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                                   P r e a m b u l a  

 
 

Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50 v Bratislave je výberovou strednou odbornou školou, 

ktorú si žiak zvolil dobrovoľne, a preto je povinný riadiť sa jej pravidlami a  Školským poriadkom.  

V záujme naplnenia práva na vzdelanie škola zabezpečí 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 mimoškolskej činnosti, a aby bol aj časom príjemne stráveným rovnako žiakmi, 

ako aj učiteľmi.  

Škola bude dôsledne dodržiavať Deklaráciu práv dieťaťa a Listinu základných práv a slobôd vo vzťahu k 

žiakom, učiteľom i ostatným zamestnancom školy.   

Školský poriadok Strednej odbornej školy chemickej, Vlčie hrdlo 50, Bratislava je vypracovaný v súlade 

so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 
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           A.  Všeobecné  ustanovenia 
 

I. Organizácia  vyučovacieho  dňa 

1. Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín. Rozvrh hodín je povinný  rešpektovať každý žiak a 

pedagogický pracovník. 

2. Budova školy je otvorená v pracovných dňoch od 6,50 do 16,00 hod.  

3. Vyučovanie sa začína spravidla o  8,00 hodine (najskôr 7,05 hod.) a končí najneskôr o 14,35 hod., 

v ojedinelých prípadoch o 15,25 hod.  

4. ROZVRH   TEORETICKÉHO   VYUČOVANIA 

0. hodina   7.05 – 7.50    malá 10 min. prestávka 

1. hodina   8.00 – 8.45    malá   5 min. prestávka 

2. hodina   8.50 – 9.35    malá 10 min. prestávka 

3. hodina   9.45 – 10.30  veľká 20 min. prestávka 

4. hodina  10.50 – 11.35  malá 10 min. prestávka 

5. hodina  11.45 – 12.30  obedňajšia 30 min. prestávka 

6. hodina  13.00 – 13.45   malá  5 min. prestávka 

7. hodina  13.50 – 14.35   malá  5 min. prestávka 

8. hodina   14.40 – 15.25 

 

5. ODBORNÝ    VÝCVIK  začína v 1. až 3. ročníku o 8.50 hodine a končí o 14.50 hodine. 

V 3. ročníku chemik operátor – 1 deň  a v 4. ročníku pracovník marketingu – 2 dni je stanovený podľa 

pracoviska vo firme, kde žiaci vykonávajú OVY pod dozorom inštruktorov. 

           ROZVRH  HODÍN  ODBORNÉHO  VÝCVIKU 
        
        pre 1.,3. ročník 

Prvá vyučovacia hodina na odbornom výcviku začína po prvej vyučovacej hodine 
        teoretického vyučovania: 
 

1. hodina   8.50 – 9.50     

2. hodina   9.50 – 10.50     

      10.00 – 10.15   desiatová 15 min. prestávka 

3. hodina  10.50 – 11.50   

4. hodina  11.50 – 12.50  

      12.15 – 12.45  obedňajšia 30 min. prestávka 

5. hodina  12.50 – 13.50    

6. hodina  13.50 – 14.50    
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pre 2., 3. a 4. ročníky 

 

Žiakom vykonávajúcich odborný výcvik / odbornú prax na pracoviskách vo firmách (organizáciách, 

podnikoch ) sa prestávky prispôsobujú prestávkam vo firme ( organizácii, podniku ). 

 

Vyučovanie odborného výcviku môže trvať najviac 7 vyučovacích hodín. 

Vyučovanie sa začína najskôr o 7.00 hodine; vyučovanie odborného výcviku plnoletých žiakov a 

odbornej praxe plnoletých žiakov sa môže začať o 6.00 hodine. Vyučovanie sa končí najneskôr 

do 20.00 hodiny; vyučovanie odborného výcviku plnoletých žiakov a odbornej praxe plnoletých 

žiakov sa môže skončiť najneskôr do 22.00 hodiny. 
 

6. Prestávku trávi žiak podľa svojho uváženia v zhode so Školským poriadkom. Počas malých prestávok 

nesmie opustiť budovu školy. Počas obedovej prestávky opustí školu iba v prípade návštevy 

stravovacieho zariadenia. 

7. Pri vstupe do školy je informátor, ktorého úlohou je sledovať pohyb žiakov a ľudí . Žiaci sú povinní 

zaregistrovať sa elektronickou identifikačnou kartou. 

8. Vyučovací proces je organizovaný v učebniach, odborných učebniach, laboratóriách, dielňach, na 

pracoviskách zmluvných partnerov ,  telocvični a posilňovni. 

9. Vyučovací proces je monitorovaný kamerovým systémom, ktorý slúži v prípade závažného porušenia 

školského poriadku na preukázanie činu. 

10. Žiak  má pridelenú šatníkovú skrinku v šatniach, za ktorú je zodpovedný počas celého školského roka. 

Šatne otvára pred vyučovaním a zatvára po vyučovaní informátor. Každé poškodenie vlastným zavinením 

je žiak povinný uhradiť podľa osobitného predpisu.  

11. Na odbornom výcviku a laboratórnych cvičeniach žiak používa základné ochranné prostriedky – biely 

plášť, biele nohavice, pokrývku hlavy a uzavretú obuv. Na vyučovanie telesnej výchovy sa preoblečie do 

cvičebného úboru. Náklady na základné ochranné prostriedky a cvičebný úbor znáša žiak. 

