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ÚVODNÉ   USTA NOVENIE 

Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves je strednou odbornou 
školou (v texte ďalej „škola“). Žiak si školu zvolil dobrovoľne, preto je povinný podriadiť sa 
školskému poriadku školy. 

Školský  poriadok  je  vypracovaný  v zmysle  Zákona  č.  245/2008  Z.  z.  o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon). 

I. 
VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ 

1.  Žiak školy  svojim správaním a vystupovaním v škole aj na verejnosti reprezentuje seba 
aj  školu.  V  škole  a  mimo  nej  sa  správa  v  súlade  s  právnymi  a  etickými  normami 
spoločnosti. 

2.  Všetci  žiaci  sú  povinní  poznať  a  zachovávať  pravidlá,  ktoré  sú  uvedené  v  školskom 
poriadku,  s ktorými sú pravidelne oboznamovaní prostredníctvom triednych učiteľov na 
triednických hodinách. 

3.  Vyučovanie v škole prebieha podľa rozvrhu hodín, ktorý schválil riaditeľ školy. 

4.  Rozpis vyučovacích hodín: 

Hodina  od  do 

1. hodina  7.35  8.20 

2. hodina  8.30  9.15 

3. hodina  9.25  10.10 

4. hodina  10.25  11.10 

5. hodina  11.20  12.05 

6. hodina  12.25  13.10 

7. hodina  13.15  14.00 

8. hodina  14.05  14.50 

5.  Škola sa otvára o 6.30 h. Vyučovanie sa začína o 7.35 h. 

6.  Žiak je povinný byť v škole 10 minút pred začiatkom vyučovania.
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II. 
PRÁVA ŽIAKOV 

ŽIAK  MÁ  PRÁVO  NA: 

  zrozumiteľný výklad učiva 

  vyjadrenie názoru slušným spôsobom k témam vyučovacích hodín 
  kladenie otázok a odpoveď na ne 

  objektívne skúšanie a hodnotenie, poznanie kritérií hodnotenia a klasifikácie 
  bezprostredné oznámenie známky z ústnej odpovede,  na písomné práce a testy oznámenie 
známky v lehote do 10 pracovných dní 

  výber povinne voliteľných a nepovinných predmetov zo ŠkVP 

  zapojenie sa do záujmovej činnosti na škole 
  konzultácie k témam vyučovacích hodín po dohode s príslušným učiteľom 

  konzultácie s výchovným poradcom 
  informovanie  triedneho učiteľa, prípadne  následné informovanie  riaditeľa školy, ak si 
myslí, že došlo k porušeniu jeho práv 

  zvolenie do triednej samosprávy, voliť a byť volený do Žiackej školskej rady 

  aktívne sa zapojenie do činnosti Žiackej školskej rady 
  ohľaduplné a taktné správanie sa zo strany pedagógov aj spolužiakov 

  predloženie  požiadaviek a návrhov na zlepšenie práce vo svojej triede,  prípadne v škole 
svojmu triednemu učiteľovi, Žiackej školskej rade, riaditeľovi školy 

 využitie špecifických foriem a metód  vzdelávania,  ktoré zodpovedajú jeho  potrebám 
v prípade, že bol zaradený medzi žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami 

III. 

VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ŹIAKOV 

1.  Osvojovať  si  vedomosti  a zručnosti,  a tak  získavať  návyky  poskytované  školou, 
pripravovať sa na tvorivú prácu a odbornú činnosť v povolaní. 

2.  Žiak je povinný do školy dochádzať pravidelne a včas podľa stanoveného rozvrhu hodín 
alebo  pokynov  vyučujúcich  a  zúčastňovať  sa  na  vyučovaní  všetkých  povinných, 
voliteľných aj nepovinných predmetov a tiež záujmových činností, ktoré si zvolil.
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3.  Opakujúce  sa  neopodstatnené  neskoré  príchody žiaka  na  vyučovanie  sa  klasifikujú  ako 
priestupok, za ktorý vyvodí triedny učiteľ dôsledky v súlade so školským a klasifikačným 
poriadkom. 

4.  Základným  dokladom,  ktorý  oprávňuje  žiaka  na  vstup  do  školskej  budovy  je  školská 
identifikačná karta. Úmyselné poškodzovanie identifikačnej karty sa považuje za závažný 
priestupok. Stratu  identifikačnej  karty  je  žiak  povinný  bezodkladne oznámiť  triednemu 
učiteľovi  a zároveň zaplatiť príslušnú čiastku za vystavenie novej karty. 

5.  Žiak  zodpovedá  za  zverené  učebnice,  v prípade  straty  je  povinný  zaplatiť  hospodárke 
školy jej obstarávaciu cenu. 

6.  Počas vyučovania sa správať disciplinovane,  sústredene sledovať výklad vyučujúceho a 
ostatnú  prácu  na  vyučovacej  hodine  a  aktívne  sa  do  nej  zapájať,  plniť  prikázané 
povinnosti, nevyrušovať spolužiakov. 

