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Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 
 

Školský poriadok 

 
I. Práva a povinnosti žiakov 

 Každý žiak má právo na vzdelanie. Vzdelanie má smerovať k plnému rozvoju ľudskej osobnosti a 

k posilneniu úcty k základným ľudským právam a slobodám. Každý žiak je sám zodpovedný za svoju 

činnosť vo vyučovacom procese ako aj za to, že svojím správaním znemožňuje ostatným spolužiakom 

získavať vedomosti a zodpovedne pracovať. 

Každý žiak má právo na slobodu prejavu v súlade so svojím presvedčením a názormi. Môže 

prejavovať svoje názory ústne alebo písomne, avšak vyjadrovanie vlastných názorov nesmie 

obmedzovať slobodu prejavu iných. Žiadny prejav nesmie byť vulgárny ani urážlivý, osobné útoky 

voči iným osobám sú zakázané. Písomný prejav musí byť podpísaný. Žiaci nesmú v škole rozširovať 

petície alebo iné dokumenty, ktoré s činnosťou školy nesúvisia. 

Každý žiak má právo zúčastňovať sa mimo vyučovacej činnosti v záujmových aktivitách, pokiaľ s 

jeho účasťou súhlasí vedúci krúžku a pokiaľ jeho účasť nemá negatívny vplyv na študijné výsledky. 

Každý žiak alebo každá trieda má právo v mimo vyučovacom čase zorganizovať pre svojich 

spolužiakov záujmový klub, večierok alebo turnaj za predpokladu, že minimálne týždeň pred jeho 

konaním odovzdá riaditeľke školy plán predbežného zabezpečenia akcie. Ak sú požadované priestory 

voľné a je zaistená bezpečnosť, požiarna ochrana, ako aj dozor (pedagógmi alebo rodičmi), vysloví 

riaditeľka školy s organizovaním akcie súhlas. Ak organizátor nesplní požiadavky na zaistenie akcie, 

riaditeľka konanie akcie nepovolí. Organizátor má právo plagátom alebo iným vhodným spôsobom, 

na mieste na to vymedzenom, oznámiť spolužiakom konanie akcie, oznam je povinný odstrániť 

najneskôr deň po konaní akcie. 

Každý žiak má právo na kvalitnú výučbu vo zvolenom študijnom a učebnom odbore, má právo vybrať 

si voliteľné a nepovinné predmety, má právo na zdôvodnenie klasifikácie a na analýzu chýb v 

písomných prácach, má právo požiadať o komisionálne skúšky. 

Každý žiak má právo voliť a byť volený do žiackej školskej rady, ako aj voliť a byť volený do orgánov 

triednej samosprávy. 

Žiaci majú povinnosti: osvojovať si vedomosti a zručnosti, svedomito sa pripravovať na vyučovanie 

či iné formy štúdia, nosiť potrebné pomôcky a učebnice, zúčastňovať sa na vyučovaní všetkých 

povinných a voliteľných vyučovacích predmetov, ktoré si zvolil, konať tak, aby neohrozoval svoje 

zdravie a zdravie iných, ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov, pomáhať pri 

udržiavaní poriadku a estetizácii prostredia v škole, pravidelne a včas dochádzať do školy podľa 

stanoveného rozvrhu hodín alebo pokynov vyučujúcich. Prichádzať na vyučovanie aspoň 10 minút 

pred prvou vyučovacou hodinou. Oneskorený príchod sa klasifikuje ako priestupok, za ktorý vyvodí 

triedny učiteľ príslušné dôsledky. 

Pri vstupe do učebného bloku sa prezuť do prezuviek, do telocvične vstupovať len v športovej obuvi. 

Topánky ukladať do uzamknutej skrine. Škola nezodpovedá za stratu vecí z neuzamknutej skrine a 

za stratu prezuviek počas neprítomnosti žiaka na teoretickom  a praktickom vyučovaní. 

Žiaci svojím správaním a vystupovaním v škole, na pracoviskách odborného výcviku a na verejnosti 

dbajú na dobré meno školy. Dodržiavajú zásady školského poriadku,  zásady spoločenského 

správania, právnych noriem, osobnej hygieny a bezpečnosti pri práci. Žiaci úctivo vystupujú pri 

jednaní so všetkými pracovníkmi SOŠ OaS a ďalšími dospelými osobami, sú disciplinovaní, slušní, 

plnia pokyny pedagogických a ďalších poverených pracovníkov školy a pri stretnutí ich pozdravia 

ako prví. Pri komunikácii s pracovníkmi školy používajú oslovenie pán (pani) a akademický titul, 

prípadne pracovné zaradenie. Pri vstupe pedagogického pracovníka alebo inej povolanej osoby do 

triedy, tiež pri jej odchode z triedy, zdravia žiaci postavením sa. 

Správajú sa slušne a priateľsky k spolužiakom a kultúrne sa vyjadrujú. 

Do školy prichádzajú upravení, v čistom a slušivom oblečení, bez výstredností v úprave vlasov 

a zovňajšku. 

