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PREAMBULA 

 

Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická je stredná odborná škola, ktorej úlohou 

je poskytnúť žiakom úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou, a tak 

pripraviť žiakov na úspešný osobný a pracovný život v spoločnosti založenej na vedomostiach 

a rozvoji ľudskej osobnosti. 

Žiaci sa dobrovoľne rozhodli študovať v SPŠ SE Nitra, a preto sú povinní riadiť sa jej 

pravidlami a školským poriadkom. 

Žiaci vhodne spoločensky vystupujú, aj mimo školy dodržujú spoločenské, etické a mravné 

zásady vhodného spoločenského správania. 

Žiaci spoločne s pedagogickými i nepedagogickými pracovníkmi sa podieľajú na tvorbe dobrej 

verejnej mienky a dobrých výchovných podmienok školy, k tomuto účelu a dosiahnutiu týchto 

cieľov slúži tento poriadok.  

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 efektívne využitý z hľadiska vzdelávania a výchovy. 

Škola bude dôsledne dodržiavať Deklaráciu práv dieťaťa, Listinu základných práv a slobôd a 

iné platné dokumenty vo vzťahu k žiakom, učiteľom a statným zamestnancom školy. 

Riaditeľ SPŠ SE Nitra po prerokovaní s pedagogickou radou, Školskou radou a Žiackou 

školskou radou vydáva  tento školský poriadok podľa § 153 školského zákona č. 245/2008 Z.z. 

o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Pre žiakov a rodičov je záväzný § 144: Práva a povinnosti dieťaťa, žiaka a jeho zástupcu alebo 

zástupcu zariadenia a v zmysle vyhlášky 113/2012 Z.z. ,ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 

282/2009 Z.z. o stredných školách v znení vyhlášky č. 268/2011  súlade so Zákonom č.61/2015 

Z.z. , Vyhláškou  č. 64/2015 Z.z. a 65/2015 Z.z.  stredných školách. 
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Článok 1 

 
Organizačný poriadok školy a vyučovanie v nej 

 

1) Budova  SPŠ SE Nitra, Ul. Fraňa Kráľa 20 je v mestskej časti Mlynárce otvorená od 6,00 

hod. do 20,30 hod. 

 

2) Organizácia šk. roka sa riadi zákonom č. 245/2008 podľa § 150 ods. 6 Z. z. Vyučovanie sa 

riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválil riaditeľ školy a plánom mimoškolských 

záujmových činností podľa harmonogramu prebiehajúcich krúžkov. Vyučovanie začína 

2.9. a končí 30.6. nasledujúceho kalendárneho roka pričom na úvod i záver znie v triedach  

štátna hymna.  

 

3) Vyučovanie sa denne začína 7,50 hod. 1. vyučovacou hodinou. Začiatok a koniec 

vyučovacích hodín ohraničuje zvonenie a to nasledovne: 

0. hod. - 7,00 – 7,45 

1. hod. - 7,50 – 8,35 

2. hod .- 8,40 – 9,25 

3. hod. - 9,35 – 10,20 

4. hod. - 10,30 – 11,15 

5. hod. - 11,20 – 12,05 

12,05 - 12,40 obedňajšia prestávka 

6. hod. - 12,40 – 13,25 

7. hod. - 13,30 – 14,15 

8. hod. - 14,20 – 15,05 

9. hod. - 15,10 – 15,55 

4) Obedňajšia prestávka je medzi 5. a  6. vyučovacou hodinou a trvá 35 minút. Súhlas 

k opusteniu budovy v tomto čase dáva zákonný zástupca triednemu učiteľovi na začiatku 

šk. roka písomne. Určený rozvrh hodín je povinný rešpektovať žiak, pedagogický aj 

nepedagogický zamestnanec školy. 

 

5) Žiakom  sa počas obedňajšej prestávky povoľuje presun peši do jedálne po trase: 

Remeselnícka ulica, Bolečkova ulica – po Obchodnú akadémiu. 

 

6) Žiakom je zakázané počas obedňajšej prestávky a pri presune na pracoviská praktického 

vyučovania, používať motorové prostriedky. 

 

7) Na presun do telocvične a odborných učební, kde prebieha výuka delených hodín žiaci 

využívajú prestávky. 

 

8) Systém dozoru na chodbách počas dňa, obedňajšej prestávky, v telocvični a v jedálni je 

určený na začiatku školského roka v priestoroch zborovne. 