7.  Do  školy  prinášať  učebnice  a  školské  potreby  podľa  rozvrhu  hodín  a  pokynov 
vyučujúcich. 

8.  Osvojovať  si  zásady  vlastenectva,  humanity,  demokracie  a  správať  sa  podľa  nich,  byť 
disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických pracovníkov a iných pracovníkov školy. 

9.  Na začiatku vyučovacej hodiny zaujať svoje miesto určené zasadacím poriadkom, ktoré 
určuje a mení triedny učiteľ po dohode so žiakmi. 

10. V  priebehu  vyučovania  sa  môže  vzdialiť  z  vyučovacej  hodiny  len  so  súhlasom 
vyučujúceho. 

11. Po príchode vyučujúceho na vyučovaciu hodinu žiaci pozdravia povstaním. 
12. Ak vstúpi do triedy riaditeľ, zástupca riaditeľa, učiteľ, alebo iná povolaná dospelá osoba, 

pozdravia žiaci povstaním, rovnako pozdravia povstaním po ich odchode. 
13. Pri  prvom  stretnutí  a  odchode  zo  školy  sa  patrí  pozdraviť  učiteľov  a  ostatných 

zamestnancov školy, staršie známe osoby je slušné pozdraviť aj mimo školy. 
14. Žiaci majú povinnosť chrániť si vlastné zdravie i zdravie iných. 

15. V učebni a v školských i verejných priestoroch zachovávať čistotu a udržiavať poriadok. 
Vlastným pričinením pomáhať utvárať vhodné pracovné prostredie. 

16. Šetriť  školské  zariadenie,  chrániť  ho  pred  poškodením  a  hospodárne  zaobchádzať  s 
učebnicami a učebnými pomôckami. Škody na zariadení školy spôsobené úmyselne alebo 
z  nedbalosti  odstráni  žiak  alebo  jeho  rodičia,  prípadne uhradí  do  fondu opráv  finančné 
prostriedky na odstránenie škody. 

17. Byť v škole vhodne, čisto oblečený a upravený. 
18. Dodržiavať vyučovací čas, rozsah prestávok a plniť ďalšie pokyny vnútorného poriadku 

školy. 

19. Žiak  je  povinný  priebežne  si  zapisovať  všetky  výsledky  klasifikácie  z jednotlivých 
predmetov do študentského preukazu. Triedny učiteľ má právo tieto zápisy kontrolovať.
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IV. 
PRAVIDLÁ PRE OSPRAVEDLŇOVANIE ZAMEŠKANÝCH HODÍN 

1.  Ak  je  vopred  známa  príčina  neúčasti  žiaka  na  vyučovaní  žiak,  alebo  jeho  zákonný 
zástupca požiada o uvoľnenie z vyučovania v dostatočnom predstihu: 
a)  Na  jednu  hodinu  príslušného  vyučujúceho    požiada  žiak,  alebo  zákonný  zástupca, 

najneskôr v deň neprítomnosti. 
b)  Na  viac  hodín  alebo  maximálne  na  tri  dni  triedneho  učiteľa  požiada  zákonný 

zástupca,  najneskôr  deň  pred  neprítomnosťou  žiaka  písomne  v  študentskom 
preukaze. 

c)  Na  viac  ako  tri dni  o  uvoľnenie  písomne požiada  zákonný  zástupca  žiaka  riaditeľa 
školy  (prostredníctvom  svojho  triedneho  učiteľa    jemu  odovzdá  žiadosť  o 
uvoľnenie),  najneskôr  tri  dni  pred  neprítomnosťou  žiaka  písomne  v  študentskom 
preukaze,  alebo  osobitnou  žiadosťou.  Triedny  učiteľ  odovzdá  žiadosť  riaditeľovi  a 
oboznámi  ho  so  svojím  stanoviskom  o  uvoľnení,  resp.  neuvoľnení  žiaka  z 
vyučovania. 

d)  Do  preukazu  žiaka  alebo  na  žiadosť  zákonného  zástupcu    triedny  učiteľ,  alebo 
zastupujúci triedny učiteľ, zapíše súhlas s uvoľnením žiaka z vyučovania. 

e)  Pokiaľ  triedny  učiteľ  (zastupujúci  triedny  učiteľ)  nedajú  súhlas  k  uvoľneniu  žiaka, 
bude sa prípadná neúčasť na vyučovaní posudzovať ako závažne porušenie školského 
poriadku. 

