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VNÚTORNÝ   PORIADOK ŠKOLY 
                     Súkromná stredná odborná škola, Ul.29.augusta 4812 , POPRAD 

 
 
I. Príchod žiakov do školy 
 
1. Budova školy sa otvára o 6.50 hod. 
2. Žiaci vstupujú do budovy školy a odoberú sa do šatní  a  ku  šatňovým skrinkám , ktoré 
sú  umiestnené na chodbe a povinne sa prezujú. 
3. Žiaci prichádzajú na vyučovanie najmenej 10 minút pred začiatkom vyučovania. 
4. Žiakom je zakázané nechávať si v šatňových  skrinkách  počas prázdnin cvičebné úbory 
a prezuvky. 
5. Žiaci sú povinní udržiavať čistotu a poriadok.  
6. Žiaci sú povinní  používať prezuvky, ktoré nemajú čiernu podrážku / z dôvodu 
poškodzovania podlahovín/  a môžu to byť  sandále, vsuvky. Prezuvkami nemôže byť 
športová uzavretá obuv (tenisky, botasky). 
 
 
II. Pozdrav a oslovenie  
 
1. V škole používajú žiaci pozdravy : „Dobré ráno !“, „ Dobrý deň! “, „Do videnia !“ 
a oslovenia : „ pán učiteľ “, „pani učiteľka“, „pán inžinier“, „pani inžinierka“,    „ pán 
magister“, „pani magisterka“, „pán doktor“, „pani doktorka“, „pani sekretárka “, „pani 
upratovačka “. 
2. Učiteľa alebo každú inú dospelú osobu v triede zdravia postavením sa. 
3. Ku zamestnancom školy a všetkým ostatným osobám sa správajú žiaci slušne a zdvorilo. 
 
 
III. Vyučovacie hodiny a prestávky  
 
0.hodina  7.00 – 7.45 hod.        
1.hodina  7.50 – 8.35 hod.          5 min.prestávka 
2.hodina  8.40 – 9.25 hod.        10 min.prestávka 
3.hodina  9.35 – 10.20 hod.      20 min.prestávka 
4.hodina  10.40 – 11.25 hod.      5 min.prestávka 
5.hodina  11.30 – 12.15 hod.    10 min.prestávka 
6.hodina  12.25 – 13.10 hod.      5 min.prestávka 
7.hodina  13.15 – 14.00 hod.     
 
 
IV. Povinnosti žiakov 
 
1. Povinnosťou žiaka je dochádzať do školy pravidelne a včas podľa určeného rozvrhu 
hodín a zúčastňovať sa na vyučovaní všetkých povinných a voliteľných predmetov.  
 
2. Žiak je povinný niesť zodpovednosť za svoje správanie a študijné výsledky, osvojovať si 
zásady  vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich. 
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3. Žiak je povinný osvojovať si vedomosti a zručnosti a získavať návyky poskytované 
školou, robiť si poznámky z preberaného učiva v zošite alebo na predpísanom tlačive 
a dbať na vhodný písomný a grafický prejav. Poznámky v notebooku  si žiak robí na 
základe výslovného pokynu vyučujúceho na vyučovacej hodine. 
 
4. Žiak je povinný plniť pokyny pedagogických pracovníkov, inštruktorov a ostatných 
zamestnancov školy . 
 
5. Žiak je povinný správať sa v škole i mimo nej dôstojne a  tak ,aby robil česť škole i sebe.  
 
6. Žiak je povinný svojím konaním neobmedzovať práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa 
výchovy a vzdelávania  a ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov 
školy. 
 
7. Ak sa žiak z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, je povinný ospravedlniť 
sa vyučujúcemu na začiatku vyučovacej hodiny. 
 
8. Žiak je povinný chrániť vlastné zdravie a zdravie iných  a konať tak , aby neohrozoval  
svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa 
na výchove a vzdelávaní. 
 
9. Žiak je povinný dbať o čistotu a poriadok v škole i jej okolí.  
 
