STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ
Hviezdoslavova 44
STROPKOV

VNÚTORNÝ PORIADOK ŠKOLY

Marec 2015

Stredná odborná škola elektrotechnická v Stropkove /ďalej len SOŠE/ je odbornou strednou
školou, ktorú si žiak volil dobrovoľne a preto je povinný podriadiť sa jej pravidlám a jej
vnútornému poriadku. V záujme naplnenia práva na vzdelanie vedenie školy a jej pedagogickí
zamestnanci zabezpečia vnútorný chod školy, organizáciu života študentov a podmienky pre
optimálne medziľudské vzťahy tak, aby čas strávený v škole bol maximálne efektívne využitý
z hľadiska vzdelávania a aby bol aj časom príjemne stráveným rovnako žiakmi ako aj učiteľmi. Za
týmto účelom je vypracovaný vnútorný poriadok, ktorý vychádza zo zákona č. 245/2008 Z.z
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a z Vyhlášky
Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 314/2008 Z.z. z 23. júla 2008 o stredných školách
a o zozname študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych
schopností, zručností alebo nadania.
Čl. 1
Práva a povinnosti žiakov
1. Žiaci majú právo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)
l)
m)
n)
o)
p)

na vzdelanie, ktoré má smerovať k plnému a všestrannému rozvoju ľudskej osobnosti,
na kvalitnú výuku v jednotlivých predmetoch,
vysloviť vhodným spôsobom svoj názor a klásť otázky k preberanej téme,
poznať kritériá hodnotenia, klasifikácie, vedomostí a zručností vo všetkých predmetoch,
na zdôvodnenie klasifikácie a zdôvodnenie chýb v písomných prácach, testoch a pri ústnych
odpovediach,
v odôvodnených prípadoch požiadať o komisionálne preskúšanie ak má 18 rokov (alebo
jeho zákonný zástupca, ak nemá 18 rokov) a to do 3 dní od vydania vysvedčenia,
vybrať si voliteľné predmety podľa možnosti školy a počtu prihlásených žiakov,
zapojiť sa do niektorej z foriem záujmovej krúžkovej činnosti (olympiády, SOČ, športové
krúžky a iné),
na komunikáciu s pracovníkmi školy v duchu zásad humanity a demokracie,
úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu
násiliu,
na uvoľnenie z vyučovania na lekárske vyšetrenie, pokiaľ ho nie je možné uskutočniť
v mimovyučovacom čase.
na aktívne zapojenie sa do činnosti žiackej rady a triednej samosprávy,
na konzultáciu s výchovným poradcom počas konzultačných hodín,
bezplatné vzdelanie a bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné
vyučovacie predmety,
úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov.

2. Žiaci majú tieto povinnosti:
a) Osvojovať si vedomosti a zručnosti, pripravovať sa podľa vlastného výberu na
vysokoškolské, bakalárske či iné formy štúdia a pre život.
1) Žiak je povinný dochádzať do školy pravidelne a včas (najneskôr 10 min. pred
začiatkom vyučovania) podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa na vyučovaní všetkých
povinných, voliteľných a nepovinných predmetov, ktoré si zvolil. Oneskorený príchod
žiaka eviduje vyučujúci na každej vyučovacej hodine. Oneskorený príchod žiaka na
vyučovanie sa posudzuje podľa čl. 4 tohto poriadku. Neospravedlnená absencia na
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2)

3)

4)

5)
6)
7)

8)

vyučovacej hodine (ku ktorej patrí aj opakované zaspávanie) dlhšia ako 15 minút sa
počíta ako neúčasť na celej hodine.
Ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe,
písomne požiada zákonný zástupca žiaka triedneho učiteľa alebo majstra odbornej
výchovy o uvoľnenie z vyučovania,
Ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, zákonný
zástupca oznámi najneskôr do dvoch dní triednemu učiteľovi alebo majstrovi odbornej
výchovy dôvod neprítomnosti. V deň nástupu na vyučovanie, najneskôr v deň najbližšej
triednickej hodiny, je žiak povinný predložiť triednemu učiteľovi písomný doklad
ospravedlňujúci neprítomnosť podpísaný rodičom. Ospravedlnenia má žiak v žiackej
knižke a na požiadanie ich predkladá vedeniu školy. Neprípustné je falšovanie
ospravedlňovania absencií. Ak žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, chce
zanechať štúdium, oznámi to písomne riaditeľovi strednej školy; ak je žiak maloletý,
písomné oznámenie podá jeho zákonný zástupca. Žiak prestáva byť žiakom strednej
školy dňom, ktorý nasleduje po dni, keď riaditeľovi strednej školy bolo doručené
oznámenie o zanechaní štúdia.
Zákonný zástupca alebo plnoletý žiak môže sám ospravedlniť neúčasť na vyučovaní
v rozsahu najviac 3 vyučovacie dni na teoretickom vyučovaní a 2 vyučovacie dni na
praktickom vyučovaní za jedno klasifikačné. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia
trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak, jeho zákonný
zástupca potvrdenie od lekára. Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám na základe vlastného
písomného ospravedlnenia.
Na vyučovacie hodiny si prináša potrebné učebnice, zošity a pomôcky podľa pokynov
učiteľov a označí ich svojím menom a triedou.
Po ukončení vyučovania nenecháva v škole učebnice, školské pomôcky a úbor na hodiny
telesnej výchovy.
Žiak je povinný preukázať sa žiadosťou rodiča o uvoľnenie k lekárovi. Ak sa jedná
o uvoľnenie v priebehu vyučovania, v nevyhnutnom prípade (zvýšená teplota, nevoľnosť
a pod.) bude uvoľnený aj bez žiadosti rodiča,
Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti 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.

b) Osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich, byť
disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických pracovníkov a iných pracovníkov školy
a správať sa v škole a mimo nej tak, aby robili česť škole a sebe.
1) Žiak sa k svojim spolužiakom správa priateľsky, prechováva úctu k pracovníkom školy
a pri stretnutí ich pozdraví,
2) Ak počas vyučovania vstúpi do triedy dospelá osoba, žiaci vstanú. Sadnú si na pokyn
vyučujúceho. Na hodinách v odborných učebniach ako aj pri písomných prácach žiaci
nevstávajú.
3) Žiak počas vyučovania a školou organizovaných podujatiach plní pokyny vyučujúceho
alebo dozor konajúceho učiteľa. Správa sa disciplinovane a žiadnym spôsobom neruší
priebeh vyučovania alebo podujatia. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho na
niečo spýtať, prihlási sa zdvihnutím ruky.
4) Žiak si pred začiatkom vyučovacej hodiny pripraví potrebné pomôcky, po zazvonení
zaujme svoje miesto v triede a sústredí sa na vyučovanie. Žiak sa počas vyučovania
správa kultivovane, disciplinovane a zdvorilo voči všetkým, nenarušuje vyučovací
proces, nevyrušuje spolužiakov a aktívne sa zapája do vyučovacieho procesu.
Pri ústnych odpovediach a pri písomných prácach nepomáha sebe ani spolužiakom
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5)

6)

7)
8)
9)

nepovoleným spôsobom. Ak sa žiak zo závažných dôvodov nepripravil na vyučovaciu
hodinu, alebo si nevypracoval domácu úlohu, ospravedlní sa vyučujúcemu na začiatku
hodiny. Neadekvátny dôvod a ospravedlnenie až počas vyučovacej hodiny nemusí
vyučujúci akceptovať, v tom prípade ho považuje za nepripraveného na vyučovaciu
hodinu. Počas vyučovacej hodiny musí mať žiak vypnutý mobilný telefón. Počas
vyučovania žiak nežuje žuvačku.
Správať sa disciplinovane počas prestávok. Veľká prestávka slúži na regeneráciu síl
žiakov aj učiteľov. Žiaci sú povinní dodržiavať pokyny službukonajúcich učiteľov
a týždenníkov.
Ak sa žiak stravuje vo výdajnej školskej jedálni, čaká disciplinovane v rade. Do jedálne
sa nepresúva zrýchleným spôsobom, dodržiava pokyny dozor konajúceho a dbá
o hygienu a kultúru stravovania.
Dodržiava zasadací poriadok, ktorý určuje triedny učiteľ alebo vyučujúci.
Žiak je zodpovedný za škodu, ktorú zapríčinil úmyselne, z nedbanlivosti, porušením
zásad OBP, resp. nedodržaním postupu práce.
Prípadná škoda na školskom majetku, okrem škôd týkajúcich sa bežnej údržby ktoré sa
hradia z fondu oprav, sa zosobní žiakovi prípadne jeho zákonnému zástupcovi alebo
ak sa nenájde vinník celej triede, prípadne celej UVS na Odbornom výcviku.

c) Chrániť vlastné zdravie a zdravie iných. Dbať o čistotu
pri držiavaní poriadku v škole i mimo nej.