 

9) Pohotovosť na 1. vyučovaciu hodinu sa určuje pred začatím každého mesiaca. 
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10) Ak majú žiaci počas vyučovacieho dňa voľnú hodinu a ich učebňa je v tom čase obsadená, 

môžu využívať na samostatné vzdelávanie sedacie súpravy vo vestibule, za predpokladu, 

že svojím správaním nebudú rušiť vyučovanie v okolitých učebniach. 

 

11) Systém dozoru na chodbách školy, v školskej jedálni a v telovýchovných priestoroch počas 

prestávok stanovuje samostatný rozpis. 

 

12) Každá trieda má pridelený počet šatní, pred ktorými sa žiaci prezúvajú a do ktorých si 

odkladajú obuv. Za šatňu je trieda zodpovedná počas celého školského roka. V prípade 

odcudzenia vecí zo šatne poisťovňa uhradí škodu, (ak je žiak poistený) len vtedy, ak bola 

šatňa riadne uzamknutá. 

 

13) Vrchný odev si žiaci odkladajú na pridelené vešiaky. 

 

14) Prestávky odporúčame využiť na aktívny oddych alebo na prípravu na ďalšiu vyučovaciu 

hodinu. Počas nich sa žiaci môžu zdržiavať na chodbách, vo vestibule alebo v triedach. 

Nesmú opustiť areál školy bez súhlasu triedneho učiteľa, pedagogického dozoru. 

 

15) Používanie ochranných osobných pracovných prostriedkov sa riadi pokynmi vyučujúcich 

a zabezpečením úloh BOZP podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov zákona č. 309/2007, zákona č. 140/2008 Z. 

z. a zákona č. 132/2010. Všetky požiadavky voči vedeniu školy (rôzne potvrdenia, žiadosti 

a pod.) vybavujú žiaci prostredníctvom triednych učiteľov. 

 

16) Žiak môže opustiť školu počas vyučovania len s priepustkou od triedneho učiteľa 

v študentskom zápisníku, ktorým sa preukáže na vrátnici. 

 

17) Na konci prvého polroka školského roka škola vydá žiakovi výpis klasifikácie prospechu 

a správania za prvý polrok. Na konci školského roka škola vydá žiakovi vysvedčenie, 

v ktorom sa uvádzajú výsledky hodnotenia za prvý polrok a za druhý polrok školského 

roka. 

 

18) Parkovisko je súčasťou areálu školy, je určené pre zamestnancov školy. Žiaci parkujú na 

parkovisku pred školou. 
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Článok 2 

 
Všeobecné práva žiakov 

 

Žiak SPŠ SE Nitra má právo na  

1) Rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu, slobodu prejavu, slobodu myslenia, právo na 

informácie. 

 

2) Bezplatné vzdelanie v strednej škole, na kvalitnú výuku vo všetkých predmetoch, poznať 

náplň učebných osnov a tematických plánov učiva na školský rok. 

 

3) Vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku. 

 

4) Individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav, na 

komunikáciu s učiteľmi v duchu zásad humanity a tolerancie, slušne vysloviť svoj názor 

a klásť otázky k preberanej téme. 

 

5) Bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety, 

(okrem cudzích jazykov). 

 

6) Úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti. 

 

7) Poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním.  

 

8) Výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí.  

 

9) Organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, 

zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny. 

 

10) Úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a 

sexuálnemu násiliu.  

 

11) Na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi 

možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom, 

zapojiť sa do niektorej z foriem záujmovej činnosti organizovanej školou.  

 

12) Na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov, na 

zdôvodnenie klasifikácie pri jednotlivých odpovediach, požiadať o komisionálne 

preskúšanie (žiaci mladší ako 18 rokov prostredníctvom zákonného zástupcu).  

 

13) 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. 

 

14) Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo používať pri výchove a 

vzdelávaní špeciálne učebnice a špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky. 
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15) Voliť triednu samosprávu a byť zvolený do žiackej samosprávy, Rady školy a pôsobiť 

v nej. 

 

16) Žiak má právo byť oboznámený pred LVVK a OŽAZom s vnútorným poriadkom platným 

pre uvedené aktivity a svojím podpisom sa zaväzuje, že jeho správanie bude s ním v súlade. 
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Článok 3 

  
Povinnosti žiakov  SPŠ SE Nitra 

 

1) Žiak je povinný byť v škole najneskôr 10 min. pred jeho prvou vyučovacou hodinou. 

