Stredná odborná škola, Ul. mieru 23, Kalná nad Hronom

ŠKOLSKÝ PORIADOK PRE ŽIAKOV
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I. VŠEOBECNÉ PRÁVA ŽIAKA
1) Žiak má právo nezúčastniť sa vyučovania a byť ospravedlnený, ak nastanú tieto
prípady :
a) ochorenie
b) mimoriadna udalosť v rodine
c) pre mimoriadne zlé poveternostné podmienky
d) pre nečinné dopravné prostriedky (nepremávajú)
e) uvoľnenie z vyučovania učiteľom, triednym učiteľom, majstrom,
vychovávateľom, riaditeľom školy.
2) Žiak má právo klásť vyučujúcim otázky súvisiace s preberaným učivom a právo
dostať na položenú otázku odpoveď.
3) Má právo podávať návrhy, ktoré sa dotýkajú života školy, najmä oblastí kultúrnych,
spoločenských, organizačných, telovýchovných a projektov, do ktorých budú zapojení
žiaci školy.
4) Má právo používať technické, audiovizuálne (internet) a ďalšie pomôcky určené na
vzdelávanie v čase vyučovania a mimo vyučovania.
5) Má právo odmietnuť, konať, alebo podať informácie, ktoré sú v rozpore s jeho
presvedčením alebo so zákonom o ochrane osobných údajov.
6) Má právo na ospravedlnenie z vyučovacieho dňa pri darcovstve krvi a reprezentácie
obce, školy.
7) Má právo na poskytovanie informácii v súlade so zákonom o informáciách.
8) Má právo na prestávky medzi vyučovacími hodinami.
II. POVINNOSTI ŽIAKA
1. Žiak má tieto povinnosti :
a) osvojovať si vedomosti a zručnosti, získavať návyky poskytované školou, pripraviť sa
na tvorivú a odbornú prácu v povolaní,
b) osvojovať si zásady vlastenectva, humanizmu, demokracie, správať sa podľa nich, byť
disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických pracovníkov, inštruktorov a iných
pracovníkov SOŠ, správať sa v škole a mimo nej tak, aby robil česť škole i sebe,
c) chrániť vlastné zdravie i zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok a pomáhať pri
udržiavaní poriadku v škole a v jej okolí,
d) byť v škole vhodne obutý, čisto oblečený a upravený,
e) šetriť školské zariadenie, chrániť ho pred poškodením a ohľaduplne zaobchádzať
s učebnicami a učebnými pomôckami,
f) žiak môže používať školské učebné pomôcky len so súhlasom vyučujúceho (počítač,
dataprojektor, fotoaparát .....), nedodržanie povinností bude klasifikované ako
porušenie školského poriadku,
g) dodržiavať vyučovací čas, rozsah prestávok, plniť ďalšie pokyny školského poriadku,
h) zdraviť všetkých zamestnancov a dospelých návštevníkov, ktorí sa pohybujú
v priestoroch školy, pozdravom „Dobrý deň .....“
i) byť v škole najneskôr 5 minút pred začiatkom vyučovania,
j) pohybovať sa v priestoroch školy tak, aby neohrozoval bezpečnosť svoju a ostatných,
k) ak sa pre neúčasť na vyučovaní nemohol pripraviť, ospravedlní sa hneď na začiatku
vyučovacej hodiny, inak je neospravedlnený,
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l) prestávky využíva na osobnú potrebu, prípravu na ďalšiu vyučovaciu hodinu
a nevyhnutný presun do inej triedy,
m) týždenníci zabezpečujú cez prestávky čistotu tabule, školskú kriedu, pomôcky ak o ne
vyučujúci požiada, nahlasujú chýbajúcich žiakov a po 10 minútach uplynutia
z vyučovacej hodiny ohlásia neprítomnosť vyučujúceho v zborovni,
n) žiak je povinný mať predpísané (určené) pracovné oblečenie, cvičebný úbor, potrebné
pomôcky,
o) udržiavať v triedach, odborných učebniach a dielňach poriadok,
p) škodu spôsobenú škole z nedbalosti alebo úmyselne musí nahradiť rodič alebo
plnoletý žiak,
q) žiak je povinný pri príchode do školy prezuť sa do ľahkej obuvi (tenisky, šľapky) na
určenom mieste, kde si aj odloží obuv, v ktorej prišiel do školy.