2.  Ak  sa  žiak  nezúčastní  na  vyučovaní  pre  nepredvídateľné príčiny,  zákonný  zástupca  do 
dvoch pracovných dní oznámi dôvod neprítomnosti osobne alebo telefonicky triednemu 
učiteľovi (  v prípade  neprítomnosti  zastupujúcemu  triednemu učiteľovi). Triedny učiteľ 
ospravedlní neprítomnosť žiaka len na základe ospravedlnenia zapísaného v študentskom 
preukaze, podpísaného lekárom a zákonným zástupcom. Ospravedlnenie neprítomnosti je 
žiak povinný predložiť do troch dní po nástupe do školy po predchádzajúcej absencii. V 
prípade, že žiak tak neurobí, triedny učiteľ mu tieto hodiny nemusí ospravedlniť. 

3.  V prípade že zákonný zástupca nedodrží predchádzajúci bod (neoznámi do 3 dní dôvod 
neprítomnosti žiaka), triedny učiteľ hneď v nasledujúci deň (štvrtý deň neprítomnosti) sa 
skontaktuje  telefonicky  so  zákonným  zástupcom  žiaka,  alebo  mu  pošle  oznámenie  o 
neprítomnosti žiaka. 

4.  Podľa  ustanovenia  §19    22  Zákona  č.  245/2008  Z.  z.  (školský  zákon)  je  povinná 
školská dochádzka desaťročná a trvá najdlhšie do konca školského roku, v ktorom 
žiak dovŕši 16 rokov veku. 

Neprítomnosť  žiaka  v škole  ospravedlňuje  jeho  zákonný  zástupca.  Za  riadne  plnenie 
povinnej  školskej  dochádzky  dieťaťa  sú  zodpovední  obidvaja  rodičia,  resp.  osoby, 
ktorým  je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.
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„Pod zanedbávaním povinnej školskej dochádzky na účely zastavenia prídavku na 
dieťa  rodičovi  sa  rozumie  stav,  keď  dieťa  má  neospravedlnenú  neúčasť  na 
vyučovaní v kalendárnom mesiaci viac ako 15 vyučovacích hodín.“ 
Škola  je  povinná  oznámiť  zanedbávanie  povinnej  školskej  dochádzky  dieťaťa  úradu 
práce sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého bydliska rodiča. 

5.  Ak sa  žiak  nemôže  zúčastniť na vyučovaní je zákonný zástupca povinný, najneskôr do 
2 dní, oznámiť triednemu učiteľovi dôvod  neprítomnosti. Ak je dôvodom neprítomnosti 
žiaka  na  vyučovaní  choroba,  je  potrebné  po  nástupe  žiaka  na  vyučovanie  predložiť 
triednemu učiteľovi ospravedlnenie podpísané lekárom. 

6.  Vedenie  školy  môže  vyzvať  triednych  učiteľov,  aby  predložili,  evidenciu  cez  školský 
identifikačný  systém  a študentské  preukazy  žiakov  na  skontrolovanie  oprávnenosti 
ospravedlnenia vymeškaných hodín. 

7.  Riaditeľ  školy  môže  uvoľniť  žiakov  na  rôzne  súťaže,  olympiády  a  inú  reprezentáciu 
školy. Zoznam uvoľnených žiakov umiestni na nástenku v zborovni. V takomto prípade 
triedny učiteľ  žiakovi  nezapočítava  zameškané hodiny,  do  triednej  knihy  k menu  žiaka 
zapíšu  príčinu  uvoľnenia  a  počet  zameškaných  hodín  0.  Okrem  účasti  na  rôznych 
podujatiach  môže  riaditeľ  školy  uvoľniť  žiaka  aj  na  prípravu,  bude  sa  jednať 
predovšetkým o prípravu na predmetové olympiády, SOČ, športové súťaže. Na prípravu 
na krajské kolo súťaže dostane žiak spravidla jeden deň, na slovenské kolo 2 dni voľna. 

V. 
POVINNOSTI ŽIAKOV TÝKAJÚCE SA DOCHÁDZKY 

1.  Keď sa žiak  z  vážnych dôvodov nepripraví  na  vyučovanie,  alebo nevypracuje domácu 
úlohu,  ospravedlní  sa  príslušnému  vyučujúcemu  na  začiatku  hodiny. V  prípade,  že  tak 
neurobí, dodatočné ospravedlnenie učiteľ nemusí brať do úvahy. Učivo si osvojí a úlohy 
dodatočne splní podľa pokynov vyučujúceho. 

2.  Žiak  je  povinný  hneď  hlásiť  triednemu  učiteľovi  zmenu  svojho  bydliska,  prípadne  iné 
zmeny v základných osobných údajoch. Triedny učiteľ zmeny v  triede oznámi  vedeniu 
školy.  Osoby,  ktoré  prichádzajú  do  styku  s  osobnými  údajmi  žiakov  a  ich  rodičov 
podpíšu prehlásenie o mlčanlivosti podľa ustanovení zákona č. 52/1998 Z. z. o ochrane 
osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

3.  Na  školských  exkurziách,  zájazdoch,  výletoch  a  vychádzkach  sa  žiak  riadi  pokynmi 
pedagogického  dozoru.  Bez  jeho  vedomia  sa  nevzďaľuje  od  ostatných  žiakov  alebo  z 
určeného miesta. 