Prístup zo šatní do učební sa uzatvára o 7.50 hodine. Vyučovanie sa začína o 7.50 hodine. 

 

2) Do školy žiak dochádza pravidelne a zúčastňuje sa všetkých povinných, nepovinných 

a voliteľných predmetov, ktoré si zvolil. 

 

3) Žiak nesmie opustiť počas vyučovania budovu školy bez priepustky. Po vyučovaní sa 

v budove školy môžu žiaci zdržiavať iba s pedagogickým dozorom. 

 

4) Pre vykonávanie učebnej praxe musia všetci žiaci používať pracovný odev a pracovnú 

obuv, použiteľnú pre všetky podmienky vyskytujúce sa v rámci učebnej praxe bez ohľadu 

rozdielu počasia a ročného obdobia. 

 

5) Pri vyučovaní, počas laboratórnych a dielenských cvičení najmä počas praxe, dodržujú 

žiaci  zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a protipožiarne opatrenia. V prípade 

nedbalosti alebo úmyselného narušovania budú vyvodzované patričné dôsledky. 

 

6) Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe, požiada jeho 

zákonný zástupca alebo plnoletý žiak sám o uvoľnenie z vyučovania. 

 

7) Ak sa žiak nemôže zúčastniť vyučovania pre nepredvídaný dôvod, jeho zákonný zástupca 

alebo plnoletý žiak sám, je povinný najneskôr do dvoch dní oznámiť triednemu učiteľovi 

dôvod neprítomnosti. Pri návrate na vyučovanie je žiak povinný predložiť triednemu 

učiteľovi ospravedlnenie podpísané zákonným zástupcom do 48 hodín. 

 

8) Ak neprítomnosť pre chorobu trvá dlhšie ako dva dni, predloží žiak potvrdenie lekára. 

 

9) Triedny učiteľ ospravedlní neprítomnosť žiaka na vyučovaní len na základe ospravedlnenia 

podpísaného zákonným zástupcom alebo lekárom najviacej 5 x počas školského roku 

maximálne 3 x za sebou idúce dni. Ak sa neprítomnosť žiaka opakuje častejšie, môže 

triedny učiteľ požadovať potvrdenie lekára aj za každú neprítomnosť. 

 

10) Ak ochorie žiak alebo niektorá z osôb, s ktorou žiak býva alebo je v trvalom styku, na 

prenosnú infekčnú chorobu, oznámi to neodkladne jeho zákonný zástupca triednemu 

učiteľovi. 

Žiaka môže v nevyhnutných prípadoch z vyučovania uvoľniť: 

- na jednu vyučovaciu hodinu – vyučujúci 

- na 1 – 2 vyučovacie dni – triedny učiteľ 

- na viac dní – na základe písomnej žiadosti môže triedny učiteľ so súhlasom riaditeľa školy. 

11) Neskorý bezdôvodný príchod na prvú vyučovaciu hodinu je vážnym porušením 

vnútorného poriadku žiakov. Je dôvodom na opatrenia vo výchove. Neskorý príchod je 

považovaný za jednu neospravedlnenú hodinu a žiak zostáva vo vestibule  počas celej 

hodiny. 
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12) Neospravedlnená neprítomnosť žiaka na vyučovaní je hrubým porušením vnútorného 

poriadku žiakov. Je dôvodom na opatrenie vo výchove. 

- za 2 neospravedlnené hodiny - napomenutie triednym učiteľom 

- za 3 - 4 neospravedlnené hodiny – pokarhanie triednym učiteľom so zápisom do katalógu 

- za 5 – 9 neospravedlnených hodín – pokarhanie riaditeľom školy so zápisom do katalógu 

- za 10 – 15 neospravedlnených hodín – 2. stupeň zo správania s podmienečným vylúčením 

- za 16 - 20 neospravedlnených hodín – 3. stupeň zo správania s podmienečným vylúčením 

- za viac ako 20 neospravedlnených hodín – podmienečné vylúčenie zo školy 

- za viac ako 30 neospravedlnených hodín – vylúčenie zo školy 

 

13) Ak je dochádzka žiaka za školský rok s nulovou alebo veľmi nízkou absenciou (do 5 vyuč. 

hodín) je žiak ohodnotený v závere školského roka knižnou odmenou alebo pochvalou 

riaditeľa školy so zápisom do triedneho katalógu. 