10. Žiak je povinný byť v škole vhodne a čisto oblečený a upravený . 
 
11. Žiak je povinný dodržiavať vyučovací čas a rozsah prestávok. Cez prestávky sa žiak 
zdržiava  na chodbe.  
 
12. Žiak je povinný šetriť školské zariadenie a chrániť ho pred poškodením. Žiak je tiež 
povinný  chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky , ktoré mu 
boli zapožičané. V prípade straty alebo závažného poškodenia uvedených vecí je povinný 
ich nahradiť.  
 
13. Žiak je povinný dodržiavať bezpečnostné a protipožiarne predpisy. 
 
14. V prípade konania školskej akcie mimo priestorov školy je žiak povinný dodržiavať 
pokyny zo schváleného organizačného zabezpečenia školskej akcie, najmä pokyny 
týkajúce sa času a miesta začatia a ukončenia školskej akcie. 
 
15. Žiak je povinný nahlásiť triednemu učiteľovi zmenu svojho trvalého alebo prechodného  
bydliska a iné zmeny v základných osobných údajoch. 
 
 
V. Práva žiakov  
 
Žiak má právo na : 
 
1.  kvalitné vzdelanie, moderné vyučovacie metódy a učebné pomôcky 
 
2.  aktívnu účasť na vyučovaní podľa rozvrhu hodín 
 
3.  zrozumiteľný výklad učiva 
 
4.  informácie o učive a  o vnútorných smerniciach  školy 
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5. informáciu  o hodnotení jeho ústnych  odpovedí , písomných testov a prác, 
o záverečnom polročnom a koncoročnom hodnotení 
 
6.  objektívne hodnotenie 
 
7. ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany pedagogických pracovníkov a spolužiakov, 
úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti 
 
8.  v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor na čokoľvek 
 
9.  úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému 
a sexuálnemu násiliu 
 
10. byť volený do žiackej samosprávy a do Mládežníckeho parlamentu mesta Poprad 
 
11. podľa svojich schopností zúčastňovať sa mimoškolských aktivít, súťaží, záujmovej 
činnosti 
 
12. konzultácie s výchovným poradcom a to najmä v otázkach voľby odborného zamerania 
a štúdia  na vysokých školách, nadstavbových a pomaturitných štúdiách  
 
13. konzultácie s vyučujúcimi jednotlivých predmetov v popoludňajších hodinách 
 
14. poučenie o zásadách bezpečnosti pri práci a ochrane zdravia pri práci 
 
15. náhradu nákladov na cestu, ubytovanie a stravu pri reprezentácii školy na rôznych 
súťažiach  
 
16. stravovanie v stredoškolskej jedálni, ktorá  nie je súčasťou školy, ale je ku škole 
z hľadiska vzdialenosti najbližšie 
 
17. opustenie budovy školy počas vyučovania na základe priepustky  s uvedením dôvodu  
podpísanej triednym učiteľom  alebo vyučujúcim  učiteľom 
 
18. sedieť v lavici s kým chce, pokiaľ svojím správaním neruší učiteľa alebo spolužiakov, 
s výnimkou hodín organizovaných podľa určitého zamerania 
   
 
VI. Žiakom je zakázané : 
 
1.  vzdialiť sa z vyučovacej jednotky bez súhlasu vyučujúceho, resp. triedneho učiteľa,  
riaditeľa školy 
 
2. fajčiť v priestoroch budovy školy, areáli školy , pred vstupnou bránou do areálu školy  a 
na akciách organizovaných školou ako sú exkurzie, výlety, divadelné  predstavenia a pod. 
 
3. prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje a iné zdraviu 
škodlivé alebo omamné látky, používať ich v škole alebo pri činnostiach organizovaných 
školou, alebo prísť do školy  a na školské akcie pod ich vplyvom  
 
4. prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie  
 
5. propagovať fašizmus, antisemitizmus, mať akékoľvek prejavy rasizmu, intolerancie a 
šikanovania   
 
6. používať počas vyučovania mobilné telefóny , nevynímajúc všetky formy skúšok  
 



 4 

7. poškodzovať akýmkoľvek spôsobom majetok školy a majetok iných  
 
8. prijímať návštevy počas vyučovania  s výnimkou zákonných zástupcov v nevyhnutných 
prípadoch 
 
9. počas školského vyučovania do notebookov sťahovať zo  školského internetu  pesničky, 
filmy.V škole je povolené využívanie internetu výhradne za účelom prístupu k webovým 
stránkam, ktoré predstavujú zdroj učebných materiálov pre študentov a učiteľov. 
V opačnom prípade každý zodpovedá za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti. 
 
10. počas školského vyučovania hrať počítačové hry 
 
 
VII. Výchovné opatrenia  
  
1. Výchovnými opatreniami sú pochvaly a iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny 
žiakov. 
 
2. Pochvalu alebo iné ocenenie udeľuje žiakom triedny učiteľ alebo  riaditeľ strednej školy. 
    Pochvala sa udeľuje spravidla na zhromaždení triedy alebo školy. 
   
3. Pochvala triednym učiteľom môže byť udelená žiakovi : 

- za výborný prospech 
- za reprezentáciu triedy 
- podľa individuálneho posúdenia triedneho učiteľa za dochádzku žiaka 
- za príkladné správanie a vytváranie dobrých vzťahov v triede 

 
4. Pochvala riaditeľom školy môže byť udelená žiakovi  : 

- za  celkový prospech žiaka 1,00 na konci školského roku  
- za vzornú dochádzku (0 vymeškaných hodín ) na vyučovanie 
- za úspešnú reprezentáciu školy 
- za poskytnutie nezištnej pomoci, vysoko humánny prístup k ľuďom 

 
 
 
5. Za  porušenie školského poriadku sa považuje : 
 

a) opakovaný neskorý príchod uzatvorený ako neospravedlnená hodina 
b) neuposlúchnutie pokynu vyučujúceho, resp. zamestnanca školy 
c) vulgárne , agresívne a nedôstojné správanie sa  v škole a na akciách 

organizovaných školou 
  d) nedodržanie povinností prezutia a vhodného upravenia oblečenia ( nosenie 

pokrývky hlavy,  kapucne,  nosenie odevov, ktoré propagujú akékoľvek prejavy 
rasizmu a intolerancie ) 
e) poškodzovanie školského majetku, vrátane učebníc a učebných pomôcok 
f) porušenie bezpečnostných a protipožiarnych predpisov 
g) svojvoľné opustenie priestorov školy bez súhlasu triedneho učiteľa resp. 

vyučujúceho 
h) fajčenie v priestoroch budovy školy, areáli školy , pred vstupnou bránou do 

areálu školy  a na akciách organizovaných školou 
i )   používanie mobilných  telefónov  počas vyučovania, nevynímajúc všetky formy 
skúšok  
j) sústavné vyrušovanie počas vyučovania 
k) podvádzanie ,úmyselné uvádzanie pedagogického pracovníka do omylu 

a falšovanie akýchkoľvek  potvrdení 
            l)    ostatné body uvedené v kapitole VI. tohto poriadku 
 



 5 

 
 6. Za  hrubé porušenie školského poriadku sa považuje : 
 

a) opakované vulgárne správanie v škole 
b) akékoľvek opakované porušenie školského poriadku 
c) opakované neuposlúchnutie pokynu vyučujúceho, resp. zamestnanca školy 
d) opakované poškodzovanie školského majetku, vrátane učebníc a učebných 

pomôcok 
e) opakované svojvoľné opustenie priestorov školy bez súhlasu triedneho učiteľa 

resp. vyučujúceho 
f) opakované porušenie bezpečnostných a protipožiarnych predpisov 
g) opakované fajčenie v priestoroch budovy školy, areáli školy , pred vstupnou 

bránou do areálu školy  školy a na akciách organizovaných školou 
h) prinášanie a používanie alkoholických nápojov a iných  zdraviu škodlivých látok  

a omamných látok v škole a na akciách organizovaných školou 
i) prinášanie a používanie vecí ohrozujúcich  život a zdravie v škole a na akciách 

organizovaných školou – vzťahuje sa aj na atrapy, napodobeniny 
          j)    propagovanie fašizmu, antisemitizmu, mať prejavy rasizmu a šikanovania 