12. Všetky požiadavky voči škole (potvrdenia, žiadosti a  pod.) predkladajú žiaci prostredníctvom triedneho 

učiteľa v úradných hodinách tajomníčke školy. 

13. Zákonní zástupcovia žiakov môžu úradné záležitosti vybavovať denne cez tajomníčku školy. Informácie o 

prospechu a správaní žiaka podáva zákonnému zástupcovi triedny učiteľ na triednom aktíve, prípadne pri 

osobnej návšteve v škole alebo iným dohodnutým spôsobom. 
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II. Práva a povinnosti žiakov a zákonných zástupcov 
 
1. Žiak má právo: 

 

a) na bezplatné vzdelanie, na rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu, na vzdelanie v štátnom jazyku, 
b) na ochranu zdravia a bezpečnosti pri vyučovaní, 

c) na organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam záujmom, zdravotnému 

stavu a v súlade so zásadami psychohygieny (počet a dĺžka prestávok, dĺžka vyučovania v jednom 

celku), 

d) na poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním, 

e) na úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti, 

f) na úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu 

násiliu, 

g) na oboznámenie sa s usmernením č.7/2006 R z oblasti šikanovania, 

h) na oboznámenie sa s internou smernicou školy o šikanovaní, 

i) na riešenie problému šikanovania na škole (kontakt na výchovného poradcu, psychológa), 

j) na bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety, okrem 

učebníc pre cudzie jazyky, 
k) na kvalitnú výuku vo zvolenom študijnom odbore, 

l) na komunikáciu s pedagogickými aj nepedagogickými pracovníkmi v duchu zásad humanity a tolerancie, 

m) vysloviť svoj názor a klásť otázky k preberanej téme, 

n) na zdôvodnenie klasifikácie a analýzu chýb v písomných a grafických prácach a na informáciu o výsledku 

celkovej klasifikácie z jednotlivého predmetu v čase jej uzatvárania, 

o) byť informovaný o výsledku písomnej skúšky najneskôr týždeň od jej realizácie, 

p) nemať viac ako dva plánované písomné kontrolné prejavy v dĺžke trvania 20 min a viac počas 

jedného dňa, 

q) na nezadávanie klasifikovaných domácich úloh na čas prázdnin, 
r) požiadať o komisionálne skúšanie (neplnoletý žiak prostredníctvom zákonného zástupcu), 

s) vybrať si voliteľné predmety z ponúkaného súboru, podľa možností školy a počtu prihlásených žiakov, 

t) požiadať o oslobodenie z vyučovania z telesnej výchovy na základe odporúčania lekára,  

u) zapojiť sa podľa vlastného záujmu do niektorých z foriem záujmovej činnosti (športové súťaže, SOČ, 

olympiády, realizácia projektov a pod.), 

v) využívať priestory školy na mimoškolskú činnosť (posilňovňa, laboratória, učebne strojopisu, učebne 

výpočtovej techniky) za prítomnosti pedagogického dozoru, 
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w) na výber záujmového krúžku z ponuky na vzdelávacie poukazy,  

z) možnosť účasti na súťažiach so súhlasom riaditeľa školy 

 

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím 

špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré 

túto výchovu a vzdelávanie umožňujú. 

 

2. Žiak má povinnosť: 

 
a) osvojiť si vedomosti, zručnosti a získať návyky poskytované strednou školou a na vyučovanie sa pripraviť tak 

aby dosahoval čo najlepšie výsledky,  

b) osvojiť si zásady vlastenectva, humanity, demokracie, rasovej znášanlivosti, tolerancie a správať sa podľa 

nich. Predchádzať všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom 

intolerancie, byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických pracovníkov školy, 

c) chodiť do školy vhodne a čisto upravený,  

d) pri príchode a odchode zo školy identifikovať sa, 
e) prezúvať sa v šatniach do zdravotne vhodnej obuvi, 

f) chrániť vlastné zdravie a zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok a pomáhať pri udržiavaní poriadku, 

g) dodržiavať vyučovací čas, rozvrh prestávok a plniť ďalšie pokyny obsiahnuté v Školskom  poriadku, 

h) žiaci sa počas voľných hodín budú zdržiavať v študovni alebo v školskom bufetu. Je zakázané    

opúšťať budovu školy, 

ch)  pri odchode na vyučovanie telesnej výchovy absolútne dodržiavať pokyny vyučujúceho     

a priestory školy opúšťať len v jeho sprievode, 

i) žiaci, ktorí majú od lekára návrh na oslobodenie od TSV, absolvujú TEV v rámci ZTV, 

j) počas prestávok sa riadiť pokynmi dozor konajúceho pedagóga, 

      k )  šetriť školské zariadenia, chrániť ich pred poškodením, šetriť elektrickú energiu, svetlo a vodu 

          a    hospodárne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami,  

k) k spolužiakom sa správať slušne, pomáhať im pri práci nabádať ich k plneniu povinností, byť im  

príkladom   v správaní a kultúre vyjadrovania, 

m)   hlásiť triednemu učiteľovi zmeny v osobných údajoch, 

n)  správať sa slušne v školskom bufete, 

o)  počas odborného výcviku odbornej praxe, ktoré sa realizujú v inej organizácii správať sa podľa Školského  

     poriadku a ďalších pokynov vyučujúcich praxe a majstrov odborného výcviku,  

p)   dodržiavať pravidlá práce v odborných a špeciálnych učebniach, 
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r) dodržiavať pravidlá bezpečného správania sa na Internete, 

s) v hromadných dopravných prostriedkoch sa správať disciplinovane, byť zdvorilý k starším, 

t) slušne sa správať aj mimo školy, a to i v dňoch voľna a časoch prázdnin. 

