júna v prípade, že žiak pri 

hodnotení za predchádzajúce klasifikačné obdobie: 

a) dosiahol priemerný prospech do 2,50 a zo žiadneho vyučovacieho predmetu nebol 

hodnotený stupňom dostatočný alebo nedostatočný, 

b) nemal vymeškaných viac ako 20% vyučovacích hodín (posúdi riaditeľ školy), 

c) nemal zníženú známku zo správania a nebolo mu udelené výchovné opatrenie –    

pokarhanie od triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy. 

11. Podmienky uvoľňovania žiakov – odbor 6323K hotelová akadémia – z dôvodu účasti žiaka 

na individuálnej odbornej praxi v zahraničí sú stanovené v Pokynoch na absolvovanie 

odbornej praxe pre študentov hotelovej akadémie, ktoré sú prílohou tohto Školského 

poriadku. 

 

Článok 5 

OSPRAVEDLŇOVANIE NEPRÍTOMNOSTI ŽIAKA V ŠKOLE  

1.  Za dôvod ospravedlniteľnej neúčasti žiaka v škole sa uznáva:  

       a)  choroba žiaka 

       b)  lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy 

       c)  mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky 

       d)  náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov 

       e)  mimoriadne udalosti v rodine študenta 

       f )  účasť žiaka na organizovanej športovej príprave, na súťažiach a reprezentácii školy,  

             okresu, regiónu a štátu 

       g)  iné závažné udalosti, ktoré neumožňujú účasť na vyučovaní na základe vyjadrenia  

             zákonného zástupcu a po posúdení riaditeľom školy  

2. Neprítomnosť žiaka na vyučovaní ospravedlňuje písomne (študijný preukaz) zákonný     

zástupca žiaka resp. rodič. Škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie zapísané v       

študijnom preukaze žiaka alebo iný úradný doklad potvrdzujúci dôvod žiakov neprítomnosti. 

Lekárske potvrdenie alebo iný doklad je vždy podpísaný aj zákonným zástupcom žiaka resp. 

rodičom žiaka.  

3.  Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní, oznámi to rodič resp. zákonný zástupca 

najneskôr v deň neprítomnosti do 8.30 hod: 

-  triednemu učiteľovi telefonicky 

- mailom na adresu sekretariat@spojenaskolask.sk, 

- telefonicky na sekretariáte školy 054/7882040 (v čase od 15.30 hod do 7.30 hod je 

zapnutý telefónny záznamník) 

4.  Pri návrate na vyučovanie z neprítomnosti podľa ods.1 tohto článku a uvoľnení podľa       

Čl. 4 ods. 1. - 4. je žiak povinný  bezodkladne predložiť triednemu učiteľovi (počas 

neprítomnosti TU zastupujúcemu triednemu učiteľovi) písomné ospravedlnenie zapísané  v 

študijnom preukaze. 

5.  Ak neprítomnosť žiaka trvá dlhšie ako 5 po sebe nasledujúcich pracovných dní predloží 

(doručí) zákonný zástupca žiaka resp. rodič potvrdenie lekára podpísané rodičom resp. 

zákonným zástupcom. 

6. Neprítomnosť žiačky pre tehotenstvo a materstvo sa ospravedlňuje rovnako ako 

neprítomnosť pre chorobu. 

 

Článok 6 

NEOSPRAVEDLNENÁ NEPRÍTOMNOSŤ ŽIAKA V ŠKOLE 

1. Za neospravedlnenú neprítomnosť žiaka v škole sa považuje neprítomnosť žiaka na 

vyučovaní od prvej hodiny, ktorá nebola zákonným zástupcom žiaka žiakovi ospravedlnená.  

mailto:sekretariat@spojenaskolask.sk
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2. Ak bol žiak neospravedlnene neprítomný v škole počas kalendárneho mesiaca, oznámi túto 

skutočnosť triedny učiteľ preukázateľným spôsobom (napr. písomná výzva, zápis 

v študijnom preukaze žiaka, zápis v EŽK) zákonnému zástupcovi žiaka najneskôr do piateho 

dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Zároveň ho pozve na pohovor, z ktorého sa 

vyhotoví zápis. 