 
 

7.  Za  zvlášť hrubé porušenie školského poriadku sa považuje : 
 

a) fyzické napadnutie zamestnanca školy  
b) vulgárne prejavy správania voči zamestnancovi školy ( nadávanie, vyhrážanie ) 
c) úmyselné ničenie majetku školy, vlámanie do školy 
d) prinášanie a používanie omamných látok v škole a na akciách organizovaných 
školou 
e) opakované prejavy rasizmu, intolerancie a šikanovania   
f) opakované hrubé porušenie vnútorného poriadku školy uvedené v bode 6 časti 
VII. tohto poriadku  

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

- napomenutie alebo pokarhanie od triedneho učiteľa 
- pokarhanie od riaditeľa školy, 
-    ak splnili povinnú školskú dochádzku, môže im riaditeľ školy uložiť aj 

podmienečné vylúčenie zo štúdia alebo vylúčenie zo štúdia. 
 
9. Výchovné opatrenia uvedené v odseku  8 sa môžu ukladať do dvoch mesiacov odo dňa, 

keď sa o previnení žiaka dozvedel príslušný pedagogický pracovník školy, 
najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď sa žiak previnenia dopustil. 

 
10. Ak žiak svojím správaním a agresivitou  ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných 

žiakov,   ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu 
a vzdelávanie do takej miery, že   znemožňuje ostatným účastníkom výchovy  
a vzdelávania  vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť  ochranné opatrenie, ktorým 
je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania umiestnením do samostatnej 
miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. 

 
11. Riaditeľ školy a ostatní vedúci pedagogickí zamestnanci sú povinní oznámiť obci požitie  
        alkoholického nápoja alebo inej návykovej látky osobou mladistvou  do 18 rokov 

v zmysle zákona č.214/2009 Z.z.  Čl.II.  
 
12. V oznámení 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. 
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13. Výchovné opatrenia udelené neplnoletým žiakom oznámi riaditeľ školy zákonným 
zástupcom.  

 
 
VIII. Hodnotenie prospechu a klasifikácia  
 
1. Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami: 
 
 1 – výborný 
 2 – chválitebný 
 3 – dobrý 
 4 – dostatočný 
 5 – nedostatočný 
 
2. Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroku vyjadruje výsledky jeho 
klasifikácie v povinných predmetoch, ktoré sa klasifikujú a tiež zahŕňa klasifikáciu jeho 
správania. Nezahŕňa klasifikáciu v nepovinných vyučovacích predmetoch 
    Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroku sa vyjadruje takto : 

a) prospel s vyznamenaním 
b) prospel veľmi dobre 
c) prospel 
d) neprospel 

 
Žiak prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom predmete nemá prospech horší 
ako chválitebný, priemerný prospech z povinných predmetov , ktoré sa klasifikujú , nemá 
horší ako 1,50 a jeho správanie je veľmi dobré. 
Žiak prospel veľmi dobre , ak ani v jednom povinnom predmete nemá prospech horší ako 
dobrý, priemerný prospech z povinných predmetov , ktoré sa klasifikujú , nemá horší ako 
2,00 a jeho správanie je veľmi dobré. 
Žiak prospel, ak nemá nedostatočný prospech ani z jedného povinného predmetu, ktorý sa 
klasifikuje. 
Žiak neprospel, ak má z niektorého predmetu aj po opravnej skúške nedostatočný 
prospech. 
 