4.  Zákonný  zástupca  žiaka  je  povinný  požiadať  riaditeľa  školy  o  oslobodenie  žiaka  od 
telesnej  výchovy,  ak  má  vážne  zdravotné  problémy.  Riaditeľ  školy  rozhodne  o 
oslobodení  žiaka  od  telesnej  výchovy  na  základe  návrhu  lekára  a  žiadosti  zákonného
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zástupcu do 10 dní odo dňa, kedy žiadosť zákonného zástupcu a návrh lekára boli zaslané 
do školy. 

5.  Na vyučovanie povinne voliteľného predmetu a nepovinného predmetu sa žiak prihlasuje 
na začiatku roka a je povinný na neho dochádzať po celý školský rok. 

VI. 

ŽIAKOM  ŠKOLY JE ZAKÁZANÉ 

1.  Nosiť, prechovávať a užívať alkoholické nápoje, cigarety, drogy a  iné zdraviu škodlivé, 
respektíve  návykové  látky  v  priestoroch  školy  a  jej  okolí  a  na  podujatiach 
organizovaných  školou.  V  súlade  so  zákonom  o  ochrane  nefajčiarov  je  zakázané 
fajčiť  v  celom  objekte  a  areáli  školy  pre  žiakov  a  zamestnancov  školy.  Porušenie 
predchádzajúceho  nariadenia  sa  považuje  za  závažné  porušenie  školského 
poriadku. 

2.  Prinášať do školy alebo na podujatia organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie 
a veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných študentov. 

3.  Nosiť do školy väčšie sumy peňazí, šperky, cenné predmety. 
4.  Žiakom sa zakazuje vulgárne sa vyjadrovať v škole a mimo nej. 

5.  Manipulovať a zasahovať do elektrického, vodovodného a iných zariadení. 
6.  Opúšťať  budovu  školy  v  priebehu  vyučovania  bez  povolenia  príslušného  učiteľa, 

triedneho učiteľa, v prípade jeho neprítomnosti zastupujúceho triedneho učiteľa. 
7.  Vyrušovať na vyučovaní a zaoberať sa činnosťami, ktoré nie sú predmetom vyučovania. 

8.  Našepkávať pri  skúšaní, odpisovať pri písomných skúškach alebo používať  nedovolené 
pomôcky a informačné zdroje. 

9.  Súkromné  návštevy  v  škole  môže  žiak  prijímať  v  odôvodnených  prípadoch  iba  počas 
prestávok.  Návštevu  služba  zaeviduje  v  knihe  návštev  a  návšteva  zotrvá  vo  vestibule 
školy do príchodu žiaka. 

10. Žiak  počas  vyučovania  nesmie  používať  mobilný  telefón, MP  3,  ani  neruší  vyučovací 
proces  jeho  zvukovým  signálom.  Žiak  musí  mať  počas  vyučovacích  hodín  mobilný 
telefón, MP 3 vypnutý a uložený v taške. V prípade porušenia tohto príkazu môže učiteľ 
žiakov mobilný telefón, MP 3 zobrať a odovzdať zákonnému zástupcovi. Triedny učiteľ 
z tohto porušenia vyvodí následky.
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VII. 
SPRÁVANIE ŽIAKOV V ZARIADENIACH ŠKOLY 

1.  Správanie žiakov  v odborných učebniach: 
a)  Do  odborných  učební  a na  praktické  vyučovanie  vstupujú  žiaci  až  na  pokyn 

vyučujúceho. 

b)  Pre  každú  skupinu môže  vyučujúci  predmetu  určiť  žiaka    asistenta  skupiny,  ktorý 
bude zabezpečovať organizačné úlohy spojené s cvičeniami. 

c)  Pracovné plášte    sú žiaci povinní  udržiavať  v čistote a žiak  smie používať  len  svoj 
vlastný plášť. 

d)  V každej  odbornej  učebni,  pracovisku  odbornej  praxe,  musia  byť  na  viditeľnom 
mieste vyvesené základné upozornenia a pokyny v oblasti bezpečnosti práce. 

e)  V odbornej  učebni,  pracovisku  odbornej  praxe môžu  žiaci  vykonávať  len  činnosti, 
ktoré sú vyučujúcim predpísané. 

f)  Žiaci  sú  povinní  v učebniach  informatiky,  ADK,  EKC,  jazykových  učebniach a 
v iných  odborných  učebniach  dodržiavať  vnútorný  prevádzkový  poriadok  týchto 
učební. 