3. Neospravedlnená neúčasť žiaka na vyučovaní je hrubým porušením školského poriadku. Je 

dôvodom na udelenie opatrenia vo výchove podľa Článku 7 - Opatrenia vo výchove a 

kritériá udeľovania. Všetky opatrenia vo výchove budú priebežne oznámené zákonnému 

zástupcovi. 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 a považuje sa zanedbávanie školskej dochádzky.  

4. Neospravedlnená neúčasť na školskej akcii sa hodnotí ako neúčasť na vyučovaní.  

5. Krátkodobá neprítomnosť žiaka na začiatku prvej vyučovacej hodiny (do 15 minút) sa 

neospravedlňuje automaticky, ak nejde o objektívnu príčinu (meškanie dopravného spoja – 

autobus). Takto vymeškaný čas sa spočítava a keď dosiahne hodnotu 30 minút, tento 

výsledok sa hodnotí ako 1 neospravedlnená vymeškaná vyučovacia hodina a počíta sa 

žiakovi do dochádzky. 

6. Ak sa žiak nezúčastní na vyučovaní v trvaní najmenej 5 vyučovacích dní a jeho neúčasť na 

vyučovaní nie je ospravedlnená, riaditeľ školy na návrh triedneho učiteľa písomne vyzve 

žiaka (ak nie je plnoletý - zákonného zástupcu), aby v určenej lehote doložil dôvody 

neprítomnosti žiaka na vyučovaní. Ak ani do 10 dní od doručenia výzvy žiakovi resp. 

zákonnému zástupcovi žiak do školy nenastúpi alebo nepredloží písomný doklad o dôvode 

neúčasti na vyučovaní, posudzuje sa toto konanie tak, akoby žiak štúdium zanechal. Žiak 

prestáva byť žiakom školy prvý deň po uplynutí lehoty určenej na ospravedlnenie 

neprítomnosti.  

Článok 7      

OPATRENIA VO VÝCHOVE A KRITÉRIÁ UDEĽOVANIA 

Výchovnými opatreniami sú pochvaly a iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov. 

O udelení pochvaly a opatrenia na posilnenie disciplíny u žiaka informuje riaditeľ školy 

preukázateľným spôsobom zákonného zástupcu (opatrenie vyhotoví triedny učiteľ a dá podpísať 

riaditeľovi školy). 

 A.     Pochvaly 

 Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností alebo za statočný čin možno žiakovi udeliť 

pochvalu alebo iné ocenenie. Pochvalu alebo iné ocenenie udeľuje žiakom triedny učiteľ, riaditeľ 

alebo orgán štátnej správy, môže ich udeliť aj iná organizácia, alebo orgán. Pochvala sa spravidla 

udeľuje na zhromaždení triedy alebo školy.  

 1.      Pochvala od triedneho učiteľa sa udeľuje:  

a)      za výborný prospech (PVZ) alebo vzornú dochádzku (do 20 vymeškaných hodín za 

celý šk. rok).,  

b)      za vzornú reprezentáciu školy (úspešné umiestnenie v súťaži do úrovne okresného 

kola)  

c)     podľa uváženia triedneho učiteľa (vzorné plnenie týždenníckej služby, organizovanie 

akcií, aktívna práca v triednom výbore alebo Žiackej školskej rade, prvodarcovstvo 

krvi, ...) 

2.      Pochvala od riaditeľa školy sa udeľuje:  
a)   za výborný prospech (študijný priemer 1,00) a súčasne vzornú dochádzku (do 20 

vymeškaných hodín za celý šk. rok)  

b)   za vzornú reprezentáciu školy (úspešné umiestnenie v regionálnych a vyšších kolách 

súťaží)  

c)   viacnásobné darcovstvo krvi (aspoň 4x) 
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d)   iné aktivity podľa uváženia riaditeľa školy (obzvlášť záslužný alebo statočný čin 

a pod.) 

  

Pochvaly sa evidujú v triednom katalógu takto: 

"Po prerokovaní v pedagogickej rade dňa ......... (na základe Rozhodnutia riaditeľa školy č........) 

bolo udelené opatrenie vo výchove: pochvala od triedneho učiteľa/riaditeľa školy za 

................................................................                                                      triedny učiteľ (...podpis)" 

  

 B.     Opatrenia na posilnenie disciplíny 

 Neplnenie povinností a porušenie zákazov uvedených vo Vnútornom poriadku školy sa klasifikuje 

ako priestupok, ktorý triedny učiteľ rieši a eviduje v študijnom preukaze, osobnom spise žiaka. 