 
3.  Pri klasifikácii výsledkov vo vyučovacích predmetoch sa v súlade s požiadavkami 
učebných osnov hodnotí : 
    - celistvosť, presnosť, trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, 
definícií ,zákonitostí a vzťahov,  
   - kvalita a rozsah získaných zručností, schopnosť vykonávať požadované intelektuálne 
a motorické činnosti. 
    - schopnosť zaujať postoje a uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení 
teoretických  a praktických úloh, pri výklade a hodnotení prírodných a spoločenských javov 
a zákonitostí 
    -  kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť 
    - presnosť, výstižnosť, odborná a jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu 
    - kvalita výsledkov činností žiaka 
    - osvojenie účinných metód samostatného štúdia 
 
4. Riaditeľka  školy oznámi najneskôr v deň začiatku školského roka , ktoré predmety sa 
v súlade so školským vzdelávacím programom klasifikujú a ktoré sa neklasifikujú.  
 
5. Na hodnotenie a klasifikáciu preukázaného výkonu žiaka v príslušnom vyučovacom 
predmete nesmie mať vplyv správanie sa žiaka. 
 
6. Povinnosťou učiteľa je oznámiť žiakovi známku z písomných a kontrolných prác, testov 
a ústnych odpovedí. 
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7. Riaditeľ školy umožní , aby sa o prospechu a správaní žiaka  mohol priebežne 
informovať jeho zákonný zástupca.  Škola poskytne údaje o žiakoch denného štúdia ich 
rodičom alebo zákonným zástupcom a osobám, ktoré majú voči plnoletému žiakovi 
vyživovaciu povinnosť, vrátane dochádzky do školy, výsledkov hodnotenia, klasifikácie 
a výsledkov maturitnej skúšky.Priebežná klasifikácia žiakov školy je prístupná ich 
zákonným zástupcom cez internetovú žiacku knižku. 
 
8. Ak sa výrazne zhorší prospech alebo správanie sa žiaka, riaditeľka školy písomne 
informuje zákonného zástupcu žiaka. 
 
9. Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v prvom polroku, žiak 
sa za prvý polrok neklasifikuje. Riaditeľ školy určí náhradný termín tak, aby klasifikácia bola 
ukončená najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka.  
 
10.Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v II. polroku, žiak je skúšaný 
a klasifikovaný za toto obdobie v poslednom týždni augusta v dňoch určených riaditeľom 
školy.  
 
11. Preskúšanie na podnet riaditeľa školy ( v zmysle čl.XI., odst.1 písm. c) sa uskutoční, ak   
žiak preukázateľne vymešká   30 a viac %  zo  skutočne odučených hodín daného 
predmetu v sledovanom  klasifikačnom období – v prvom alebo  druhom polroku školského 
roku. 
 
12.Ak  žiak alebo zákonný zástupca žiaka má pochybnosti o správnosti klasifikácie 
v jednotlivých predmetoch prvého alebo druhého polroka  ,môže do troch pracovných dní 
odo dňa získania výpisu klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok alebo do 
troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia  požiadať riaditeľa školy 
o preskúšanie.Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v klasifikačnom období z tohto 
vyučovacieho predmetu hodnotený na základe komisionálnej  skúšky.  
 
 
IX. Hodnotenie správania  
 
1. Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami: 
 1 – veľmi dobré 
 2 – uspokojivé 
 3 – menej uspokojivé 
 4 – neuspokojivé 
 
2. Klasifikáciu správania navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi, ktorí v triede 
vyučujú. Schvaľuje ju riaditeľ školy po prerokovaní  v pedagogickej  rade.  
 
3. Klasifikácia správania v jednom klasifikačnom období nemá vplyv na klasifikáciu 
správania 
   v ďalšom klasifikačnom období. 
 