 
3. Žiakovi je zakázané : 

 
a) fajčiť v priestoroch a areáli školy, tiež pred budovou školy, ako aj v stravovacích zariadeniach, ktoré sú 

v okolí školy a pri činnostiach organizovaných školou mimo priestorov školy, 

b) nosiť do školy alebo na činnosti organizované školou predmety, ohrozujúce bezpečnosť a zdravie 

spolužiakov alebo zamestnancov školy (zbrane , ostré predmety, výbušniny a pod...), cenné predmety, 

veci nesúvisiace s vyučovaním a rozptyľujúce pozornosť pri vyučovaní (drahé šperky, vyššie sumy 

peňazí, zariadenia spotrebnej elektroniky); za prípadnú stratu alebo poškodenie nenesie škola 

zodpovednosť, 

c) prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkohol, drogy a iné zdraviu škodlivé látky, 

používať ich v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou, 

d) prinášať predmety a propagačný materiál narúšajúci demokratickú a mravnú výchovu mládeže, 

e) používať na vyučovacích hodinách notebook bez súhlasu vyučujúceho, 

f) používať počas vyučovacích hodín mobilný telefón a prehrávač MP3 so slúchadlami (počas vyučovacej 

hodiny musia byť mobilný telefón aj prehrávač vypnuté). Žiak môže použiť mobilný telefón iba 

v odôvodnených prípadoch a so súhlasom vyučujúceho, 

g) zhotovovať obrazový materiál fotografie a videozáznamy v priestoroch školy počas vyučovania ako aj 

prestávok a ich zverejňovanie a publikovanie  na internete alebo iných médiách,  

h) manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy,  

i) opúšťať počas malých prestávok budovu školy bez priepustky okrem odchodov na vyučovanie hodiny 

telesnej výchovy,  

j) znečisťovať steny, lavice a ničiť zariadenia učebne, šatníkové skrinky a ostatné priestory školy; škody 

na inventári školy a zariadení hradí žiak podľa sadzobníka, ktorý sa nachádza u triedneho učiteľa, 

k) jesť a piť v chemických laboratóriách a odborných učebniach, 

l) poškodzovať akýmkoľvek spôsobom nábytok a vybavenie chemických laboratórií a odborných učební, 

m) vyhadzovať z okien odpadky a iné predmety, 

n) používať vulgárne výrazy, 

o) šíriť klamlivé, vulgárne a urážlivé slová o škole, o zamestnancoch a žiakoch v všetkých médiách, vrátane 

elektronických médií, 

p)  ohrozovať, zastrašovať iného žiaka ani mu akokoľvek psychicky či fyzicky ubližovať, 

q) po vyučovaní sa bezdôvodne zdržiavať v priestoroch školy a jej okolí. 
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4. Zákonný zástupca žiaka má právo : 

  

a) oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom, 

b) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa, 

c) na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa, 

d) zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy, 

e) byť prítomný na komisionálnych skúškach svojho dieťaťa po súhlase riaditeľa školy, 

f) na vyriešení podnetov, sťažností, 

g) na vydanie potvrdenia o návšteve školy, odpisu vysvedčenia a pod., 

h) prístup k dokumentom vydaným školou, ktoré sa priamo alebo nepriamo dotýkajú jeho 

dieťaťa, 

     ch)  sledovať vývin školy a vyjadrovať svoj názor na vývoj školy, 

i) poznať účel a spôsob využívania finančných prostriedkov a predmetov, ktoré rodič daroval 

škole aj do Občianskeho združenia Pro Chemia Nobel pri SOŠ chemickej, 

j) byť informovaný o dôvodoch podmienečného vylúčenia dieťaťa 

 

5. Zákonný zástupca žiaka je povinný: 

 

    a)  vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie 

            školských povinností, 

b) dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským 

poriadkom, 

c) dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie 

potreby, 

d) informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch 

alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy 

a vzdelávania, 

e) nahradiť škodu, ktorú dieťaťa úmyselne zavinilo škole alebo spolužiakom, 

f) do 48 hodín ospravedlňovať neprítomnosť dieťaťa na vyučovaní, v odôvodnených prípadoch 

predložiť lekárske potvrdenie o závažnej (dlhodobej) chorobe, 

g) zabezpečiť pre dieťa školské pomôcky nevyhnutné pre riadny priebeh vzdelávacieho procesu, 
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h) zaujímať sa o prospech a správanie dieťaťa – na triednych aktívoch, z internetovej žiackej 

knižky a v čase konzultácií s vyučujúcimi, 

i) poznať pravidlá a Školský poriadok  a viesť k ich dodržiavaniu aj svoje dieťa. 

 

       Ak zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky dieťaťa, 

       najmä ak dieťa vynechá neospravedlnene viac ako 15 hodín v mesiaci, oznámi riaditeľ školy túto 

       skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy a obci, v ktorej má zákonný zástupca 

       dieťaťa trvalý pobyt. 
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II. Výchovné opatrenia 

Výchovnými opatreniami sú pochvaly, iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov.  