Triedny učiteľ vedie záznamy o spôsoboch riešenia priestupkov žiakov (vrátane záznamu z 

pohovoru so žiakom a rodičom) a včas o nich informuje zainteresovaných (vyučujúcich, žiakov, 

rodičov, výchovného poradcu, riaditeľstvo školy) a podľa závažnosti navrhuje opatrenia vo 

výchove na posilnenie disciplíny. 

 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 alebo 

školského zariadenia, môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka 

z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti 

pedagogického zamestnanca. 

Riaditeľ školy alebo školského zariadenia bezodkladne privolá: 

a) zákonného zástupcu, 

b) zdravotnú pomoc, 

c) Policajný zbor. 

Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia 

vyhotoví riaditeľ školy alebo školského zariadenia písomný záznam.  

1. Žiakom možno podľa závažnosti previnenia uložiť niektoré z týchto opatrení:     

a) napomenutie od triedneho učiteľa,   

b) pokarhanie od triedneho učiteľa, 

c)  pokarhanie od riaditeľa školy, 

d) ak splnili povinnú školskú dochádzku, môže im riaditeľ po prerokovaní 

v pedagogickej rade uložiť podmienečné  vylúčenie zo štúdia, 

e) vylúčenie zo štúdia. 

2. Výchovné opatrenia sa môžu žiakom ukladať do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o 

previnení dozvedel príslušný pedagogický pracovník školy, najneskôr však do jedného roka 

odo dňa, keď sa žiak previnil. 

3. V rozhodnutí o podmienečnom vylúčení zo štúdia určí riaditeľ školy skúšobnú lehotu, a to 

najdlhšie na jeden rok. Ak sa podmienečne vylúčený žiak v skúšobnej lehote dopustí 

ďalšieho závažného previnenia, riaditeľ školy žiaka vylúči zo štúdia. 

4. Napomenutie od triedneho učiteľa /zápis do študijného preukazu a osobného spisu žiaka/ 

sa udeľuje za: 

a)      dva priestupky voči vnútornému poriadku školy  

(neuposlúchnutie pokynu učiteľa alebo zodpovedného pracovníka, 3x príchod 

na hodinu telesnej výchovy bez športového úboru a vhodnej obuvi, 

neprezúvanie sa, neplnenie týždenníckej služby, používanie mobilného 

telefónu počas vyučovacieho procesu, a pod.) alebo 

b)      tri neospravedlnené neskoré príchody na vyučovaciu hodinu, 

c)  3 zápisy o porušení školského poriadku v EŽK (TK) 
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5. Pokarhanie od triedneho učiteľa /zápis do študentského preukazu, osobného listu žiaka a 

triedneho katalógu/ sa udeľuje za: 

a)   1 – 4 neospravedlnené vyučovacie hodiny, 

b)   2 priestupky voči vnútornému poriadku školy a súčasne 3  

 neospravedlnené neskoré príchody na vyučovaciu hodinu, 

                              c)   4-6 neospravedlnených neskorých príchodov na vyučovaciu hodinu, 

d)   jeden závažnejší priestupok, napr.: podvádzanie, jedenkrát fajčenie  

      v priestoroch školy a na akciách organizovaných školou,  

e)   ničenie výzdoby v triedach a interiéri školy, (žiak je vždy povinný  

      nahradiť spôsobenú škodu), 

f)    nesplnenie oznamovacej povinnosti pri nenastúpení na prax  

g)  opakované menej závažné porušenie vnútorného poriadku 

h) 5x príchod na hodinu telesnej výchovy bez športového úboru a vhodnej obuvi 

i) 5x neskorý príchod na vyučovanie – zrušenie povolenia opúšťať budovu školy    

počas voľných hodín a obedňajšej prestávky 

j) 4 až 5 zápisov o porušení školského poriadku v EŽK (TK) 