III. PRAVIDLÁ SPRÁVANIA ŽIAKA
a) žiak zdraví všetkých pracovníkov školy a dospelých hostí,
b) oslovuje slovom „pán, pani učiteľ-ka“, podľa pracovného zaradenia zamestnanca,
c) povstane pri odpovedi, príchode a odchode pracovníka školy do triedy, aj v prípade
dospelej cudzej osoby, v doprovode zamestnanca školy,
d) do úradných miestností riaditeľa, zástupcov riaditeľa, zborovne, učtárne, vstupuje len
po vyzvaní, resp. v doprovode pracovníka školy,
e) žiak je zdvorilý, slušne sa správa, nepoužíva nevhodné gestá a vulgárne výrazy,
nezosmiešňuje iných,
f) nevyrušuje počas vyučovacej hodiny poznámkami, opúšťaním triedy a činnosťou,
ktorá nesúvisí s vyučovacou hodinou,
g) ak chce prehovoriť hlási sa obvyklým spôsobom,
h) cez vyučovacie hodiny, prestávky a akcie organizované školou sa správa podľa
pokynov vyučujúceho alebo pedagogického dozoru.
IV. DOCHÁDZKA DO ŠKOLY, UVOĽŇOVANIE Z VYUČOVANIA
V čase vyučovania je škola a celý areál školy uzamknutý. Otvára sa o 13.50 hod.
a) začiatok vyučovania je určený rozvrhom hodín, spravidla 7.40 hod. – 1. vyučovacia
hodina,
b) žiak je v triede pred začiatkom hodiny tak, aby si pripravil potrebné pomôcky,
c) z vyučovania sa môže žiak vzdialiť len so súhlasom vyučujúceho – z hodiny, na celý
deň so súhlasom triedneho učiteľa, na viac dní so súhlasom riaditeľa školy,
d) vopred známu neprítomnosť žiaka na vyučovaní ospravedlní rodič (plnoletý žiak sám)
príslušnému triednemu učiteľovi, majstrovi odborného výcviku, resp. zastupujúcemu
triednemu učiteľovi, ak tak plnoletý žiak neučiní, je to menej závažné porušenie
školského poriadku,
e) nepredvídaný dôvod neprítomnosti na vyučovaní oznámi zákonný zástupca najneskôr
do 2 dní od neprítomnosti žiaka triednemu učiteľovi, majstrovi odborného výcviku, ak
je ubytovaný v školskom internáte tak aj vychovávateľovi, dospelý žiak sám tak isto,
ak tak neučiní, je to menej závažné porušenie školského poriadku plnoletého žiaka,
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f) najneskôr do 3 dní po návrate do školy žiak predloží písomné ospravedlnenie
triednemu učiteľovi podpísané zákonným zástupcom (nie u plnoletého žiaka), po
tomto čase sa na ospravedlnenie neprihliada,
g) neprítomnosť v škole v trvaní viac ako 3 dni doloží žiak lekárskym ospravedlnením,
podpísaným aj rodičom (nepodpisuje rodič plnoletého žiaka). Nesplnenie tejto
povinnosti je menej závažným porušením školského poriadku u plnoletého žiaka,
h) za opakovanú kratšiu neprítomnosť ako 3 dní, v odôvodnených prípadoch môže
triedny učiteľ vyžadovať potvrdenie od lekára. Nesplnenie tejto požiadavky je menej
závažné porušenie školského poriadku.
i) škola má právo zistiť hodnovernosť písomného ospravedlnenia. V prípade, že
ospravedlnenie nie je hodnoverné (falošné, neopodstatnené), neprítomnosť sa
neospravedlní. Takéto počínanie žiaka je závažné porušenie školského poriadku.
j) ak príde žiak neskôr na vyučovaciu hodinu, ospravedlní sa príslušnému vyučujúcemu.