     A.  POCHVALY 

1. Pochvala triednym učiteľom alebo majstrom OVY  
- za výborný prospech 

- za vzornú dochádzku 

- za reprezentovanie školy 

- za príkladné slušné správanie a utváranie dobrých vzťahov v triede, príkladný vzťah ku škole 

udeľuje sa spravidla na triednickej hodine 

 
2.  Pochvala riaditeľom školy 

- za výborný prospech počas celého šk. roka i celého štúdia  

- za vzornú dochádzku počas celého šk. roka i celého štúdia  

- za úspešnú reprezentáciu školy 

- za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou alebo 

inštitúciou 

udeľuje sa spravidla na zhromaždení školy 

 
    B. POKARHANIA 
 
1. Napomenutie triednym učiteľom alebo majstrom OVY 
Za jednorázové porušenie školského poriadku v nasledovných prípadoch: 

- výrazné zhoršenie prospechu žiaka (na podnet vyučujúceho) 

- neskorý príchod na vyučovanie 

- neprezúvanie v priestoroch školy 

- nesplnenie povinnosti týždenníkov 

- nevhodné správanie voči učiteľom a zamestnancom školy 

- iné priestupky (napr.1 zápis  v triednej knihe o vyrušovaní na vyučovaní, zapnutý mobilný telefón  ap.) 

podľa posúdenia triednym učiteľom alebo kolektívom žiakov 

- nevhodné správanie sa voči spolužiakovi, za slovné útoky voči spolužiakovi (urážlivé prezývky, nadávky, 

posmech) 

 
2. Pokarhanie triednym učiteľom alebo majstrom OVY 

- za nevhodné správanie na verejnosti  
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- za neospravedlnenú dochádzku (menej ako 5 hodín) 

- za opakujúce sa priestupky v bode 1 

- na návrh vyučujúceho za akékoľvek porušenie školského poriadku školy (napr. zápis v triednej knihe 

o vyrušovaní na hodine, zapnutý mobilný telefón ap.) 

- za prvé nedovolené opustenie budovy a areálu školy počas prestávok 

- opakované nevhodné správanie sa voči spolužiakovi, za slovné útoky voči spolužiakovi (urážlivé 

prezývky, nadávky, posmech), 

- za porušenie pravidiel práce v odborných a špeciálnych učebniach 

 
3. Pokarhanie riaditeľom školy 

- ukladá riaditeľ školy na návrh vyučujúceho alebo triedneho učiteľa za opakované porušenie školského 

poriadku. 

 
C. ZNÍŽENIE ZNÁMKY ZO SPRÁVANIA 
 
1. Zníženie známky zo správania na stupeň 2 (uspokojivé) 

- za 8 - 13 hodín neospravedlnenej dochádzky v klasifikačnom období 

- za prvé preukázateľné porušenie zákazu fajčenia a za požívanie alkoholických nápojov a iných druhov 

drog v školských priestoroch a na podujatiach školy – túto skutočnosť škola súčasne oznámi zákonnému 

zástupcovi žiaka a spolu s ním podnikne opatrenia na zabránenie opakovania tohto priestupku, napr. 

ponúkne pomoc psychológa a ďalších odborníkov v danej oblasti 

- za prinášanie vecí ohrozujúcich život a zdravie a vecí rozptyľujúcich pozornosť žiakov na vyučovaní do 

priestoru školy 

- za znemožňovanie vyučovacieho procesu a prevádzky školy 

- za úmyselné poškodenie školského zariadenia a majetku školy (laboratóriá, skrinky, nástenky, dvere, 

steny, lavice, triedne knihy, učebnice a pod.) 

- na návrh učiteľa, ktorý ho predkladá triednemu učiteľovi, za vážne porušenie školského  poriadku školy 

v bode 3. „Žiakovi je zakázané“, ďalej v bode 2. „Žiak má povinnosť“  

- za preukázaný podvod 

- za druhé nedovolené opustenie budovy a areálu školy počas prestávok 

- za hrubé urážanie mena školy alebo spolužiakov v médiach 

- za nedovolené, opakované používanie fotografovania mobilným telefónom 

- za 5 zápisov v triednej knihe za porušenie školského poriadku za 1 klasifikačné obdobie 

 
2. Zníženie známky zo správania na stupeň 3 (menej uspokojivé)  

- za 14 - 20 hodín neospravedlnenej dochádzky  

- za opakujúce sa závažné priestupky v bode 1 

- za krádež 
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- za úmyselné ublíženie na zdraví 

- za šikanovanie a vydieranie 

- za vandalizmus 

- za druhé preukázateľné porušenie zákazu fajčenia, za druhé pristihnutie pri požívaní alkoholických 

nápojov a iných druhov drog v školských priestoroch a na podujatiach školy –   škola súčasne dôrazne 

vyzve zákonného zástupcu žiaka, aby riešil vzniknutú situáciu, v opačnom prípade upovedomí 

príslušné organizácie zaoberajúce sa starostlivosťou o rodinu a mládež 

- za tretie nedovolené opustenie školy a areálu školy počas prestávok 

- za 8 zápisov v triednej knihe za porušenie školského poriadku za 1 klasifikačné obdobie 

 
3. Podmienečné vylúčenie zo školy s 3 stupňom zo správania 
 -za 21 - 40 hodín neospravedlnenej dochádzky  

 -za opakujúce sa závažné priestupky v bode 2 

       - ukladá riaditeľ školy žiakovi, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, za opakované porušenie Školského      

          poriadku a po prerokovaní závažnosti jeho previnenia na pedagogickej rade 

 