6)  Pokarhanie od riaditeľa školy /zápis do študijného preukazu, osobného spisu žiaka a 

triedneho katalógu/ sa udeľuje za: 

a)  5 až 8 neospravedlnených hodín alebo 1 deň neospravedlnenej neúčasti na 

vyučovaní alebo na praxi, 

b)  ničenie školského majetku (žiak je vždy povinný nahradiť spôsobenú škodu, 

v závislosti od spôsobenej škody môže byť udelená aj znížená známka zo 

správania až na stupeň neuspokojivé), 

c)  dvojnásobné nesplnenie oznamovacej povinnosti pri nenastúpení na prax  

d) opakované porušenie vnútorného poriadku 

e) 7x príchod na hodinu telesnej výchovy bez športového úboru a vhodnej obuvi 

f) 6 až 7 zápisov o porušení školského poriadku v EŽK (TK) 

7) Znížená známka zo správania na stupeň „uspokojivé“ /zápis do študijného preukazu, 

osobného listu žiaka a triedneho katalógu/ sa udeľuje za: 

a)  8-14 neospravedlnených hodín alebo dva dni neospravedlnenej neúčasti na 

vyučovaní alebo na praxi, 

b)   neoprávnené vystavenie dokladu, resp. prepísanie dokladu, 

c)      falšovanie podpisu, 

d)      prinášanie alkoholu do školy a na akcie organizované školou a jeho 

požívanie, 

e)     poškodzovanie mena školy na verejnosti (napr. dopustením sa priestupku, 

alebo trestného činu mimo vyučovacieho procesu), v závislosti od miery 

poškodzovania môže byť udelená aj znížená známka zo správania až na 

stupeň neuspokojivé, 

f)      trojnásobné nesplnenie oznamovacej povinnosti pri nenastúpení na prax  

g)    svojvoľné alebo bezdôvodné neabsolvovanie praktických činností 

v predmetoch prax a technológia prípravy pokrmov v stanovenom termíne, 

h)   opakované závažné porušenie vnútorného poriadku 

i)  9x príchod na hodinu telesnej výchovy bez športového úboru a vhodnej obuvi 

j) 8 až 9 zápisov o porušení školského poriadku v EŽK (TK) 

8) Znížená známka zo správania na stupeň „menej uspokojivé“ /zápis do študijného 

preukazu, osobného spisu žiaka a triedneho katalógu/ sa udeľuje za: 

a)  opakované priestupky uvedené v článku 7, časť B ods. 7) 

b)  15-24 neospravedlnených hodín, alebo 3 - 4 dní neospravedlnenej neúčasti na 

vyučovaní alebo na praxi, 

c)      opakované závažné porušenie vnútorného poriadku 

d) 11x príchod na hodinu telesnej výchovy bez športového úboru a vhodnej 

obuvi 
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9)  Znížená známka zo správania na stupeň „menej uspokojivé“ a podmienečné vylúčenie 

zo školy /zápis do študijného preukazu, osobného listu žiaka a triedneho katalógu/ sa 

udeľuje za: 

a)   jednonásobné šírenie poplašnej správy, 

b)   výrobu a distribúciu nelegálnych drog, omamných a návykových látok, 

c)      25 a viac neospravedlnených hodín alebo 5 a viac dní neospravedlnenej 

neúčasti na vyučovaní alebo na praxi, 

d)    usvedčenie z krádeže v škole a na praxi (v závislosti od spôsobenej škody 

môže byť udelená aj znížená známka zo správania až na stupeň 

neuspokojivé), 

e)      opakované závažné porušenie vnútorného poriadku.  

10) Znížená známka zo správania na stupeň „neuspokojivé“ a vylúčenie zo školy /zápis do 

študijného preukazu, osobného spisu žiaka a triedneho katalógu/ sa udeľuje za: 

a)     závažný priestupok, ktorého sa žiak dopustil v čase trvania jeho 

podmienečného vylúčenia zo školy, 

b)     to, ak správanie žiaka je v rozpore s právnymi a etickými normami 

spoločnosti, výrazne porušuje ľudské práva spolužiakov, zamestnancov školy 

alebo ďalších osôb. Dopustí sa závažných previnení, ktorými vážne ohrozuje 

výchovu ostatných žiakov. Zámerne narúša činnosť žiackeho kolektívu. 

11) Ktorékoľvek výchovné opatrenie alebo znížená známka zo správania môžu byť 

udelené po prerokovaní v pedagogickej rade aj za priestupky neuvedené v týchto 

opatreniach podľa ich závažnosti na návrh triedneho učiteľa. 
  