Pri opakovanom meškaní nemusí vyučujúci ospravedlnenie prijať – žiak chýbal
neodôvodnene, porušil menej závažným spôsobom školský poriadok.

V. PORUŠENIE ŠKOLSKÉHO PORIADKU
Za účelom udržania disciplíny, morálky, poriadku, bezpečnosti žiakov, ich spolužiakov
a ochrany majetku školy, vydáva škola potrebné obmedzenia a zákazy.
Žiakovi je zakázané :
a) fajčiť v priestoroch školy, požívať a nosiť do školy alkohol a všetky druhy drog,
vrátane nepredpísaných liekov. Na lieky, ktoré musí žiak v priebehu dňa užívať, zákaz
neplatí,
b) distribuovať drogy, fajčiarske výrobky, hrať hazardné hry,
c) šikanovať, psychicky a fyzicky týrať žiakov,
d) telesne a verbálne obťažovať,
e) v škole prejavovať intímne náklonnosti k iným žiakom (dotyky, bozky .....),
f) propagovať a šíriť akýmkoľvek spôsobom drogy a ich symboly
g) propagovať a šíriť hnutia smerujúce k potláčaniu práv a slobôd (rasizmus,
intoleranciu, xenofóbiu, extrémizmus) a symboly propagujúce tieto názory a hnutia,
h) prinášať do školy veci ohrozujúce zdravie a také veci, ktoré môžu rozptyľovať
pozornosť žiakov pri vyučovaní a ktoré s vyučovaním nesúvisia môže mať žiak
aktivované len so súhlasom vyučujúceho,
i) prísť do školy a akcie organizované školou pod vplyvom akejkoľvek drogy,
j) opúšťať areál školy počas vyučovacieho dňa,
k) žiakovi je zakázané používať v škole obuv, ktorá môže ničiť a poškodzovať podlahovú
krytinu, alebo nevyhovuje hygienickým a bezpečnostným požiadavkám. Žiaci sú
povinní rešpektovať pokyny vyučujúcich a pedagogického dozoru pri posudzovaní
vhodnosti obuvi,
l) žiakovi je zakázané používať školské pomôcky bez výslovného súhlasu učiteľa,
majstra OV a praxe,
m) žiakovi je zakázané počas vyučovacej hodiny používať vlastné IKT (mobil, notebook
........) bez súhlasu vyučujúceho ak nesúvisia s vyučovacou hodinou..
n) počas prestávok môžu žiaci reprodukovanú hudbu počúvať do 14.00 hod. len cez
slúchadlá. Ak trvá vyučovanie dlhšie, tak až po jeho ukončení, napr. po 8 vyučovacej
hodine.
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Obmedzenia, respektíve zákazy sa vzťahujú na všetky akcie organizované školou (výlety,
kurzy, exkurzie, brigády a iné).
VI. VÝCHOVNÉ OPATRENIA
Na upevnenie disciplíny sa žiakom udeľujú výchovné opatrenia – pochvala, napomenutie,
pokarhanie, podmienečné vylúčenie, vylúčenie zo štúdia (školy).
Porušenie disciplíny môže byť :
1) menej závažné
2) závažné
3) zvlášť hrubé
Menej závažné porušenie disciplíny sú priestupky voči školskému poriadku, za ktoré sa
žiakovi udelí napomenutie, pokarhanie triednym učiteľom, majstrom OV.
Závažné porušenie disciplíny sú priestupky, za ktoré sa žiakovi udelí pokarhanie riaditeľom
školy alebo podmienečné vylúčenie zo štúdia.