 
4. Zníženie známky zo správania na stupeň 4 (neuspokojivé) a vylúčenie zo školy 

- za vysoký počet hodín neospravedlnenej dochádzky (viac ako 40) 

- za veľmi vážne porušenie školského poriadku školy podľa posúdenia pedagogickej rady 

- za nesplnenie podmienky uloženej pri podmienečnom vylúčení zo školy 

- za spáchanie takého činu, ktorým bola ohrozená výchova ostatných žiakov 

- za tretie preukázateľné porušenie zákazu fajčenia a za tretie pristihnutie pri požívaní alkoholických 

nápojov a iných druhov drog v školských priestoroch a na podujatiach školy,  alebo ak je evidentné, že 

žiak v tejto činnosti pokračuje, a ak zlyhali všetky ostatné opatrenia, dotyčného žiaka  v záujme 

bezpečnosti a výchovy ostatných žiakov  zo školy vylúči 

- za opakované úmyselné poškodenie školského zariadenia 

- za čin, za ktorý bol žiak trestne stíhaný a právoplatne odsúdený 

- za štvrté nedovolené opustenie školy a areálu školy počas veľkej prestávky 

- za obzvlášť závažný prejav šikanovania 

 

Všetky výchovné opatrenia udelené neplnoletým žiakom oznámi riaditeľ školy (v bode 1., 3., 4. preukázateľne 

prostredníctvom triednych učiteľov) ich zákonným zástupcom. Uloženie výchovného opatrenia riaditeľom školy 

zapíše triedny učiteľ do triedneho katalógu.  
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        D. ZANECHANIE ŠTÚDIA 
 

Ak žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, chce zanechať štúdium, oznámi to písomne riaditeľovi školy. 

Ak je žiak maloletý, písomné oznámenie podá jeho zákonný zástupca.  

Žiak prestáva byť žiakom školy dňom, ktorý nasleduje po dni, keď riaditeľovi školy bolo doručené oznámenie 

o zanechaní štúdia. 

 

B.  ZÁSADY SPRÁVANIA ŽIAKOV 

         I . OSLOVENIA A POZDRAVY 

 
1. Žiaci zásadne oslovujú pracovníkov školy : pani riaditeľka, pani zástupkyňa, pán profesor, pani profesorka, 

pani upratovačka, pani informátorka, pani tajomníčka... 

2. Žiaci zdravia pozdravom „dobrý deň“, „dobré ráno“, „dobrý večer“, „dovidenia“ 

3. Žiaci zdravia všetkých zamestnancov školy. 

4. Žiaci zdravia vyučujúceho na začiatku a na konci hodiny tak, že vstanú. Podobne zdravia aj pri vstupe iného 
vyučujúceho alebo dospelej osoby počas vyučovacej hodiny. Sadajú si na pokyn vyučujúceho. 

5. Na hodinách telesnej výchovy, informatiky, laboratórnych cvičení, etickej výchovy, písania na stroji, pri 
písaní kontrolných prác a na pokyn vyučujúceho žiaci nezdravia. 

6. V priebehu vyučovacieho dňa pri viacnásobnom stretnutí pracovníka školy zdravia iba pri prvom stretnutí. 

7. Žiaci zdravia pracovníkov školy aj pri stretnutí mimo budovy školy. 

 

     II . PRÍCHOD ŽIAKOV DO ŠKOLY A ODCHODY ZO ŠKOLY 

 
1. Na vyučovanie žiak prichádza včas a je povinný sa zaregistrovať elektronickou identifikačnou kartou.. 

Budova školy je otvorená od 6,50 hod. do 16,00 hod. 

2. V prípade príchodu na druhú alebo ďalšiu vyučovaciu hodinu sa žiaci zdržiavajú v triede, v desiatovej 
miestnosti alebo pred vrátnicou školy, správajú sa nehlučne, aby nerušili priebeh vyučovania. 

3. Pred vstupom do budovy si žiaci riadne očistia obuv a prezujú sa do zdravotne nezávadných prezuviek. 
Prezuvkami nemôže byť obuv používaná na hodinách telesnej výchovy, ako ani obuv s čiernou podrážkou 
znečisťujúca podlahu. 

4. Každý žiak má na začiatku školského roka pridelenú šatníkovú skrinku, ktorú chráni pred poškodením. Táto 
slúži na odkladanie odevov, obuvi a pomôcok na vyučovanie. 

5. Žiak je prezutý počas celého vyučovania. 

6. Čas od príchodu do školy do začiatku vyučovania žiak využíva na opakovanie učiva a prípravu na 
vyučovanie, prípadne na inú činnosť, ktorou neporušuje Školský  poriadok. 

7. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny danej rozvrhom, žiak urobí dôkladný poriadok na lavici, v lavici 
a vyloží stoličku na lavicu. 

8. Týždenníci skontrolujú poriadok, utrú tabuľu, zatvoria okná a zabezpečia ich pred otvorení prievanom 

9. Na pokyn vyučujúceho opustia triedu, prezujú sa v šatni a nezdržiavajú sa zbytočne v priestoroch školy 
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             III. SPRÁVANIE ŽIAKOV 

a) na vyučovaní 
 
1. Žiak prichádza na vyučovanie a všetky školské podujatia včas, riadne pripravený, so všetkými učebnými a 

školskými potrebami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje na vyučovanie. Veci potrebné na hodine má pripravené 
na lavici. 

2. Žiak nosí do školy iba tie veci, ktoré nevyhnutne potrebuje na vyučovanie.  