a

poriadok a pomáhať

1) Žiak sa pri príchode do školy a odchode zo školy preobúva (ako prezuvky na
teoretickom vyučovaní používa obuv typu vsuvky , na praktickom vyučovaní používa
šnurovaciu obuv s uzavretou pätou a špičkou, na hodinách telesnej výchovy používa
obuv podľa pokynov vyučujúceho telesnej výchovy ). Topánky a vrchný odev odkladá
do pridelenej šatne.
2) Žiak je povinný ihneď oznámiť príslušnému vyučujúcemu každý, aj drobný úraz.
Bezpečnostný technik zabezpečí evidenciu, prípadne záznam o úraze spolu s vyučujúcim
alebo triednym učiteľom. Oznamovacia povinnosť sa týka všetkých okolností, ktoré
môžu ohroziť zdravie, bezpečnosť a majetok jednotlivca, prípadne celej školy.
3) Každá trieda má dvoch týždenníkov, ktorí zabezpečujú tieto úlohy:
- prichádzajú do školy najneskôr 15 minút pred začiatkom vyučovania a prekontrolujú
či je trieda v poriadku (čistota, krieda, tabuľa), na začiatku každej hodiny hlásia
vyučujúcemu mená neprítomných žiakov,
- ak sa vyučujúci nedostaví na vyučovaciu hodinu do 15 minút od začiatku hodiny,
hlásia to riaditeľovi školy alebo jeho zástupcovi,
- cez prestávky vetrajú triedu a pripravujú ju na ďalšiu vyučovaciu hodinu, nedostatky
hlásia vyučujúcemu, prípadne triednemu učiteľovi,
- po skončení vyučovania skontrolujú, či je trieda v poriadku (stoličky vyložené na
laviciach, zotretá tabuľa, zhasnuté svetlá, zatvorené okná, uzáver vody), z triedy
odchádzajú poslední, kontrolujú poriadok a čistotu v šatni.
4) Ak sa žiak uchádza o oslobodenie od telesnej výchovy, predkladá prostredníctvom
triedneho učiteľa vedeniu školy návrh lekára a žiadosť rodičov.
5) Žiak oslobodený od vyučovania predmetu telesná výchova na hodinách telesnej výchovy
necvičí, ale je prítomný v priestoroch vyučovania s výnimkou na prvých a posledných
hodinách svojho rozvrhu hodín, ak zákonný zástupca dá škole písomný informovaný
súhlas na jeho neprítomnosť na týchto hodinách v príslušnom školskom roku. Ostatní
žiaci prichádzajú do telocvične v cvičebnom úbore a v prezuvkách.
6) Uvoľňovanie žiakov z vyučovania je možné s písomným súhlasom rodičov v žiackej
knižke.
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d) Žiak má prichádzať do školy vhodne, čisto oblečený a upravený, bez extrémnych,
vyzývavých a rušivo pôsobiacich súčastí a doplnkov odevu, líčenia a účesu. Žiak sa na
vyučovanie telesnej výchovy zásadne preoblieka do úboru. Úbor a obuv udržiava
v čistote. V priestoroch telocvične dodržiava „hygienickú zónu“, t.j. vstupuje do nej len
v predpísanej obuvi.
e) Žiak šetrí školské zariadenie, chráni ho pred poškodením a hospodárne zaobchádza
s učebnicami a učebnými pomôckami. Učebnicu, ktorú žiak stratí alebo znehodnotí, musí
nahradiť novou, prípadne ju zaplatí v adekvátnej sume.
f) Žiak dodržiava zásady vnútorného školského poriadku, zásady bezpečnosti práce a ochrany
zdravia, vyučovací čas, rozvrh prestávok a plní ďalšie pokyny vyučujúcich a dozor
konajúcich učiteľov.
1) Úradné a neodkladné záležitosti si vybavuje počas stránkových hodín nato určených.
2) Každá trieda si volí triednu samosprávu, z ktorej jeden zvolený člen je členom žiackej
rady.
3. Žiakom je zakázané:
a) Opustiť budovu školy počas prestávok. Počas voľných hodín môže opustiť areál školy len
s písomným súhlasom rodičov, ktorý odovzdajú triednemu učiteľovi na začiatku každého
školského roka. Žiak je povinný tieto odchody hlásiť službe pri vchode s uvedením mena,
triedy, času a dôvodu odchodu.
b) Prinášať a distribuovať (dávať, predávať) alkohol a iné návykové látky (drogy) ďalším
osobám, v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou.
c) Fajčiť v priestoroch školy aj pri mimoškolských činnostiach organizovaných školou, nosiť,
prechovávať a používať nelegálne drogy, alkoholické nápoje a iné zdraviu škodlivé
a návykové látky v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou, byť pod ich vplyvom
v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou . Porušenie tohto zákazu sa považuje sa
hrubé porušenie školského poriadku,
d) Nosiť do školy väčšie sumy peňazí, cenné predmety, rádiá, hracie karty, pyrotechnické
výrobky a pod.,
e) Predávať a nakupovať tovar medzi sebou v areáli školy,
f) Súkromné návštevy v čase vyučovania a prestávok. V odôvodnených prípadoch sa návšteva
zaeviduje u služby ktorá do príchodu žiaka zotrvá v priestoroch vestibulu školy.
g) Vulgárne sa vyjadrovať v škole a v jej priestoroch.
h) Vyrušovať na vyučovaní a zaoberať sa činnosťami, ktoré nie sú predmetom vyučovania.
i) Našepkávať pri skúšaní, odpisovať pri písomných skúškach alebo používať nedovolené
pomôcky a informačné pramene.
j) Vykláňať sa z okien, vykrikovať, vysedávať na oknách, zábradliach, schodištiach
a podlahách.
k) Používať mobil počas vyučovacej hodiny (musí ho mať vypnutý).
l) V čase vyučovania požívať súkromné motorové vozidlo alebo bicykel.
Čl. 2
Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí

1. Žiakom je zakázané:
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a) Prinášať a distribuovať (dávať, predávať) alkohol a iné návykové látky (drogy) ďalším
osobám, v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou. Porušenie tohto zákazu sa
považuje za porušenie vnútorného poriadku školy zvlášť hrubým spôsobom,
b) fajčiť v priestoroch školy, v areáli školy, a pri činnostiach organizovaných školou. Porušenie
tohto zákazu sa považuje závažné porušenie vnútorného poriadku školy,
c) Prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje, návykové
látky (drogy) a iné zdraviu škodlivé látky, požívať ich v škole alebo pri činnostiach
organizovaných školou, byť pod ich vplyvom v škole alebo pri činnostiach organizovaných
školou. Porušenie tohto zákazu sa považuje za porušenie vnútorného poriadku školy zvlášť
hrubým spôsobom,
d) Prechovávať návykové látky v škole, areáli školy ako aj na akciách poriadaných školou.
Porušenie tohto zákazu sa považuje za porušenie vnútorného poriadku školy zvlášť hrubým
spôsobom.
1. Žiaci sú povinní:
a) Podrobiť sa toxikologickému vyšetreniu v zdravotníckom zariadení, ak je dôvodné
podozrenie, že žiak je pod vplyvom návykovej látky v škole alebo pri činnostiach
organizovanýchvškolou.
Porušenie zákazu v oblasti ochrany žiakov pred zneužívaním návykových látok žiakom
je zavinené konanie alebo opomenutie, ktorým porušil vo výchovno-vzdelávacom procese v škole
tento vnútorný poriadok školy, nedodržal zákaz, alebo porušil zákon.
Všetky porušenia uvedených zákazov a povinností žiakov prerokuje pedagogická rada a na
návrh riaditeľa navrhne výchovné opatrenie podľa § 58 zákona č. 245/2008 Z.Z o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ak ide o prvý prípad
navrhne sa podmienečné vylúčenie zo školy a riaditeľ školy odporučí žiaka do odbornej
starostlivosti. V prípade nutnosti liečby žiaka, sa žiakovi umožní prerušiť štúdium a po návrate
z liečby doštudovať.
Každý prípad porušenia školského poriadku v tomto článku je povinný prerokovať so žiakom
jeho triedny učiteľ alebo vedúci pedagogický pracovník (riaditeľ, zástupca riaditeľa. O prerokovaní
sa vždy vyhotoví písomný záznam, ktorý sa bude evidovať v spise žiaka. Ak nie je žiak plnoletý,
zašle sa takýto záznam zákonnému zástupcovi.
Žiakovi sa musí dať možnosť vyjadriť sa k veci a uviesť dôvody na jeho obhajobu. Záznam
obsahuje stanovisko dotknutého žiaka, stručný popis skutku, prípadné stanoviská ďalších osôb,
ktoré môžu prispieť k bližšiemu objasneniu skutkovej podstaty.
Stanovisko žiaka sa nevyžaduje, pokiaľ bez vážnych príčin sa tento odmieta vyjadriť k veci
alebo mu to nedovoľuje momentálny stav a prípad možno spoľahlivo zistiť iným spôsobom
(lekárskym vyšetrením). Odoprenie podpisu na písomnom zázname je potrebné zaznamenať aj
s uvedením tohoto dôvodu.
Čl. 3
Výchovné opatrenia a kritériá ich udeľovania
Výchovnými opatreniami sú pochvaly a iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny
žiakov.
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Pochvalu alebo iné ocenenie udeľuje žiakom triedny učiteľ, majster odbornej výchovy, riaditeľ
školy prostredníctvom vydania rozhodnutia o uložení výchovného opatrenia alebo zriaďovateľ
školy. Môže ich udeliť aj iná organizácia. Pochvala sa udeľuje spravidla na zhromaždení triedy
alebo školy.
1. Pochvaly
a) Pochvala triednym učiteľom alebo majstrom odbornej výchovy:
- za výborný prospech
- za vzornú reprezentáciu školy (úspešné umiestnenie v súťaži do úrovne okresného kola)
- za vzorné plnenie povinností
b) Pochvala riaditeľom školy:
- za prospech do 1,50
- za vzornú reprezentáciu školy (úspešné umiestnenie v regionálnych a vyšších súťažných
kolách do 10. miesta)
- za vzorné plnenie povinností
c) Mimoriadna cena:
- za nezištnú pomoc,
- vysoko humánny prístup k ľuďom,
- mimoriadny čin (napríklad záchrana života alebo majetku),
- osobnosť maturitného ročníka
Táto cena môže byť udelená žiakovi len za predpokladu, že počas štúdia neporušil vnútorný
školský poriadok zvlášť hrubým spôsobom.
2. Opatrenie na posilnenie disciplíny žiakov
Žiakom možno podľa závažnosti previnenia uložiť prostredníctvom vydania rozhodnutia
o uložení výchovného opatrenia niektoré z týchto opatrení:
a) napomenutie alebo pokarhanie od triedneho učiteľa, majstra odbornej výchovy, pokarhanie
od riaditeľa školy,
b) ak splnili povinnú školskú dochádzku, môže im riaditeľ školy po prerokovaní
v pedagogickej rade uložiť aj podmienečné vylúčenie zo štúdia alebo vylúčenie zo štúdia.
1) Napomenutie od triedneho učiteľa alebo MOV (v prípade, že napomínaný žiak je v jeho
UVS) so zápisom do žiackej knižky a s oznámením rodičom. Toto výchovné opatrenie sa
udelí za menej závažné porušenie vnútorného poriadku školy podľa posúdenia triedneho
učiteľa na návrh učiteľa alebo iného MOV.
2) Pokarhanie od triedneho učiteľa alebo MOV (v prípade, že napomínaný žiak je v jeho
UVS) so zápisom do žiackej knižky a triedneho katalógu a oznámením rodičom. Toto
výchovné opatrenie sa udelí za menej závažné porušenie vnútorného poriadku školy na
návrh triedneho učiteľa alebo MOV.
3) Pokarhanie od riaditeľa školy so zápisom do žiackej knižky a triedneho katalógu
a s oznámením rodičom. Toto výchovné opatrenie sa udelí za sústavne menej závažné
porušenie vnútorného poriadku školy na návrh triedneho učiteľa, zástupcu riaditeľa pre
TV alebo HMOV.
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4) Podmienečné vylúčenie zo štúdia. Toto výchovné opatrenie môže udeliť žiakovi riaditeľ
školy na návrh pedagogickej rady, ak žiak porušil vnútorný školský poriadok zvlášť
hrubým spôsobom minimálne dvakrát za jedno klasifikačné obdobie.
5) Vylúčenie zo štúdia. Toto výchovné opatrenie môže udeliť žiakovi riaditeľ školy na
návrh pedagogickej rady v prípade, že správanie žiaka bolo pedagogickou radou
ohodnotené ako neuspokojivé. Žiak, ktorý neukončil povinnú školskú dochádzku, nemôže
byť vylúčený zo štúdia.
Výchovné opatrenia uvedené v tomto odseku sa môžu ukladať do dvoch mesiacov odo dňa,
keď sa o previnení žiaka dozvedel príslušný pedagogický zamestnanec školy, najneskôr však
do jedného roka odo dňa, keď sa žiak previnenia dopustil.
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 osvedčil, upustí sa
od vylúčenia. Ak žiak v tejto lehote poruší vnútorný školský poriadok zvlášť hrubým spôsobom,
riaditeľ školy žiaka vylúči zo štúdia.
Opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov oznámi zákonnému zástupcovi žiaka triedny učiteľ
písomnou formou. Priestupky sa bilancujú na priebežnej klasifikačnej porade a na klasifikačnej
porade príslušného klasifikačného obdobia a zaznamenávajú sa do triedneho katalógu s dátumom
klasifikačnej porady.
Čl. 4
Porušovanie vnútorného poriadku školy
1. Porušovanie školského poriadku člení na:
a)
b)
c)
d)