2.  Správanie na hodinách telesnej výchovy 
a)  Žiaci používajú úbor podľa pokynov vyučujúceho. 

b)  Žiaci používajú inú športovú obuv na ihrisko a inú do telocvične alebo športovej haly. 
c)  Žiak sa stará o to, aby jeho úbor zodpovedal hygienickým normám. 

d)  Do telocvičných zariadení vstupuje iba spolu s vyučujúcim. 
e)  Žiaci sa pridržiavajú pokynov vyučujúceho, dodržujú pokyny bezpečnosti a ochrany 

zdravia, aby nespôsobili ujmu na zdraví sebe, alebo inej osobe. 
f)  Každé zranenie oznámia vyučujúcemu telesnej výchovy, ktorý zapíše zranenie žiaka 

do evidencie školských úrazov. 

3.  Správanie v školskej jedálni 
a)  Obed sa vydáva v čase od 11.30 do 13.30 hod. 

b)  Obed sa vydáva iba na platný stravný lístok. 
c)  Žiak sa z obeda môže vyhlásiť najneskôr do 07.30 ráno v deň, keď na obed nepríde. 

d)  Žiak počas obedu nevyrušuje svojich prísediacich. 
e)  Po skončení obedu odnesie použité jedálenské potreby a stôl nechá čistý. 
f)  V priestoroch školskej jedálne sa nezdržiavajú žiaci, ktorí sa tam nestravujú.
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4.  Správanie po príchode do školy 
a)  V  škole  je  zavedené  povinné  prezúvanie.  Prezuvky  musia  byť  čisté  a  zdravotne 

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

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

c)  Prezúvanie žiakov kontroluje triedny učiteľ a učiteľ, ktorý je na vyučovacej hodine. 

d)  Počas prestávok sa žiaci načas premiestňujú do inej učebne tak, aby po zvonení boli 
pripravení  na  vyučovanie.  V plnom  rozsahu  sa  to  vzťahuje  aj  na  hodiny  telesnej 
výchovy  (čas  pred  začatím  vyučovania  využijú  žiaci  na  prezlečenie  do  cvičebných 
úborov). 

e)  Veľká prestávka a obedňajšia prestávka slúžia na regeneráciu síl  žiakov aj učiteľov. 
Žiaci sú povinní dodržiavať pokyny službukonajúcich učiteľov. 

f)  Žiaci  neopúšťajú  v priebehu  vyučovacích  hodín  bez  súhlasu  vyučujúceho  učebňu, 
triedu, telocvičňu. Počas vyučovania žiak môže opustiť budovu školy len so súhlasom 
triedneho učiteľa (alebo zastupujúceho triedneho učiteľa) 

VIII. 
POVINNOSTI  TÝŽDENNÍKOV 

1.  Na každý týždeň triedny učiteľ určuje dvoch týždenníkov. 

2.  Pred vyučovaním skontrolujú, či je v učebni krieda, špongia a či je čistá tabuľa. 
3.  Počas vyučovania sa starajú o čistotu tabule a špongie, vetrajú triedu. Pomáhajú učiteľom 

pri donášaní učebných pomôcok. 
4.  Po príchode učiteľa do triedy na vyučovaciu hodinu hlásia mená neprítomných žiakov. 

5.  Ak sa učiteľ nedostaví na vyučovaciu hodinu do 10 minút od začiatku hodiny, hlásia to 
zástupcom školy alebo  riaditeľovi školy. 

6.  Počas  vyučovania  zabezpečujú  zápisy učiteľov do  triednej  knihy  podľa  rozvrhu  hodín. 
Ak  sa  trieda delí  na  viac  skupín  zabezpečia  týždenníci,  že  sa  triedna kniha  dostane do 
všetkých  určených  učební.  Určené  učebne  zistia  v  rozvrhu.  Pokyny  k  zabezpečovaniu 
pohybu  triednych  kníh  podá  žiakom  triedny učiteľ,  ktorý  kontroluje  zápisy  do  triednej 
knihy aspoň raz týždenne a zabezpečí doplnenie chýbajúcich podpisov. Vyučujúci sú tiež 
zodpovední za svoje zápisy do triednej knihy. 

7.  Po  skončení  vyučovania  zodpovedajú  za  čistotu  a  poriadok  v  triede  a  za  vyloženie 
stoličiek. 

8.  Pred odchodom z učebne zatvoria okná.
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IX. 

VÝCHOVNÉ OPATRENIA 

1.  Za vzorné správanie, vzorné plnenie povinností, mimoriadny prejav aktivity možno 
žiakovi udeliť pochvalu. 

2.  Pochvalu udeľuje žiakom: 

triedny učiteľ 
•  za výborný prospech (prospel s vyznamenaním za celý školský rok) 
•  za vzornú dochádzku (do 10 vymeškaných ospravedlnených hodín za celý šk. rok) 

riaditeľ školy 
•  za absolútne vyznamenanie (priemer 1,00 za celý šk. rok) 
•  za vzornú dochádzku (0 vymeškaných hodín za celý šk. rok) 
•  za reprezentáciu školy (1.3. miesto v okresnom a vyššom kole súťaží) 

3.  Na posilnenie disciplíny za menej závažné, závažnejšie alebo opakované previnenie voči 
školskému poriadku, zásadám spolunažívania, mravným hodnotám alebo ak žiak narúša 
činnosť kolektívu, možno žiakovi uložiť napomenutie alebo pokarhanie triedneho učiteľa 
alebo riaditeľa školy. 