12) Opatrenia na posilnenie disciplíny sa udeľujú po predchádzajúcom vyčerpaní základných 

výchovných prostriedkov. Bilancujú sa na klasifikačnej porade príslušného klasifikačného 

obdobia a po prerokovaní v pedagogickej rade zaznamenávajú sa do triedneho katalógu s 

dátumom klasifikačnej porady takto: 

  

"Po prerokovaní v pedagogickej rade dňa ......... (na základe Rozhodnutia riaditeľa školy č........) 

bolo udelené opatrenie vo výchove: napomenutie/pokarhanie od triedneho učiteľa /riaditeľa 

školy/znížená známka zo správania na stupeň ......... (s podmienečným vylúčením zo školy) za 

....................... (Skúšobná lehota sa určuje do ................. .)                 triedny učiteľ (...podpis) "  

 

 

Článok 8 

OSOBITNÉ USTANOVENIA 

1. Základným dokladom, ktorý oprávňuje žiaka na vstup do školskej budovy je jeho študijný 

preukaz. Žiak je povinný mať v preukaze na vyznačenom mieste nalepenú svoju aktuálnu 

fotografiu, aktuálne osobné údaje, odtlačok pečiatky školy a podpis svojho triedneho 

učiteľa, záznamy o povolení uvoľňovania z budovy počas voľných hodín. Žiak je povinný 

nosiť ho so sebou a na vyzvanie zodpovedných osôb v priestoroch školy alebo podujatiach 

organizovaných školou sa ním preukázať. Úmyselné poškodenie alebo strata študijného 

preukazu sa považuje sa závažný priestupok. Stratu preukazu je študent povinný 

bezodkladne oznámiť triednemu učiteľovi, ktorý na základe písomnej žiadosti zákonného 

zástupcu zabezpečí žiakovi vydanie nového študijného preukazu. 

2. Počas vyučovania je zakázané opúšťať budovu školy s výnimkou voľných hodín 

a obedňajšej prestávky po predchádzajúcom písomnom súhlase zákonného zástupcu 

neplnoletého žiaka. Pri odchode je žiak povinný preukázať písomným záznamom 

v študijnom preukaze. Plnoletí žiaci môžu opúšťať budovu počas obedňajšej prestávky 

a voľných hodín len na vlastnú zodpovednosť.  

3. Žiak, ktorý ochorie na infekčnú chorobu (alebo osoba s ktorou býva alebo je v trvalom 

styku), oznámi to neodkladne riaditeľovi školy. 
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4. V súlade s Národným programom boja proti drogám, Prevádzkovým poriadkom Spojenej 

školy vo Svidníku a právom jedinca na zdraviu neškodlivé prostredie, v areáli a okolí školy 

(budova školy, školský dvor, prístupové komunikácie do školy) i pri podujatiach 

organizovaných školou je prísne zakázané fajčiť, používať alkohol, drogy a iné omamné a 

zdraviu škodlivé látky (zákon č. 67/1997 Z.z. o ochrane nefajčiarov).  

5. Je prísne zakázané fajčiť, prinášať a užívať alkoholické nápoje a iné zdraviu škodlivé látky  

na všetkých činnostiach a aktivitách organizovaných školou. 

6. Je zakázané prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život, 

zdravie  a veci, ktoré by mohli rozptyľovať ostatných študentov pri vyučovaní. 

7. Žiakom, zákonným zástupcom a návštevníkom školy sa zakazuje: 

● akýmkoľvek spôsobom narušovať vyučovací proces a prevádzku školy (odcudzovať 

osobné veci žiakov a zamestnancov, poškodzovať budovu a vybavenie školy a pod.), 

● akýmkoľvek spôsobom porušovať tento vnútorný poriadok školy, 

● porušovať vnútorný poriadok odborných učební a zásady bezpečnosti pri práci 

v odborných učebniach, 

  vykláňať sa z okien, otvárať veľké krídla okien, sadať na parapety,    

● používať počas vyučovania akúkoľvek záznamovú techniku, s výnimkou žiakov, ktorým 

toto umožní na požiadanie riaditeľ školy (žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami integrovaní do vyučovacieho procesu), 