menej závažné porušovanie školského poriadku,
sústavné menej závažné porušovanie školského poriadku,
závažné porušenie školského poriadku,
porušenie školského poriadku zvlášť hrubým spôsobom.

2. O každom porušení vnútorného poriadku školy uvedenom v ods.1, písm. b) až d) vyhotoví
príslušný triedny učiteľ písomný záznam.
3. Žiak sa dopustí menej závažného porušenia vnútorného poriadku školy ak:
-

-

oneskorí svoj príchod do školy do 15 minút po zazvonení,
nebude mať na vyučovaní vyučujúcim požadované učebnice, zošity a učebné pomôcky za
predpokladu, že sa na začiatku vyučovacej hodiny neospravedlní, alebo jeho ospravedlnenie
nebude vyučujúcim uznané,
bude na vyučovanie nepripravený za predpokladu, že sa na začiatku vyučovacej hodiny
neospravedlní, alebo jeho ospravedlnenie nebude vyučujúcim uznané,
bude v triede neprezutý,
bude porušovať povinnosti týždenníka alebo služby pri vchode do školy,
sa bude nevhodne správať k spolužiakom a pracovníkom školy,
nebude udržiavať poriadok vo svojej lavici, pracovnom mieste, školskej jedálni alebo
v šatni,
bude akýmkoľvek spôsobom narušovať vyučovaciu hodinu,
nebude mať splnené domáce úlohy, alebo iné povinnosti, ktoré mu nariadi vykonať
vyučujúci v súvislosti s vyučovaním,
bude používať nedovolené pomôcky pri vyučovaní a overovaní vedomostí,
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bude klamať pracovníkov školy,
svojim správaním, alebo nedbanlivosťou menej závažným spôsobom poškodí školský
majetok,
- svojim správaním, alebo nedbanlivosťou spôsobí zjavné plytvanie vodou, alebo elektrickou
energiou,
- jedenkrát počas prestávky bez dovolenia opustí budovu školy,
- sa dopustí iného správania, ktoré pedagogická rada školy prostou väčšinou jej členov posúdi
ako menej závažné porušenie vnútorného poriadku školy.
4. Žiak sa dopustí sústavne menej závažného porušenia vnútorného poriadku školy ak:
-

-

dvakrát oneskorí svoj príchod do školy do 15 minút po zazvonení,
dvakrát za klasifikačné obdobie počas prestávky bez dovolenia opustí budovu školy,
sa opakovane dopustí menej závažného porušenia vnútorného poriadku školy

5. Žiak sa dopustí závažného porušenia vnútorného poriadku školy ak:
-

-

Bude mať viac ako 7 neospravedlnené hodiny.
Opakovane bude oneskorene prichádzať do školy (Oneskorený príchod je každý príchod na
vyučovaciu hodinu po zazvonení, ktorý sa bude hodnotiť nasledovne:
a) 3 oneskorené príchody do 15 minút po zazvonení = 1 neospravedlnená vyučovacia
hodina
b) oneskorený príchod po 15 minútach po zazvonení = 1 neospravedlnená vyučovacia
hodina
sa hrubým spôsobom správa k spolužiakom a pracovníkom školy,
opakovane nemá na hodine TV potrebný úbor, alebo predpísanú obuv,
opakovane nemá na hodinách odborného výcviku potrebný pracovný odev a obuv
viac ako dvakrát za klasifikačné obdobie počas prestávky bez dovolenia opustí budovu
školy,
bude fajčiť v priestoroch školy, v areáli školy a pri činnostiach organizovaných školou,
sa dopustí takého správania, ktoré pedagogická rada školy prostou väčšinou jej členov
posúdi ako závažné porušenie vnútorného poriadku školy.