Zvlášť hrubé porušenie disciplíny sú priestupky voči školskému poriadku, za ktoré riaditeľ
školy žiaka vylúči zo štúdia po predchádzajúcom podmienečnom vylúčení, alebo za trestný
čin, ktorého sa žiak dopustil v škole (šikanovanie, hrubé fyzické napadnutie, distribúcia
a predaj drog).
1. Menej závažné porušenie školského poriadku
 A) NAPOMENUTIE TRIEDNYM UČITEĽOM a MOV za : jednorazové
porušenie školského poriadku, fajčenie, opustenie areálu školy, narúšanie vyučovania,
nevhodná úprava zovňajšku, použitie mobilu počas vyučovania alebo iného
priemyselného výrobku, nevhodné správanie voči pracovníkom školy a žiakom,
oneskorený príchod na vyučovanie 1 – 3 krát, za 1 neospravedlnenú absenciu, iný
menej závažný priestupok,
 B) POKARHANIE TRIEDNYM UČITEĽOM a MOV za : opakované priestupky
v časti A), za 11 – 20 neospravedlnených hodín, za podvádzanie vyučujúceho, za
poškodenie školského zariadenia bez väčšej škody, opakované nenosenie si pomôcok
na vyučovanie, opakovane nevhodná obuv na vyučovaní.
2. Závažné porušenie školského poriadku
 A) POKARHANIE RIADITEĽOM ŠKOLY za : opakované priestupky v časti 1,
písm. B, ak pokarhanie triednym učiteľom nebolo účinné, za 21 a viac
neospravedlnených hodín, za telesné a verbálne obťažovanie v škole, opakované
prejavy intímnej náklonnosti, porušenie zákazu podľa písm. h, j, k školského poriadku,
za krádež v škole alebo školou organizovanou činnosťou. Za uvedené porušenia
školského poriadku bude žiak klasifikovaný zo správania známkou 2.
 B) PODMIENEČNÉ VYLÚČENIE ZO ŠTÚDIA sa použije ak neboli
predchádzajúce opatrenia účinné, za úmyselné ublíženie na zdraví, vydieranie, za
porušenie zákazu podľa písm. c, d, f. g, neplatí pre žiakov plniacich si povinnú
školskú dochádzku. Za uvedené porušenie školského poriadku bude žiak klasifikovaný
zo správania známkou 3.
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3. Zvlášť hrubé porušenie školského poriadku, za ktoré riaditeľ školy žiaka vylúči zo
štúdia, ak bol žiak už podmienečne vylúčený, dopustil sa trestného činu, alebo opatrenia proti
šíreniu a užívaniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí neboli účinné.
Za uvedené porušenie školského poriadku bude žiak klasifikovaný zo správania známkou 4.

VII. OPATRENIA proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí
A) FAJČENIE
V prípade porušenia zákazu :
1) pri prvom porušení – napomenutie triednym učiteľom, majstrom OV
2) pri opakovanom porušení - pokarhanie triednym učiteľom, majstrom OV
3) pri opakovanom porušení po pokarhaní triednym učiteľom alebo majstrom OV –
pokarhanie riaditeľom školy,
4) pri opakovanom porušení po pokarhaní riaditeľom školy – podmienečné vylúčenie
zo štúdia,
5) pri opakovanom porušení po podmienečnom vylúčení – vylúčenie zo štúdia
Porušenie zákazu sa premietne aj v hodnotení správania takto :
- porušenie podľa bodu 3) – znížená známka zo správania na druhý stupeň,
- porušenie podľa bodu 4) – znížená známka zo správania na tretí stupeň,
- porušenie podľa bodu 5) – znížená známka zo správania na štvrtý stupeň.
V prípadoch podľa bodu 3) – 5) bude predvolaný zákonný zástupca a uskutoční sa pohovor
s výchovným poradcom a s koordinátorom pre drogovú závislosť.