Žiaci šetrne zaobchádzajú so školským zariadením, neničia a nepoškodzujú ho. To sa vzťahuje aj na 

učebnice, školské potreby a pomôcky, pracovné náradie, výzdobu chodieb a tried, maľovky stien a 

WC. V prípade poškodenia alebo zničenia majetku školy a školských učebníc, uhradí zákonný 
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zástupca žiaka alebo plnoletý žiak škodu v plnej sume.  Žiaci dbajú na poriadok v učebniach, šatniach, 

v spoločných priestoroch a na školskom dvore. Za poriadok v triedach počas vyučovania zodpovedá 

určený týždenník. Každé porušenie školského poriadku hlási triednemu učiteľovi, resp. zástupkyni 

riaditeľky SOŠ OaS.  

Žiaci majú povinnosť rešpektovať povinnosti a úlohy zadávané cez Edupage. 

 

 

II. Časový rozvrh hodín na TV:                Časový rozvrh hodín na PV: 
                   
Časový rozvrh hodín na TV:                              Časový rozvrh hodín na PV: 

1. vyučovacia hodina         7.45 - 8.30     1. ročník  8.00 – 14.00  

2. vyučovacia hodina      8.35 - 9.20    2. ročník  8.00 – 14.00  

3. vyučovacia hodina      9.30 - 10.15    3. ročník  7.00 – 14.00   

4. vyučovacia hodina     10.35 - 11.20     alebo      8.00 – 15.00 

5. vyučovacia hodina     11.30 - 12.15     4. ročník  7.00 – 14.00 

6. vyučovacia hodina     12.25 - 13.10     alebo       8.00 – 15.00 

7. vyučovacia hodina     13.15 - 14.00     1. ročník NŠ  8.00 – 14.00                     

8.  vyučovacia hodina       14.15 – 15.00    2. ročník NŠ  8.00 – 14.00 

9.  vyučovacia hodina    15.05 – 15.50    Prestávky:         9.00 - 9.20, 12.00 -12.30 

10.vyučovania hodina    15.55 – 16.40                  TaPD, KaV        8.00 – 13.00 

11. vyučovacia hodina    16.45 – 17.30    Prestávky:         9.30 - 9.45, 11.15 -11.30 

  

         

III.    Neprítomnosť na vyučovaní  
Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní z dôvodov vopred známych, požiada rodič alebo iný 

zákonný zástupca žiaka telefonicky, písomne, alebo osobne triedneho učiteľa o uvoľnenie z 

vyučovania. Triedny učiteľ je oprávnený ospravedlniť neúčasť žiaka na vyučovaní zo závažných 

dôvodov na dobu najviac troch vyučovacích dní. Neprítomnosť žiaka na vyučovaní z iných ako 

zdravotných dôvodov v trvaní viac ako tri dni môže ospravedlniť len riaditeľka školy. Ak je 

predpokladaná neprítomnosť žiaka dlhšia, je rodič povinný požiadať o uvoľnenie riaditeľku školy 

písomne. Pokiaľ triedny učiteľ alebo riaditeľka školy nedajú súhlas na uvoľnenie žiaka, bude sa 

prípadná neúčasť na vyučovaní posudzovať ako závažné porušenie školského poriadku. Ak sa žiak 

nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, je rodič povinný oznámiť do 48 hodín 

triednemu učiteľovi dôvod neprítomnosti. Po tomto termíne sa bude neprítomnosť žiaka považovať 

za neospravedlnenú. Triedny učiteľ ospravedlní neprítomnosť žiaka na vyučovaní len na základe 

ospravedlnenia podpísaného lekárom, rodičom alebo plnoletým žiakom. Ospravedlnenie 

neprítomnosti je žiak povinný predložiť triednemu učiteľovi, počas jeho neprítomnosti náhradnému 

triednemu  učiteľovi, a to v deň nástupu do školy, po predchádzajúcej absencii. Písomné 

ospravedlnenia sa archivujú päť rokov. Triedny učiteľ má v prípade pochybností právo tieto zápisy v 

zápisníku žiaka verifikovať. Ak ochorie žiak, alebo osoba žijúca so žiakom v spoločnej domácnosti 

na nákazlivú chorobu, oznámi to rodič žiaka písomne riaditeľke školy. Taký žiak sa môže zúčastniť 

vyučovania len so súhlasom príslušného lekára. Žiak môže opustiť areál školy iba v závažných 

prípadoch len so súhlasom triedneho učiteľa, riaditeľky SOŠ OaS,  resp. jej zástupkýň. Príslušný 

pracovník vydá žiakovi priepustku, alebo napíše súhlas do zápisníka žiaka. Týmto sa žiak preukáže 

službe pri vchode. Odchod na lekárske vyšetrenie je možný len v určených hodinách, po uvoľnení 

triednym učiteľom, na základe žiadosti rodiča a u žiakov bývajúcich v školskom internáte na základe 

žiadosti vychovávateľa.  