6. Žiak sa dopustí porušenia vnútorného poriadku školy zvlášť hrubým spôsobom ak:
-

-

prišiel do školy, alebo na činnosť organizovanú školou pod vplyvom návykovej látky
vrátane alkoholu, alebo je na vyučovaní, alebo na činnosti organizovanej školou pod
vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky,
priniesol, prechováva, distribuuje (dáva alebo predáva inému) drogy vrátane alkoholu
(v prípade nelegálnych drog ide o trestný čin podľa zákona č. 140/1961)

-

sa odmietnutie podrobiť skúške na zistenie alkoholu v dychu, resp. vyšetrenia alkoholu
a iných omamných látok v škole počas vyučovania a počas činností organizovaných školou.
bude mať viac ako 14 neospravedlnených hodín,
sa dopustí krádeží a závažných podvodov v škole,
sa dopustí falšovania dokladov slúžiacich pre účely ospravedlnenia jeho neprítomnosti
v škole,
sa dopustí šikanovania spolužiakov,
sa dopustí vandalizmu v škole,
sa opakovane a zvlášť hrubým spôsobom správa k spolužiakom a pracovníkom školy,
sa dopustí takého správania, ktoré pedagogická rada školy prostou väčšinou jej členov
posúdi ako porušenie vnútorného poriadku školy zvlášť hrubým spôsobom.
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Čl. 5
Hodnotenie a klasifikácia
a) Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami:
1 – výborný
2 – chválitebný
3 – dobrý
4 – dostatočný
5 – nedostatočný
Predmety, ktoré sa neklasifikujú, sú určené v učebných plánoch.
b) Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:
1 – veľmi dobré
2 – uspokojivé
3 – menej uspokojivé
4 – neuspokojivé
c) Žiakovi sa zníži známka zo správania na:
2. stupeň – uspokojivé
-

za závažné porušenie vnútorného poriadku školy na návrh triedneho učiteľa alebo iného
vyučujúceho po odporúčaní pedagogickej rady a po schválení riaditeľom školy.

3. stupeň – menej uspokojivé
-

za porušenie školského poriadku zvlášť hrubým spôsobom na návrh triedneho učiteľa
alebo iného vyučujúceho po odporúčaní pedagogickej rady a po schválení riaditeľom
školy.

4.stupeň – neuspokojivé
-

-

za opakované porušenie školského poriadku zvlášť hrubým spôsobom na návrh
triedneho učiteľa alebo iného vyučujúceho po odporúčaní pedagogickej rady a po
schválení riaditeľom školy,
za správanie ktorým ohrozuje výchovu ostatných žiakov, v prípade právoplatného
odsúdenia za úmyselný trestný čin a za správanie v škole a mimo nej, ktoré je v rozpore
so zásadami morálky a pravidlami spolunažívania a to na návrh triedneho učiteľa alebo
iného vyučujúceho po odporúčaní pedagogickej rady a po schválení riaditeľom školy.