4. Udelenie 2., 3. a 4.stupňa zo správania sa zdôvodní v katalógovom liste žiaka.  
 
X. Opravné skúšky 
 
1. Žiak, ktorý má na konci druhého polroku nedostatočný prospech najviac z dvoch 
povinných  
    predmetov, môže so súhlasom riaditeľa školy robiť z týchto predmetov opravnú skúšku. 
 
2. Termín opravných skúšok určí riaditeľ školy tak, aby opravné skúšky : 

a) podľa odseku 1 boli vykonané najneskôr do 31. augusta, 
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b) žiakovi, ktorý zo závažných dôvodov nemôže prísť na opravnú skúšku 
v určenom termíne, možno povoliť vykonanie opravnej skúšky najneskôr do 15. 
septembra  

c) žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, klasifikuje sa 
z vyučovacieho predmetu , z ktorého mala byť opravná skúška, stupňom 
prospechu nedostatočný. 

d) opravná skúška je skúška komisionálna. Skúšobná komisia na opravné skúšky 
je 3-členná a určuje ju riaditeľ školy. 

  
 
XI. Komisionálne skúšky 
 
 1.  Žiak sa klasifikuje na základe výsledkov komisionálnej skúšky v týchto prípadoch: 

a) keď koná rozdielovú skúšku, 
b) keď je skúšaný v náhradnom termíne, 
c) keď žiak alebo jeho zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka alebo keď 

sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa strednej školy 
d) keď koná opravné skúšky, 
e) pri skúškach v externom štúdiu, v štúdiu podľa individuálneho študijného plánu 

a pri štúdiu jednotlivých vyučovacích predmetov, 
f) v prípade uvoľnenia žiaka od dochádzky na vyučovanie 

 
 
XII. Uvoľňovanie žiakov z vyučovania  
 
1. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe, požiada vopred 
rodič žiaka triedneho  učiteľa o uvoľnenie z vyučovania.    
 

      2. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, je zákonný 
zástupca žiaka povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dvoch dní, oznámiť 
triednemu učiteľovi dôvod neprítomnosti. 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 . Pri návrate na vyučovanie je žiak povinný ihneď, najneskôr 
však do 3 dní predložiť  triednemu učiteľovi ospravedlnenie podpísané zákonným  
zástupcom v osobitnom zápisníku na to určenom. Každá neprítomnosť  žiaka  pre 
chorobu musí byť   doložená potvrdením od lekára v osobitnom zápisníku  a taktiež  
podpísaná  zákonným zástupcom.   

     
3. V prípade, že je žiak  neprítomný v týždni, kedy sa uzatvára klasifikácia za prvý alebo 

druhý polrok  školského roka, je povinný ospravedlniť svoju neprítomnosť najneskôr 
v deň klasifikačnej porady do 12,00 hod. 

 
4. 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 odborného lekára. . 

 
5. Žiaka nemožno uvoľniť na celý školský rok alebo prevažnú časť od vyučovania 

povinných predmetov, ktoré majú rozhodujúci význam pre odborné zameranie 
absolventa. .  

 
6. Ak to dovoľuje charakter učiva, riaditeľ strednej 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. 
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7. Riaditeľ strednej školy umožní na žiadosť žiaka, ak ide o neplnoletého so súhlasom 

zákonného zástupcu, mimoriadne nadanému a talentovanému žiakovi prípravu 
a vykonanie skúšok podľa individuálneho študijného plánu. 

 
 
 
XIII. Postup do vyššieho ročníka a opakovanie ročníka 
 
1. Do vyššieho ročníka postupuje žiak, ktorý prospel. 
 
2. Ak žiak v niektorom školskom roku neprospel a nevykonal úspešne opravnú skúšku, 

riaditeľ školy mu môže na jeho žiadosť povoliť opakovať ročník. Žiadosť neplnoletého 
žiaka podáva jeho zákonný zástupca. 

 
 
 
XIV. Prestup na inú školu a zmena študijného alebo učebného odboru 
 
1. Prestup na inú strednú školu ,na ten istý alebo iný študijný alebo učebný odbor, povoľuje 
riaditeľ strednej školy, na ktorú sa žiak hlási.  
 