 

 

IV.    Prestup, prerušenie a zanechanie štúdia  
O prestupe na inú strednú školu rozhoduje riaditeľ strednej školy, na ktorú sa žiak hlási, po 

prerokovaní s riaditeľom strednej školy, ktorú žiak navštevoval. Žiadosť o prestup podáva zákonný 

zástupca, alebo plnoletý žiak.   

Riaditeľka školy môže prerušiť žiakovi štúdium na jeho žiadosť, najviac na obdobie troch rokov. Po 

uplynutí doby prerušenia štúdia pokračuje žiak v štúdiu v tom ročníku, v ktorom bolo jeho štúdium 

prerušené. Ak žiak chce zanechať štúdium, oznámi to písomne riaditeľke školy. Ak je žiak 
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neplnoletý, žiadosť podáva zákonný zástupca žiak.  Ak sa žiak nezúčastní na vyučovaní v trvaní 

najmenej 5 vyučovacích dní a jeho neúčasť na vyučovaní nie je ospravedlnená, triedny učiteľ písomne 

vyzve žiaka (ak nie je plnoletý, tak jeho rodiča), aby v určenej lehote doložil dôvody neprítomnosti 

žiaka na vyučovaní. Ak ani do 10 dní od doručenia výzvy žiakovi resp. rodičovi, žiak do školy 

nenastúpi alebo nepredloží písomný doklad o dôvode neúčasti na vyučovaní, posudzuje sa toto 

konanie tak, akoby žiak štúdium zanechal. Žiak prestáva byť žiakom školy v prvý deň po uplynutí 

lehoty určenej na ospravedlnenie neprítomnosti.  
 

V.     Zakázané činnosti  
1. Opustenie budovy školy počas vyučovania bez súhlasu triedneho učiteľa 

2. Ničenie, poškodzovanie a rozkrádanie majetku školy 

3. Hrubé, vulgárne vyjadrovanie a používanie nespisovného jazyka na vyučovaní 

4. Výstredne a vyzývavé oblečenie a nevhodná úprava zovňajšku 

5. Šikanovanie a kyberšikana 

6. Propagácia násilia, rasizmu, fašizmu a nacionalizmu, ako aj činnosť všetkých politických strán a hnutí 

7. Fajčenie, požívanie alkoholických nápojov a iných zdraviu škodlivých návykových látok 

8. Prísny zákaz nosenia, prechovávania, distribúcie a užívania drog, alkoholu a cigariet 

9. Nosenie cenných predmetov a väčšej sumy peňazí 

10. Nosenie strelných zbraní, zbraní, streliva, paralyzérov, predmetov s ostrou hranou a hrotom. Nosenie a 

používanie predmetov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie vlastné i spolužiakov alebo predmety 

rozptyľujúce pozornosť žiakov a učiteľov 

11. Prinášanie živých zvierat 

12. Vykláňanie sa z okien, vysedávanie na oknách, zábradliach, schodištiach a podlahách 

13. Používanie mobilného telefónu počas vyučovania, kultúrno-spoločenských alebo výchovných akcií školy, 

a to na telefonovanie alebo na príjem hovoru, na príjem a odosielanie SMS správ, na používanie sociálnych 

sietí, fotografovanie a natáčanie videí. Počas vyučovacích hodín musí byť mobil vypnutý. 

 

 

VI.    Porušovanie školského poriadku  
Pri porušovaní vnútorného poriadku bude riaditeľstvo SOŠ obchodu a služieb postupovať podľa 

klasifikačného poriadku stredných škôl, platných zákonov a vyhlášok:  

1. Napomenutie, pokarhanie za 3 až 14 neospravedlnených hodín alebo menej závažné porušenie vnútorného 

poriadku.  

2. Znížená známka zo správania na "uspokojivé" za 15 až 35 neospravedlnených hodín alebo závažné 

porušenie vnútorného poriadku.  

3. Znížená známka zo správania na "menej uspokojivé" s podmienečným vylúčením na skúšobnú dobu za 

viac ako 36 až 56 neospravedlnených hodín alebo hrubé porušenie vnútorného poriadku.  

4. Znížená známka zo správania na "neuspokojivé" s vylúčením zo štúdia za opakované hrubé porušenie 

vnútorného poriadku v skúšobnej dobe, za 57 a viac neospravedlnených hodín, za krádež na OV alebo vnesenie 

drogy na pôdu školy.  

 

VII.    Účinnosť  
Školský poriadok bol schválený pedagogickou radou pri SOŠ obchodu a služieb a nadobúda účinnosť                  

1. septembra 2022. 

 

 

     VIII. Opatrenia COVID 19 
Súčasťou školského poriadku je príloha č.1., ktorú tvoria protiepidemiologické opatrenia. Týmito opatreniami 

sú povinní sa riadiť všetci žiaci a zamestnanci školy od 01.09.2022 do odvolania. Žiaci a zamestnanci školy 

sú povinní sledovať a riadiť sa pokynmi, nariadeniami a usmerneniami RÚVZ, MŠVVaŠ SR a riaditeľky 

školy. 

 

 
 

 

RNDr. Oľga Skysľaková, riaditeľka školy  

 