● akýmkoľvek spôsobom zneužiť výpočtovú techniku a napojenie na internet, čo by malo za 

následok spôsobenie morálnej alebo finančnej škody školy. V prípade zneužitia sa daný 

problém bude riešiť v spolupráci s políciou, 

● v priestoroch školy na počítačoch sťahovať z internetu a ďalej šíriť materiály, ktoré by 

ohrozovali mravnosť a tiež hrať hry propagujúce násilie, 

● akékoľvek správanie žiaka alebo skupiny žiakov, v ktorom badať prejavy šikanovania, 

● demonštrovať prejavy intimity a sexuálneho správania sa v priestoroch školy alebo na 

akciách organizovaných školou, 

● akékoľvek slovné zastrašovanie, šikana a kyberšikana, prejavy rasizmu a neznášanlivosti, 

psychické a fyzické násilie v škole a na akciách organizovaných školou, 

● vulgárne sa vyjadrovať v škole, 

● používať mobilné telefóny, prehrávače, a iné mediálne a komunikačné zariadenia, ktoré 

nesúvisia s vyučovacím procesom počas vyučovacej hodiny. Mobilný telefón musí byť 

počas vyučovania vypnutý a uložený mimo lavice, 

● hrať karty a loptové hry v triedach, odborných učebniach a na chodbách, 

● nosiť na hlavách šiltovky a klobúky nielen na vyučovacích hodinách, ale aj počas 

prestávok a voľných hodín. 

8.  Porušenie týchto zákazov sa  bude brať ako závažné previnenie, ktorého výsledkom je 

uloženie výchovných opatrení zo strany školy a môže viesť až k podmienečnému vylúčeniu 

alebo vylúčeniu žiaka zo štúdia. 

9. 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 byť v okamihu zvonenia pred učebňami podľa rozvrhu hodín.  

10. 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. 

11. Počas voľných hodín študenti nerušia vyučovanie v iných triedach a zdržujú sa v priestore 

vestibulu školy alebo vo vlastnej voľnej triede. 

12. Žiakom sa zakazuje prijímať návštevy v škole počas vyučovacích hodín a malých prestávok 

(5 alebo 10 min). Počas veľkých prestávok sú návštevy v škole povolené len vo vestibule 

školy. Žiak, ktorý má návštevu, bude privolaný školským rozhlasom do vestibulu školy. 
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13. Termín zákonný zástupca sa vzťahuje na žiakov do 18. rokov veku. Termín rodič sa 

vzťahuje na žiakov plnoletých - po 18. rokoch veku v právnom postavení nezaopatreného 

dieťaťa (žiak strednej školy v sústavnej príprave na povolanie) na ktorého rodič resp. iná 

oprávnená osoba poberá štátnu sociálnu dávku - prídavok na dieťa podľa zákona NR SR  č. 

600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zák. č. 461/2003 Z.z. o sociálnom 

poistení v znení neskorších predpisov 

14. Tento školský poriadok je záväzný pre všetkých žiakov školy. Porušenie poriadku je 

dôvodom pre opatrenia vo výchove v zmysle príslušných právnych noriem. 

15. Školský poriadok je záväzný pre zamestnancov školy pre postupy a činnosti v riadení 

výchovno-vzdelávacieho procesu. Porušenie poriadku je porušením pracovných povinnosti 

zamestnanca. 

 

Článok 9 

ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA 
  

Časový rozvrh vyučovacích hodín  

   

  0. hodina    06.55 - 07.40                   Cvičenia z TPP:        07.20 – 10.20   

  1. hodina    07.45 - 08.30                                               8.00 – 11.00 

  2. hodina    08.40 - 09.25                                                       11.45 – 14.40     

  3. hodina    09.40 - 10.25                                                       12.35 – 15.25 

  4. hodina    10.30 - 11.15 

Obedňajšia prestávka 11.15 – 11.45 

  5. hodina    11.45 - 12.30 

  6. hodina    12.35 - 13.20 

  7. hodina    13.25 - 14.05 

  8. hodina    14.10 - 14.50 

 

Článok 10  

 

ZRUŠOVACIE USTANOVENIA 

 

Ruší sa Školský poriadok zo dňa 27. 09. 2012 a jeho Dodatky. 

Tento školský poriadok nadobúda účinnosť 1. októbra 2017. 

Prerokovaný v pedagogickej rade školy 26.9.2017. 

 

 

 Vo Svidníku 27.09.2017. 

 

 

 

 

RNDr. Mária Makutová 

riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

 