Triedny učiteľ navrhuje napomenutie alebo pokarhanie: 
•  za  3  neospravedlnené  hodiny,  za  menej  závažné  priestupky  (neskoré  príchody  na 

vyučovanie, nesplnenie si povinnosti  týždenníkov, chýbajúce učebnice, učebné pomôcky 
a i.) 

•  za 3 krát opakované používanie mobilu a MP3 počas vyučovania 

4.  Zníženú známku zo správania na „ 2“uspokojivé  navrhuje triedny učiteľ a prerokovaní 
s učiteľmi na pedagogickej rade schvaľuje riaditeľ školy 

•  za  závažnejšie  priestupky  (podvádzanie,  falšovanie  dokladov,  podpisu,  fajčenie 
v priestoroch  školy,  prinášanie  alkoholu  a škodlivých  látok  do  školy  a na  školské  akcie 
a i.) 

•  za opakujúce sa používanie vulgarizmov a iné priestupky aj po upozornení 
•  za 4 – 10 neospravedlnených hodín 
•  za opakované používanie mobilu a MP 3 počas vyučovania 

5.  Zníženú známku zo správania na „3“ menej uspokojivé 
•  za 10 – 21 neospravedlnených hodín 
•  za opakujúce sa vážnejšie priestupky,  ktoré v správaní žiakov pretrvávajú 

6.  Usvedčenie z krádeže,  21 – 35 neospravedlnených hodín,  požitie  alkoholu v škole alebo 
na akcii poriadanej školou má za následok zníženú známku zo správania na „3“ menej 
uspokojivé s podmienečným vylúčením zo štúdia.
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7.  Zníženú známku zo správania na „4“ neuspokojivé 
za viac  ako 35 neospravedlnených hodín,  sústavné závažné  priestupky a nevhodné 
správanie na vyučovaní,  použitie alkoholických  nápojov, prechovávanie a  nosenie 
omamných a psychotropných látok a drog môže byť dôvodom na vylúčenie zo školy. 

Výchovné  opatrenia  uvedené  v odseku  2  –  7  sa  môžu  ukladať  po  prerokovaní 
v pedagogickej  rade  do  dvoch  mesiacov  odo    dňa  keď  sa  o previnení  žiaka    dozvedel 
príslušný pedagogický zamestnanec, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď sa žiak 
previnenia dopustil. Za jedno previnenie sa ukladá len jedno výchovné opatrenie. 

Pred  uložením  opatrenia  vo  výchove  treba  previnenie  žiaka  objektívne  prešetriť.  Pri 
posudzovaní závažného alebo opakovaného previnenia sa na  jeho prerokovanie za účasti 
žiaka prizve zákonný zástupca. 

V rozhodnutí o podmienečnom vylúčení zo štúdia určí riaditeľ školy skúšobnú lehotu a to 
najdlhšie na jeden rok. Ak sa podmienečne vylúčený žiak v tejto lehote osvedčil, upustí sa 
od vylúčenia. Ak sa žiak v tejto lehote dopustí ďalšieho závažného previnenia, alebo 5 po 
sebe idúcich menej závažných priestupkov, riaditeľ strednej školy žiaka vylúči zo štúdia. 

Výchovné opatrenia udelené žiakom oznámi riaditeľ školy ich zákonným zástupcom. 

8.  Triedny učiteľ  je povinný upozorniť vedenie školy na nedbalú školskú dochádzku žiaka 
a to predložením interného tlačiva – upozornenie na nedbalú školskú dochádzku ak: 

a)  žiak plní povinnú školskú dochádzku – vymeškaných 15 vyučovacích hodín a 
viac 

b)  žiak má viac ako 16 rokov – vymeškaných 5 vyučovacích dní 

X. 
POVINNOSTI PEDAGOGICKÉHO DOZORU 

1.  Pedagogický  dozor  –  v rozsahu  jeden  týždeň  –  vykonávajú  traja  určení  učitelia  podľa 
rozpisu. 

2.  Učiteľ  pri  vchode  do  budovy  školy    pravidelný  nástup  o  07.10  hodine  –  dbať  na 
disciplínu a bezpečnosť žiakov v šatni počas ich príchodu na vyučovanie. 

3.  Kontrola prezúvania žiakov. 

4.  Cez  veľkú  prestávku  zamedziť  žiakom  opustiť  budovu  školy  na  rôzne  nákupy    a pod. 
(výnimka odchod k lekárovi, voľné hodiny). 