d) Riaditeľ školy zabezpečuje, aby sa o prospechu a správaní neplnoletého žiaka mohol priebežne
informovať jeho zákonný zástupca.
e) Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v 1. polroku, žiak sa za
1. polrok neklasifikuje. Riaditeľ školy určí ne jeho vyskúšanie a klasifikovanie náhradný termín,
a to spravidla tak, aby klasifikácia mohla byť ukončená najneskôr do dvoch mesiacov
po skončení prvého polroka.
f) Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v 2. polroku, žiak je skúšaný
a klasifikovaný za toto obdobie v poslednom týždni augusta a to v dňoch určených riaditeľom
školy.
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g) Ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci prvého
a druhého polroka, môže do troch dní odo dňa, odkedy sa dozvedel o jej výsledku, požiadať
riaditeľa školy o komisionálne skúšanie; ak je vyučujúcim riaditeľ strednej školy, o preskúšanie
žiaka možno požiadať zriaďovateľa. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v klasifikačnom období
z tohto vyučovacieho predmetu už komisionálne skúšaný. Riaditeľ školy môže nariadiť
komisionálne preskúšanie žiaka aj na vlastný podnet.
h) Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroku vyjadruje výsledky jeho
klasifikácie v povinných predmetoch, ktoré sa klasifikujú, a klasifikáciu jeho správania;
nezahŕňa klasifikáciu v nepovinných vyučovacích predmetoch.
i) Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroku sa vyjadruje takto:
prospel s vyznamenaním - žiak prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom predmete
nemá prospech horší ako chválitebný, priemerný prospech z povinných predmetov nemá horší
ako 1,5 a jeho správanie je veľmi dobré.
prospel veľmi dobre - žiak prospel veľmi dobre, ak ani v jednom povinnom predmete nemá
prospech horší ako dobrý, priemerný prospech z povinných predmetov nemá horší ako 2,0
a jeho správanie je veľmi dobré.
prospel - žiak prospel, ak nemá nedostatočný prospech ani v jednom povinnom predmete.
neprospel - žiak neprospel, ak má z niektorého povinného predmetu aj po opravnej skúške
nedostatočný prospech.
Čl. 6
Opravné skúšky
a) Žiak, ktorý má na konci druhého polroku nedostatočný prospech najviac z dvoch povinných
predmetov, môže so súhlasom riaditeľa strednej školy robiť z týchto predmetov opravnú
skúšku.
b) Opravnú skúšku môže robiť aj žiak, ktorého prospech na konci prvého polroka je nedostatočný
najviac z dvoch povinných predmetov, ktoré sa vyučujú len v prvom polroku.
c) Termín opravných skúšok určí riaditeľ školy tak, aby opravné skúšky:
1) podľa odseku a) boli vykonané najneskôr do 31. augusta; žiakovi, ktorý zo
závažných dôvodov nemôže prísť na opravnú skúšku v určenom termíne, možno
povoliť vykonanie opravnej skúšky najneskôr do 15. septembra a žiakovi, ktorý
bol klasifikovaný za druhý polrok v poslednom týždni augusta do 15. októbra,
2) podľa odseku b) boli vykonané najneskôr do klasifikačnej porady za druhý
polrok.
d) Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, klasifikuje sa z vyučovacieho
predmetu, z ktorého mal robiť opravnú skúšku, stupňom prospechu nedostatočný.
Čl. 7
Komisionálne skúšky
Žiak sa klasifikuje na základe výsledkov komisionálnej skúšky v týchto prípadoch:
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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,
g) v prípade oslobodenia žiaka od povinnosti dochádzať do školy,
h) pri praktických skúškach a skúškach z hlavného odboru štúdia na konci prvého
a druhého polroka na školách so vzdelávacím programom umeleckého zamerania
a konzervatóriách,
i) pri plnení osobitného spôsobu školskej dochádzky,
j) pri individuálnom vzdelávaní,
k) vo vzdelávaní v základných školách na získanie nižšieho stredného vzdelania,
l) vo vzdelávaní v stredných odborných školách na získanie nižšieho stredného
vzdelania.
Komisia pre komisionálne skúšky je najmenej 3-členná. Komisia sa skladá z predsedu, ktorým
je spravidla riaditeľ školy alebo ním poverený učiteľ alebo majster odbornej výchovy, skúšajúceho
učiteľa, ktorým je spravidla učiteľ alebo majster odbornej výchovy vyučujúci žiaka príslušný
vyučovací predmet, a prísediaceho, ktorý má aprobáciu pre ten alebo príbuzný vyučovací predmet.
Výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda komisie verejne v deň konania skúšky; tento
výsledok je pre klasifikáciu žiaka konečný.
V klasifikačnom období môže žiak vykonať komisionálnu skúšku z daného predmetu len raz.
Čl. 8
Uvoľňovanie žiakov z vyučovania
a) Riaditeľ školy môže uvoľniť žiaka z vyučovania povinného predmetu alebo od telesných
úkonov spojených s vyučovaním niektorých predmetov na základe vyjadrenia príslušného
lekára, a ak ide o žiaka so zmenenou pracovnou schopnosťou, na základe vyjadrenia
posudkového lekára sociálneho, zabezpečenia. Pri uvoľňovaní od vyučovania telesnej výchovy
sa postupuje podľa osobitných predpisov.
b) Žiaka nemožno uvoľniť na celý školský rok alebo jeho prevažnú časť od vyučovania povinných
predmetov, ktoré majú rozhodujúci význam pre odborné zameranie absolventa. Predmety určuje
riaditeľ školy.
c) Ak to dovoľuje charakter učiva, riaditeľ školy umožní žiačke z dôvodu tehotenstva alebo
materstva prípravu a vykonanie skúšok, v určených termínoch, ak je neplnoletá, so súhlasom jej
zákonného zástupcu. Žiačka môže dochádzať len na vyučovanie predmetov obsahujúcich
činnosti, ktoré jej osobitné predpisy nezakazujú.
d) V osobitných prípadoch, ak to dovoľuje charakter učiva, umožní riaditeľ školy na žiadosť žiaka,
ak nie je plnoletý so súhlasom zákonného zástupcu, a po odporúčaní príslušného lekára
zdravotne postihnutému alebo dlhodobo chorému žiakovi prípravu a vykonanie skúšok
v určených termínoch.
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e) Riaditeľ školy umožní na žiadosť žiaka, a ak ide o neplnoletého so súhlasom zákonného
zástupcu, mimoriadne nadanému a talentovanému žiakovi prípravu a vykonanie skúšok podľa
individuálneho študijného plánu.
f) Riaditeľ školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade a po porovnaní učebných plánov
povoliť žiakovi absolvovať časť štúdia na obdobnej škole v zahraničí. Štúdium v zahraničí môže
povoliť aj opakovane, ale vždy len po úspešnom ukončení ročníka. V prípade potreby uloží
žiakovi povinnosť vykonať rozdielové skúšky najviac z troch predmetov, pričom rozdielová
skúška z vyučovacieho jazyka je povinná.
g) Uvoľniť neplnoletého žiaka z jednej vyučovacej hodiny môže na písomnú žiadosť zákonného
zástupcu alebo na písomnú žiadosť plnoletého žiaka príslušný vyučujúci, maximálne z jedného
vyučovacieho dňa triedny učiteľ alebo MOV z predmetu Odborný výcvik a z viac ako z jedného
dňa riaditeľ školy. Vždy musí byť dôvodom na uvoľnenie zreteľahodná okolnosť.
Čl. 9
Prerušenie štúdia
Riaditeľ strednej školy môže povoliť prerušenie štúdia žiakovi, ktorý splnil povinnú školskú
dochádzku, na žiadosť jeho zákonného zástupcu, ak ide o plnoletého žiaka, na jeho žiadosť,
najviac na tri roky; riaditeľ školy je povinný na základe žiadosti žiačky alebo jej zákonného
zástupcu prerušiť štúdium pre tehotenstvo a materstvo alebo jej povoliť štúdium podľa
individuálneho učebného plánu.
Čl. 10
Postup do vyššieho ročníka a opakovanie ročníka
a) Do vyššieho ročníka postupuje žiak, ktorý prospel.
b) Ak žiak v niektorom školskom roku neprospel a nevykonal úspešne opravnú skúšku, riaditeľ
školy môže na jeho žiadosť povoliť opakovať ročník; k žiadosti neplnoletého žiaka sa vyjadruje
jeho zákonný zástupca.
c) Ak žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, chce zanechať štúdium, oznámi to písomne
riaditeľovi školy. Ak je žiak neplnoletý, s vyjadrením jeho zákonného zástupcu.
d) Žiak prestáva byť žiakom strednej školy dňom nasledujúcim po dni, keď riaditeľovi školy bolo
doručené oznámenie o zanechaní štúdia.
Čl. 11
Prestup na inú školu a zmena študijného alebo učebného odboru
a) Prestup na inú strednú školu, na ten istý alebo iný študijný alebo učebný odbor povoľuje riaditeľ
strednej školy, na ktorú sa žiak hlási. Prestup povoľuje na základe žiadosti jeho zákonného
zástupcu; ak ide o plnoletého žiaka, na základe jeho žiadosti
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b) Zmenu študijného odboru alebo učebného odboru povoľuje riaditeľ strednej školy spravidla na
začiatku školského roku. Podmienkou na povolenie zmeny je zdravotná spôsobilosť žiaka na
štúdium a spôsobilosť na vykonávanie povolania, na ktoré sa má pripravovať v novozvolenom
študijnom alebo učebnom odbore, a úspešné vykonanie rozdielovej skúšky, ak ju riaditeľ určil.
Čl. 12
Národný plán výchovy k ľudským právam
Výchova a vzdelávanie k problematike ľudských práv sa považuje za základné právo
a jednotlivé vlády členských štátov OSN majú povinnosť pripraviť národné plány, ktorých
obsahom je :
- ochrana a rešpektovanie ľudských práv pre každého občana krajiny,
- hlásanie myšlienky nezávislosti, neoddeliteľnosti a všeobecnej platnosti ľudských práv,
- výchova a vzdelávanie k ľudským právam ako nástroj na dosiahnutie demokracie,
udržateľného rastu, právnej spoločnosti, vonkajších životných podmienok a mieru,
- podporovanie znalosti a zručnosti k využívaniu nástrojov a mechanizmov ochrany ľudských
práv,
- preskúmanie a skoncipovanie učebných materiálov, určených na výchovu a vzdelávanie
k ľudským právam,
- podporovanie tvorby analýz o trvalých ako aj aktuálnych problémoch týkajúcich sa
problematiky ľudských práv, ktoré vyústia do ich riešenia v zhode so štandardom ľudských
práv.
V zmysle Národného plánu výchovy k ľudským právam, Národného akčného plánu pre deti
a Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie ... bude škola podporovať aktivity
v oblasti výchovy v duchu humanizmu, k ľudským právam, právam dieťaťa, tolerancii,
predchádzania všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasizmu a rozvoja
medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti. V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa
bude škola zabezpečovať sledovanie a aktívnu ochranu detí pred nežiaducimi javmi ako sú
záškoláctvo, agresívne prejavy, násilie, šikanovanie, fyzické alebo psychické týranie, delikvencia,
zneužívanie návykových látok, sexuálne zneužívanie a pod.
SOŠE plánuje nasledovné aktivity v oblasti výchovy k ľudským právam:
1. Návšteva divadelného predstavenia s tematikou ľudských práv.
2. Beseda na tému zneužívania návykových látok.
3. Beseda s lekárom na tému sexuálneho zneužívania detí.
4. Účasť na výstave práce žiakov ZŠ a SŠ na tému diskriminácia, rasizmus a xenofóbia.
5. Do plánu triednických hodín zaradiť problematiku intolerancie.
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Čl. 13
Organizácia vyučovania
a) Organizácia teoretického vyučovania:

Úsek teoretického vyučovania
1.hod.
Prestávka
2.hod.
Prestávka
3.hod.
Prestávka
4.hod.
Prestávka
5.hod.
Prestávka
6.hod.
Prestávka
7.hod.
Prestávka
8.hod.

8.00
8.45
8.50
9.35
9.55
10.40
10.45
11.30
11.35
12.20
12.50
13.35
13.40
14.25
14.30

8.45
8.50
9.35
9.55
10.40
10.45
11.30
11.35
12.20
12.50
13.35
13.40
14.25
14.30
15.15

b) Organizácia praktického vyučovania:

Praktické
vyučovanie Úsek PV – 3.,4. ročník Úsek PV – 1.,2. ročník
Vyučovanie
7.30
9.30
8.00
Prestávka
9.30
9.50
9.30
Vyučovanie
9.50
11.00
9.50
Prestávka
11.00
11.15
11.00
Vyučovanie
11.15
12.20
11.15
Prestávka obedňajšia 12.20 – 12.50

9.30
9.50
11.00
11.15
12.20

Vyučovanie

14.00

12.50

14.30
15

12.50

c) Organizácia výdaja obedov:
12.20 hod. -

12.50 hod. pre všetkých žiakov školy.
Čl. 14
Záverečné ustanovenie

a) Vnútorný poriadok školy bol schválený pedagogickou radou dňa 27. januára 2015, zároveň
prestáva platiť Vnútorný poriadok školy zo dňa 01. februára 2013 dňom platnosti nového
vnútorného poriadku školy.
b) Vnútorný poriadok školy sa stáva záväzným pre žiaka po oboznámení sa s jeho obsahom.
c) Vnútorný poriadok školy nepovažujeme za uzavretý. Na základe oprávnených pripomienok
prostredníctvom žiackej rady, pedagogickej rady, rad škôl a rodičovskej rady je možné
operatívne ho upravovať.
d) Platí od 1.marca 2015
V Stropkove dňa 16. februára 2015

Ing. Kuľbaga Peter
riaditeľ SOŠE
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