3. Žiak v tichosti očakáva príchod vyučujúceho v triede, v prípade vyučovania v laboratóriu alebo v odbornej 
učebni pred ňou. 

4. Počas vyučovania sa správa disciplinovane, sústredene sleduje prácu na hodine, aktívne sa zapája, neruší 
spolužiakov, nepomáha im nedovoleným spôsobom. V prípade porušenia disciplíny na vyučovaní  vyrušujúci 
žiak je učiteľom zapísaný do príslušnej časti triednej knihy a sú voči nemu uplatnené výchovné opatrenia 
v zmysle Školského poriadku. 

5. Žiak počas vyučovania aj prestávok, ako aj počas mimoškolských akcií nesmie byť pod vplyvom alkoholu, 
nesmie hrať zákonom zakázané hry, používať zákonom zakázané látky ani mať tieto látky pri sebe, ako ani 
vykonávať a sprostredkovávať  zákonom zakázané činnosti.  

6. Na začiatku vyučovacej hodiny žiak zaujme svoje miesto. Po začiatku vyučovacej jednotky môže vstúpiť do 
učebne  len s dovolením a za podmienok určených vyučujúcim. Ten je povinný žiakov s týmito podmienkami 
oboznámiť. Ak sa celá trieda alebo skupina nedostaví na vyučovanie, je ich neprítomnosť kvalifikovaná ako 
neospravedlnená hodina. 

7. V odborných učebniach, laboratóriách sa žiak riadi osobitnými pravidlami a pokynmi vyučujúceho. 

8. Ak sa žiak na vyučovanie nepripraví, ospravedlní sa na začiatku hodiny. 

9. Ak sa vyučujúci v priebehu 15 minút nedostaví na vyučovanie, oznámi to týždenník na sekretariát riaditeľa 
školy. 

10. Pred opustením triedy žiak urobí vo svojom okolí poriadok. Odpadky patria do koša. 

b) počas prestávky 
 
1. Cez prestávku sa žiaci disciplinovane presunú k učebni určenej rozvrhom hodín, kde počkajú na príchod 

vyučujúceho. 

2. V prípade, že žiak cez prestávku zostáva v triede, správa sa podľa  zásad Školského poriadku. 

3. V čase prestávok môže žiak navštíviť školský bufet, dbá na to, aby prišiel na ďalšiu hodinu včas a 
neznečisťoval jedlom a nápojmi priestory školy. 

4. Za poriadok v triede zodpovedajú týždenníci, zabezpečujú poriadok v triede počas celého vyučovania. 

5. V čase prestávok žiak neopúšťa budovu školy. Cez obednú prestávku sa žiak môže opustiť budovu školy len 
z dôvodu obeda v stravovacom zariadení. V tomto čase sa žiak správa ohľaduplne k ostatným, je nehlučný 
a neničí zariadenie školy. 

c) mimo školy 
 

1. Každý žiak aj mimo vyučovania a v čase prázdnin je žiakom školy, a tak sa musí aj správať. K svojim 
rodičom, súrodencom, ostatným ľuďom je pozorný, zdvorilý a čestný. 

2. Chráni svoje zdravie a zdravie iných. Dbá o bezpečnosť na ulici a dodržuje dopravné predpisy. Chráni 
verejný a súkromný majetok a nepoškodzuje ho. 

3. Žiak sa nezúčastňuje na nevhodných podujatiach, ktoré ohrozujú hlavne jeho zdravie. 

4. Na školských exkurziách, praxi, odbornom výcviku,  zájazdoch, kurzoch, výletoch a všetkých 
podujatiach organizovaných školou sa žiaci riadia pokynmi vedúceho a dodržiavajú Školský 
poriadok  v plnom rozsahu. Bez jeho vedomia sa nevzďaľujú od skupiny alebo určeného miesta. 
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d) na medzinárodných stážach 

Stáž je pobyt v zahraničnej prijímajúcej organizácii. Pedagogický dozor počas stáže plní sprevádzajúca osoba 
(učiteľ SOŠ chemickej) a inštruktor (v zahraničnej prijímajúcej organizácii). Žiak, účastník stáže dodržuje 
počas stáže školský poriadok SOŠ chemickej a riadi sa pokynmi pedagogického dozoru. Súčasne dodržuje tie 
časti školského poriadku prijímajúcej organizácie, ktoré sa bezprostredne týkajú jeho odborného programu 
realizovaného v tejto organizácii. V prípade, že by boli pravidlá dvoch organizácií protichodné, rozhodne 
o riešení problému sprevádzajúca osoba. 

 

     IV. DOCHÁDZKA ŽIAKOV  DO ŠKOLY 
 
1. Žiak dochádza do školy na vyučovanie a podujatia školy pravidelne a včas. 

2. Vyučovanie a podujatia školy môže žiak vymeškať len zo zdravotných dôvodov, pre vážne udalosti v rodine a 
nepredvídateľné dopravné pomery. Zúčastňovať sa na rekreačnom pobyte môže len s predchádzajúcim 
súhlasom riaditeľa školy. 

3.  Ak žiak mieni vymeškať vyučovanie pre vopred známy dôvod, vyžiada si povolenie. 
a) Uvoľnenie žiaka z jednej vyučovacej hodiny povoľuje príslušný vyučujúci na hodine. 
b) Uvoľnenie z jedného vyučovacieho dňa povoľuje triedny učiteľ. 
c) Uvoľnenie na viac dní povoľuje riaditeľ školy na odporúčanie triedneho učiteľa alebo na písomnú žiadosť 

zákonného zástupcu žiaka. 