5.  Po skončení vyučovania dohliadnuť na bezpečnosť pri odchode zo šatne a budovy školy 

6.  Učiteľ v jedálni školy – pravidelný nástup od 12.05 h  12.25 h.
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7.  Učiteľ  vykonávaná  dozor  podľa  rozpisu  aj  vo  vybraných  častiach  školy,  kde  dbá  na 
bezpečnosť a disciplínu žiakov. 

8.  V prípade  práceneschopnosti  náhradu  pedagogického  dozoru  zabezpečí  zástupkyňa 
riaditeľky školy. V prípade  inej neprítomnosti (z osobných dôvodov)  náhradu dohodne 
individuálne každý učiteľ sám. Zmena musí byť oznámená zástupcovi školy. 

9.  Učiteľ vykonávajúci dozor v okolí školy zabezpečuje, aby žiaci neopúšťali budovu školy 
počas veľkej prestávky od 10. 10 h – do 10. 25 h na rôzne nákupy a pod. Tento dozor je 
zabezpečovaný operatívne podľa aktuálnej potreby. 

XI. 
ŠKOLSKÉ VÝLETY 

Na  základe  vyhlášky  č.  314/2008  Z.  z.  §  9  sa  môžu  školské  výlety  organizovať  raz 
v školskom  roku  a trvajú  najviac  1  vyučovací  deň.  Môžu  sa  organizovať  rôzne  exkurzie 
vyplývajúce z učebných osnov. Pre žiakov, ktorí  sa akcií nezúčastnia, zabezpečí zástupkyňa 
riaditeľky školy náhradné vyučovanie. 

1.  Plán  školských  akcií  vypracuje  triedny  učiteľ  alebo  učiteľ,  ktorý  akciu  organizuje 
a predloží riaditeľke školy. 

2.  Plán školských akcií musí obsahovať: 
  názov a zámer akcie 
  termín, trasa a miesto pobytu 
  počet účastníkov, z toho: a) počet žiakov 

b) počet sprievodcov 
  meno vedúceho a počet členov pedagogického dozoru 
  miesto a hodinu zrazu, miesto a približnú hodinu návratu 
  spôsob dopravy 
  podrobný program 
  podmienky stravovania a ubytovania, spôsob úhrady, osobitné bezpečnostné 

opatrenia. 

3.  Na školských akciách sa môžu zúčastniť len žiaci, ktorých zdravotný stav vyhovuje 
podmienkam a programu akcie. 

4.  Vedením  školskej  akcie  môže  byť  poverený  učiteľ,  ktorý  má  dobré  organizačné 
schopnosti.  Pedagogickí  zamestnanci  sú  povinní  dodržiavať  príslušné  bezpečnostné 
predpisy a dôsledne zabezpečovať odborný dozor na školskej akcii. 

5.  Žiakov,  ktorí  sa  zúčastnia  školskej  akcie,  treba  vopred  poučiť  o celom  programe 
a organizačných  opatreniach,  o primeranom  oblečení  a o tom,  ako  sa  majú  správať 
v mieste výletu. Povinnosťou vedúceho je skontrolovať vybavenie žiakov. 

6.  Na  výletoch  rovnako  ako  v škole  sa  prísne  zakazuje  piť  alkoholické  nápoje,  fajčiť 
alebo užívať omamné prostriedky, nelegálne drogy.
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7.  Pri  školskej  akcii  mimo  sídla  školy  vykonáva  dozor  pedagogický  zamestnanec 
poverený riaditeľom školy tak, aby na jedného sprievodcu vrátane vedúceho pripadlo 
25  žiakov.  Dozor  sa  začína  15  minút  pred  časom  určeným  pre  príchod  žiakov  na 
určené stanovište a končí sa návratom žiakov na určené stanovište. 

8.  Žiaci  musia  byť  vopred  primerane  poučení  o možnom  ohrození  života  a zdravia 
(písomný záznam). 

9.  Žiaci musia byť poistení. 

XII. 
SÚŤAŽE ŽIAKOV 

Súťaže žiakov sa organizujú: 
  školské 
  regionálne (okresné, oblastné, krajské) 
  celoštátne. 
Školské  súťaže  vyhlasuje  riaditeľ  školy.  Školské  súťaže  sú  financované  z prostriedkov 
školy.  Pokiaľ  sa  žiaci  zúčastňujú  regionálnych  súťaží  resp.  celoštátnych,  a výdavky  na 
cestovné, ubytovanie a stravné nehradí príslušný  orgán štátnej  správy  resp. ministerstvo, 
je potrebné to naplánovať v rozpočte občianskeho združenia Amarantus. 