2. Zmenu študijného odboru strednej školy povoľuje riaditeľ školy spravidla na začiatom 
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 a úspešné  vykonanie rozdielovej skúšky určenej  riaditeľom  
strednej školy. 

 
3. Zmena študijného odboru a prestup žiaka na inú školu sa povoľuje na  základe žiadosti 
    zákonného zástupcu žiaka. 
 
 
XV. Prerušenie štúdia:   
 
1. Riaditeľ školy môže prerušiť štúdium žiakovi, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, na 

jeho žiadosť/ ak je plnoletý / alebo na žiadosť jeho zákonného zástupcu a to až na tri 
roky. Po uplynutí času prerušenia štúdia pokračuje žiak v tom ročníku, v ktorom bolo 
štúdium prerušené . Ak bolo štúdium prerušené  po úspešnom ukončení ročníka, nastúpi 
žiak po uplynutí času prerušenia štúdia do nasledujúceho ročníka.  

 
2. Ak pominú dôvody prerušenia štúdia, môže  sa na žiadosť žiaka / ak je plnoletý / alebo 

na žiadosť jeho zákonného zástupcu prerušenie štúdia ukončiť aj pred  uplynutím 
určeného času prerušenia. 

 
 
XVI. Zanechanie štúdia 
 
1. Ak žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, chce zanechať štúdium, oznámi to 

písomne riaditeľovi  školy, ak je žiak neplnoletý, písomné oznámenie podá jeho zákonný 
zástupca.  

 
2. Žiak prestáva byť žiakom strednej školy dňom nasledujúcim po dni, keď riaditeľovi 

strednej školy bolo doručené oznámenie o zanechaní štúdia.  
 
 
XVII. Exkurzie a školské výlety  
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1. Exkurzie uvedené v základných pedagogických dokumentoch sú súčasťou výchovy 
a vzdelávania žiakov v stredných školách. 

2.  Školské výlety sa môžu organizovať raz v školskom roku a trvajú najviac dva vyučovacie 
dni. Pre žiakov, ktorí sa výletu nezúčastnia, zabezpečí riaditeľ strednej školy náhradné 
vyučovanie. 

 
XVIII. Šetrenie školským majetkom a náhrada škody 
 
1. Žiaci šetria majetok a dbajú, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo odcudzeniu. 

Úmyselné alebo z nedbalosti spôsobené škody žiaci (ich zákonní zástupcovia) musia 
nahradiť alebo uviesť do pôvodného stavu. 

 
XIX . Hlásenie strát a krádeží, poistenie 
 
1. Žiaci si chránia svoje veci, aby nedošlo k ich strate. Stratu a krádeže hlásia ihneď 

službukonajúcemu učiteľovi na príslušnej chodbe alebo triednemu učiteľovi. Straty 
hlásené až na druhý deň nebudú brané do úvahy. Žiaci  si nemôžu  nosiť do školy  
vyššie obnosy  peňazí  a cenné predmety. V prípade, že tak z nejakého iného dôvodu 
urobili, nesmú si ich nechávať v šatňových skrinkách, ale mať ich neustále pri sebe. 

 
      2. Žiaci si môžu poistiť svoje veci proti krádežiam za poplatok, ktorý zaplatia triednemu 

učiteľovi do 15. októbra daného školského roka. 
 
 
XX. Záverečné ustanovenia 
 
1.  V mene neplnoletého žiaka podáva žiadosti jeho zákonný zástupca. 
2. Žiaci, prijatí do 1.ročníka, budú oboznámení s vnútorným poriadkom školy na prvej 

triednickej hodine.  
3. Zákonní zástupcovia žiakov budú preukázateľne oboznámení s vnútorným poriadkom 

školy na prvom triednom rodičovskom združení. 
        
 
 
V Poprade dňa 31.augusta 2016 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         Ing. Beáta  Mitická  
                            riaditeľka SSOŠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