4. Ak sa žiak nezúčastní vyučovania z nepredvídaného dôvodu, je povinný zákonný zástupca alebo plnoletý 
žiak  toto oznámiť ( osobne, písomne, telefonicky) triednemu učiteľovi do 48 hodín. Ak nebude dodržaná 
táto lehota, bude neprítomnosť žiaka počítaná ako neospravedlnená. 

5. Ak žiak, ktorý je v povinnej školskej dochádzke dosiahne v jednom mesiaci 15 neospravedlnených hodín, 
triedny učiteľ informuje odbor sociálnych vecí a rodiny mestského úradu / obecného úradu podľa trvalého 
bydliska a túto informáciu zašle na vedomie kurátorovi Úradu práce. 

6. Pri návrate do školy je žiak povinný ihneď predložiť triednemu učiteľovi  hodnoverný doklad o 
neprítomnosti. Pri chorobe žiak môže mať ospravedlnenú absenciu najviac na tri dni  od zákonného 
zástupcu (plnoletý žiak sa ospravedlňuje 1-x za polrok), na viac ako tri dni je nevyhnutné potvrdenie od 
lekára. Triedny učiteľ po dohode so zákonným zástupcom môže hranicu tri dni znížiť a dohodnúť ďalšie 
obmedzenia týkajúce sa ospravedlňovania absencie rodičom alebo plnoletým žiakom (napr. počet 
ospravedlnení rodičom na jeden deň, pravidlá vzájomnej kontroly záznamov o absencii v absenčnej 
karte a iné). 

7. Každá neprítomnosť na vyučovaní musí byť zaznamenaná v absenčnej karte a potvrdená rodičom. Ak žiak pri 
nástupe do školy ihneď, najneskôr do 24 hodín od nástupu do školy po absencii neodovzdá takto 
potvrdenú absenčnú kartu, budú vymeškané hodiny počítané ako neospravedlnené. 

8. Za tri neskoré príchody na vyučovanie je žiakovi uznaná 1 neospravedlnená hodina. 

9. Za neospravedlnené hodiny môže byť žiak postihovaný výchovnými opatreniami v zmysle Školského 
poriadku.  

10. Mimoriadne nadaným žiakom môže riaditeľ školy povoliť individuálne štúdium. 

11. Ak žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku chce zanechať štúdium, oznámi to písomne riaditeľovi 
školy, ak je žiak neplnoletý, predloží písomné vyjadrenie zákonného zástupcu. 

12. Ak sa žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, nezúčastní na vyučovaní v trvaní najmenej 15 hodín 
a jeho neúčasť nie je ospravedlnená, riaditeľ školy písomne vyzve žiaka alebo jeho zákonného zástupcu, aby 
doložil dôvod neprítomnosti. Súčasne upozorní, že v opačnom prípade sa žiak bude posudzovať tak, akoby 
štúdium zanechal. Čakacia doba na odpoveď je 10 dní. Po tomto termíne žiak prestáva byť žiakom školy. 

13. Ak žiak chýba na vyučovaní z dôvodu reprezentácie školy alebo inej školskej akcie so súhlasom riaditeľa  
školy, jeho neprítomnosť sa zaznamenáva do triednej knihy, ale takto vymeškané hodiny sa mu 
nezapočítavajú do celkovej absencie. 
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      V. POVINNOSTI TÝŽDENNÍKOV 

 
1. Týždenníkov určuje triedny učiteľ, prípadne sú určení na návrh iného vyučujúceho. 

2. Týždenníci chodia na vyučovanie tak, aby pred jeho začiatkom mohli skontrolovať triedu, zabezpečiť kriedu, 
špongiu a zahlásiť prípadné závady triednemu učiteľovi. 

3. Po skončení vyučovacej hodiny a podľa potreby v jej priebehu očistia tabuľu. Na začiatku každej vyučovacej 
hodiny nahlasujú neprítomnosť žiakov. Cez prestávky vetrajú, pričom dbajú, aby nedošlo k rozbitiu okna 
prievanom. 

4. Na požiadanie vyučujúceho pomáhajú priniesť učebné pomôcky. 

5. V prípade neprítomnosti vyučujúceho na hodine, hlásia to najneskôr 15 minút po začiatku hodiny na 
sekretariáte školy. 

6. Starajú sa, aby v priebehu celého vyučovania bolo v triede, laboratóriu alebo v inej učebni čisto, aby odpadky 
našli svoje miesto v koši. 

 

      VI. KOMISIONÁLNE SKÚŠKY, OPAKOVANIE ROČNÍKA 

 
1. Žiak je klasifikovaný na základe komisionálnej skúšky v prípade, keď to stanovuje zákon Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon), § 57 zákona: 

a)  ak koná rozdielovú skúšku, 

b) ak je skúšaný v náhradnom termíne, 

c) ak žiak alebo jeho zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka,  

d) ak sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy, 

e) ak koná opravné skúšky, 

f) v štúdiu podľa individuálneho študijného plánu, 

g) keď koná skúšky uvedené v § 8 ods. 3 až 5, 

h) v prípade oslobodenia žiaka od povinnosti dochádzať do školy, 

i) v štúdiu jednotlivých vyučovacích predmetov, 

j) pri plnení osobitého spôsobu školskej dochádzky, 

k) pri individuálnom vzdelávaní § 24, 

2. Žiak, ktorý má na konci 2. polroku nedostatočný prospech najviac z dvoch predmetov, môže konať so 
súhlasom riaditeľa komisionálnu opravnú skúšku.  

3. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na komisionálnu skúšku, sa klasifikuje z tohto predmetu 
klasifikačným stupňom nedostatočný.  

4. Ak žiak nevykonal úspešne komisionálnu opravnú skúšku, prípadne ak neprospel z viac ako dvoch 
predmetov, riaditeľ môže na základe písomnej žiadosti povoliť opakovať ročník.   
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       VII. Opatrenia na zamedzenie šírenia drog 
1. Vstup každého človeka do budovy školy musí byť prísne registrovaný a evidovaný 

informátorkou. Každý študent sa musí evidentne pri príchode i odchode zo školy zaregistrovať 
identifikačnou kartou. 

 
2. V budove a celom areále školy platí zákaz fajčenia pre žiakov školy.  

 
3. Povinnosťou každého učiteľa, konajúceho dozor na pridelenom poschodí, je opakovane 

kontrolovať priestory chodby, schodisko, triedy a WC a dbať, aby tu nikto nepropagoval, nešíril 
a neužíval omamné látky. Učiteľ musí vykonávať dozor po celú dobu prestávky. Zanedbanie 
výkonu dozoru znamená porušenie pracovnej disciplíny. 

 
4. V priestoroch školy i na akciách organizovaných školou je zakázané:  

a. prechovávanie, užívanie, predávanie i poskytovanie návykových látok (alkohol, tabak, 
organické rozpúšťadlá a nelegálne drogy) ako aj ich výroba (vrátane surovín na ich výrobu) 

b. propagovanie alebo  šírenie toxikománie  
 

5. Ak sa preukáže užitie alebo prechovávanie legálnych a nelegálnych drog  nasleduje tento postup 
pre triedneho učiteľa: 
a. okamžité upovedomenie rodičov a oznámenie opatrení, ktoré urobí škola 
b. pohovor žiaka s triednym učiteľom, výchovným poradcom, psychológom a riaditeľkou školy 
c. pri prvom preukázanom užití legálnej a nelegálnej drogy znížená známka zo správania na 

stupeň 2 
d. pri druhom preukázanom užití legálnej a nelegálnej drogy znížená známka zo správania na 

stupeň 3 
e. kontaktovanie sa s príslušným odborom sociálnych vecí mestského/obecného úradu, dať na 

vedomie kurátorovi Úradu práce, podľa trvalého bydliska, lekárom − pediatrom a príslušným 
oddelením policajného zboru (u plnoletých žiakov) 

f. pri treťom preukázanom užití legálnej a nelegálnej drogy  vylúčenie zo školy 
  

6. Učitelia sú povinní priebežne monitorovať zmeny v správaní žiaka  a v prípade oprávneného 
podozrenia z užitia alebo prechovávania nelegálnej návykovej látky (drogy) informujú vedenie 
školy. Vedenie školy študenta vyzve, aby umožnil kontrolu svojich osobných vecí a školskej 
skrinky. Ak študent nesúhlasí, vedenie školy privolá políciu s policajným psom a ďalšie 
dokazovanie prevezme polícia.  

 
7. Pedagogickí pracovníci školy intenzívne spolupracujú s výchovnou poradkyňou a koordinátorom 

drogovej prevencie. 
 
8. Pri podozrení z distribúcie drog bude kontaktovaná polícia. 

 
9. Námatkové prehliadky žiakov a tried s Okresným riaditeľstvom policajného zboru Bratislava 2 

 
10. Účasť na kultúrnych podujatiach výchovného charakteru s protidrogovou problematikou 

 
11. Premietanie filmu „Deti a drogy“ vo všetkých triedach 

 
12. V prípade ohrozenia života žiaka, ktorý je podozrivý, že užil legálnu alebo nelegálnu drogu,  je 

škola povinná a oprávnená   konať priamo a privolať záchrannú zdravotnícku službu. 
 

 18 



Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava 
Školský poriadok 2016/2017 

 
13. Študentom liečeným zo závislosti sa po zvážení konkrétnej situácie umožní prerušenie štúdia. 

 
 
                    C.  Záverečné  ustanovenia 
 
 

Školský poriadok bol predložený na pripomienkovanie pedagogickej rade dňa 19. 09. 2016. Po 
zapracovaní pripomienok bol jeho text schválený 21. 09. 2016 a nadobúda platnosť 22. 09. 2016. 

 Všetky ďalšie zmeny a doplnky budú priebežne do Školského poriadku zapracované a bude platiť 
v zmysle týchto doplnkov. 

I keď je súčasné znenie Školského poriadku záväzné pre pedagogických pracovníkov a žiakov školy, ide 
o otvorený materiál. 

Preto radi prijmeme pripomienky pedagogických pracovníkov, žiakov i rodičov. Je v našom záujme 
vytvoriť fungujúce, humánne a demokratické spoločenské normy tak, aby sme ich dodržiavaním vytvorili 
atmosféru pokojného, tvorivého a vysoko humánneho prostredia a vyhli sa zbytočným nedorozumeniam, 
konfliktom a stresom. 

 
Školský poriadok bol schválený pedagogickou radou dňa 21. 09. 2016 a nadobúda účinnosť  
22. septembra 2016. 
 
 
 
Platnosť od 22. 09. 2016 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        Ing. Silvia Loffayová 
                                                                                                            riaditeľka školy 
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