B) ALKOHOLICKÉ NÁPOJE - ich konzumácia v škole, v čase OV, donášanie do školy,
na OV, žiak je pod vplyvom alkoholu
V prípade porušenia zákazu :
1) pri prvom porušení – pokarhanie triednym učiteľom, majstrom OV, pohovor
s koordinátorom pre drogovú závislosť (ďalej len KPDZ) a výchovným poradcom
(ďalej len VP)
2) pri opakovanom porušení – pokarhanie riaditeľom školy, znížená známka zo
správania na druhý stupeň,
3) porušenie pokračuje aj po pokarhaní riaditeľom školy – podmienečné vylúčenie zo
štúdia, znížená známka zo správania na tretí stupeň,
4) podmienečne vylúčený žiak naďalej porušuje zákaz – vylúčenie zo štúdia, znížená
známka zo správania na stupeň štyri.
Vo všetkých prípadoch je žiak povinný podrobiť sa dychovej skúške. Pri každom prípade
škola predvolá rodiča a vykoná so žiakom pohovor (KPDZ a VP).
C) DROGY - užívanie, prechovávanie, distribúcia
V prípade porušenia zákazu :
 žiak sa dobrovoľne podrobí laboratórnemu testu o čom sa upovedomia rodičia,
 v prípade závislosti bude doporučený do starostlivosti odborníkov,
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 pri prechovávaní drogy bude školou kontaktovaná polícia,
 v prípade dílerstva bude žiak podmienečne vylúčený zo štúdia a znížená známka zo
správania na tretí stupeň,
 v prípade opakovaného dílerstva bude žiak zo štúdia vylúčený a znížená známka zo
správania na štvrtý stupeň.
Vo všetkých prípadoch bude uskutočnený pohovor s KPDZ a VP a so zákonným zástupcom.
Upozornenie : ak žiak odmietne dychovú skúšku na alkohol, laboratórny test na drogy alebo
liečenie na drogy, bude sa naň pozerať ako na žiaka, ktorý zvlášť hrubým spôsobom porušil
školský poriadok.

VIII. STAROSTLIVOSŤ O ŽIAKA
1) Žiak bývajúci v školskom internáte hlási chorobu vychovávateľovi, ktorý ho zaeviduje
ako chorého a zabezpečí dozor v čase vyučovania.
2) Na žiadosť žiaka umožní vychovávateľ návštevu lekára. Žiak sa podrobí lekárskemu
vyšetreniu ak je to podľa vychovávateľa, učiteľa alebo majstra potrebné.
3) Návštevu lekára vydokladuje žiak po príchode z vyšetrenia.
4) Dochádzajúcim žiakom vydáva priepustku k lekárovi triedny učiteľ ráno do 7.40 hod.,
resp. deň vopred ak o to žiak požiada.
5) Ak nastane ochorenie v priebehu vyučovania, žiaka uvoľní triedny učiteľ alebo
vyučujúci.
6) Vo vážnych zdravotných prípadoch zabezpečí škola odvoz žiaka na vyšetrenie,
k zákonnému zástupcovi alebo požiada zákonného zástupcu o prevzatie žiaka
z vyučovania.
7) Po príchode do školy si žiak odkladá obuv, kabát, vetrovku a IKT prostriedky na
určené miesto.
Upozornenie : ak si žiak ponechá na inom než určenom mieste osobné veci, v prípade
straty za škodu škola neručí.
8) Hodinky, šperky, náramky a iné cenné veci, si žiak odkladá na určené miesto.
Upozornenie : v inom prípade škola neručí za stratu týchto predmetov.
Školský poriadok bude aktualizovaný podľa zmien v školskej legislatíve a nových
skutočností, ktoré neboli pedagogickej rade známe v čase jeho schválenia.
Školský poriadok je verejná listina, ktorá musí byť na prístupnom mieste v triede a verejnej
tabuli školy.
Tento školský poriadok nahradzuje školský poriadok vydaný riaditeľom školy zo dňa
10.12.1997.