XIII. 
ŠTIPENDIÁ 

V zmysle Zákona  č. 245/2008 Z. z. § 149 sa priznanie štipendií riadi týmito zásadami: 
1.  Štipendium možno poskytnúť žiakov, ktorý je žiakom denného štúdia, ak sa spoločne 

posudzuje s osobami: 
a)  ktorým  sa  poskytuje  dávka  v hmotnej  núdzi  a príspevky  k dávke  v hmotnej 

núdzi 
b)  u ktorých  1/12  príjmu  za  kalendárny  rok  predchádzajúci  kalendárnemu  roku, 

v ktorom sa žiada o štipendiu, je najviac vo výške životného minima. 
2.  Žiadosť o štipendium podáva žiak (ak je neplnoletý, podáva žiadosť so súhlasom 

zákonného zástupcu) na predpísanom tlačive. 
3.  Súčasťou žiadosti sú prílohy: 

a)  doklad  žiadateľa,  že  sa  žiak  posudzuje  spoločne  s osobami,  ktorým  sa 
poskytuje  dávka  v hmotnej  núdzi  podľa  zákona  č.  599/2003  Z.  z.  v platnom 
znení  alebo  doklady,  ktoré  potvrdzujú  príjmy  spoločne  posudzovaných  osôb 
spolu  s dokladmi,  podľa  ktorých  sa  určuje  počet  nezaopatrených 
a zaopatrených neplnoletých detí 

b)  overená  kópia  vysvedčenia  za  predchádzajúci  polrok  (v  prípade  žiakov  1. 
ročníka kópia vysvedčenia zo školy, ktorú naposledy navštevoval) 

4.  Žiadosť spolu s prílohami odovzdá žiadateľ hospodárke školy. 
5.  Štipendium sa poskytuje od začiatku školského roka na príslušný školský rok, počas 

obdobia  školského  vyučovania,  na  základe  rozhodnutia  riaditeľa  školy.  Ak  žiadateľ
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požiada  o štipendium  počas  školského  roka,  poskytne  sa  štipendium  od  prvého  dňa 
kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť podaná. 

6.  Všetky skutočnosti, ktoré by mali vplyv na poskytovanie alebo výšku štipendia (zánik 
hmotnej  núdze)  je  žiak  povinný  ihneď  oznámiť  triednemu  učiteľovi  a ten  následne 
hospodárke školy. 

XIV. 
ŠKOLSKÉ ÚRAZY 

V zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. § 17 a metodického usmernenia č. 24/2006R k 
zavedeniu jednotného postupu škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku 
registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí je: 
Školským úrazom,  úraz žiaka, ak sa stal: 
a)  pri vyučovaní, alebo výchove mimo vyučovania na stredných školách 
b)  pri  školských  akciách  na  záchranu  ľudských  životov,  odstraňovaní  príčin  alebo 

následkov živelných pohrôm a pod., 
c)  pri  činnostiach,  ktoré  nie  sú  uvedené  v písmenách  a)  a b),  ak  ich  žiak  vykonal  na 

príkaz alebo so súhlasom učiteľa, alebo iného oprávneného pracovníka školy. 
Školským úrazom nie je úraz žiaka, ktorý sa stal pri odbornej praxi vykonávanej 
u fyzickej alebo právnickej osoby na základe dohody, brigády alebo inej činnosti. Takýto 
úraz sa považuje za pracovný úraz. 
Zápis o školskom úraze sa spisuje do 4 dní odo dňa úrazu a to v tom prípade, ak je úraz 
dôvodom neprítomnosti v škole najmenej 3 dní odo dňa úrazu. Záznam o školskom úraze 
spisuje triedny učiteľ a k jeho spísaniu sa prizve zákonný zástupca žiaka. 
Evidencia školských úrazov – všetky úrazy (poranenia), aj malé, ktoré nespôsobia 
neprítomnosť v škole 3 dni. Kniha školských úrazov sa nachádza  u zástupkýň RŠ. 

XV. 
SUPER TRIEDA 

Škola má  záujem podporovať  zdravé  súťaženie  v čistote,  úprave  triedy,  dochádzke 
a študijných  výsledkoch.  Kritéria,  pravidlá  hry  vypracuje  výbor  žiackej  školskej  rady 
v spolupráci  s koordinátorkou ŽŠR. Pravidlá sa zverejnia skôr, ako samotné bodovanie 
prebehne.  Súťaž  sa  bude  vyhodnocovať  priebežne  a najlepšie  triedy  budú  odmenené 
vecnými cenami na konci školského roka.
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ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

1.  Školský  poriadok  bude  doplňovaný  alebo  menený  podľa  konkrétnych  podmienok, 
prípadne v súlade s aktuálnymi  právnymi normami formou písomného dodatku. 

2.  Školský poriadok  sa stáva záväzným pre žiakov po oboznámení sa s jeho obsahom. 
3.  Školský poriadok platí v celej Strednej odbornej škole ekonomickej,  Stojan 1, Spišská 

Nová Ves 

Spišská Nová Ves,  september 2011 

Ing. Daniel Konársky 
riaditeľ školy