 

Na povzbudenie pravidelnej školskej dochádzky sa uskutočňuje súťaž medzi triedami  

o najlepšiu školskú dochádzku, pričom triedy umiestnené na prvých troch miestach sú na konci 

školského roka finančne ohodnotené. 

 

14) Žiak chodí do školy vhodne a čisto oblečený a upravený tak, aby mu úprava, hlavne vlasov 

neprekážala pri práci. Športový úbor (tepláky) len na hodiny TSV. 

 

15)  Po príchode do školy je žiak povinný sa prezuť. Vrchný odev a obuv si odkladá do 

vyhradenej šatne. Tenisky a cvičky nie sú prezuvky. 

 

16) Žiak nenosí do školy a nesmie odkladať v šatni cenné veci, väčšie sumy peňazí. Za ich 

stratu škola v súlade s poistnou zmluvou  neručí. 

 

17) V školskej budove žiak dbá na bezpečný pohyb po chodbách, udržiava čistotu, poriadok, 

šetrí školské zariadenie, hospodárne zaobchádza s učebnicami a učebnými pomôckami. 

 

18) V priebehu každej vyučovacej hodiny sústredene pracuje, neruší nevhodným správaním 

spolužiakov a vyučujúceho. 

 

19) Cez prestávky žiak trávi čas oddychu podľa vlastného uváženia a potreby – v triede alebo 

prechádzaním po chodbe. Nesmie sa zbytočne zdržiavať v šatniach a opúšťať areál školy 

počas vyučovania. 

 

20) Na hodiny telesnej výchovy, laboratórnych cvičení, praxe skupina odchádza naraz 

a organizovane, ešte počas prestávky (nie po zvonení na hodinu) rovnako aj prichádza, 

šatne si uzamkne. Treba venovať zvýšenú pozornosť pri presune. 

 

21) Na vybavovanie administratívnych záležitostí využíva žiak len úradné hodiny. 

 

22) Počas vyučovania a v areáli školy žiak rešpektuje a plní pokyny ktoréhokoľvek 

vyučujúceho a nepedagogických zamestnancov školy, správa sa slušne a zdvorilo, 

s prípadnými problémami sa obracia na svojho triedneho učiteľa. 

 

23) Podľa pokynov triedneho učiteľa má žiak službu týždenníka. 

 

24) Vtedy je povinný: 
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- hlásiť riaditeľovi školy alebo zástupcovi neprítomnosť vyučujúceho na hodine (po 10 

minútach) 

- hlásiť vyučujúcemu neprítomných žiakov 

- starať sa o čistotu tabule, triedy, o poriadok v triede cez vyučovanie 

- odchádza z triedy posledný, po úprave a skontrolovaní triedy a uprataní šatne. 

 

25) Ak sa žiak stravuje v školskej jedálni, je povinný rešpektovať pokyny   službukonajúceho 

vyučujúceho a správa sa slušne a zdvorilo voči personálu kuchyne. Je povinný odnášať 

taniere a príbory zo stolov. 

 

26) Žiak je zodpovedný za svoje výchovno-vyučovacie výsledky počas štúdia, preto je povinný 

dodržiavať vnútorný poriadok školy a spoločenské pravidlá správania sa. 

 

27)  Žiaci šetrne zaobchádzajú so svojimi vecami a vecami svojich spolužiakov. Šetria 

učebnice, učebné pomôcky, školskú budovu a ostatný majetok. Nepoškodzujú lavice 

a školské stoličky škrabaním a nápismi, neznečisťuje steny tried a ostatných miestností. 

Škody spôsobené úmyselne alebo z nedbanlivosti uhradí žiak (jeho zákonný zástupca) 

v plnom rozsahu. Nahradenie škody nevylučuje trest podľa stupňa previnenia. 

 

28) Pri zlomení stoličky bude poškodenie nahlásené triednym učiteľom u hospodárky školy 

a žiak zaplatí zostatkovú cenu stoličky  alebo zabezpečí opravu zvarením. 

 

29) Ak trieda v priebehu 4 rokov  má pridelenú triedu a zničí vandalstvom steny a iný inventár 

triedy, uvedie to do pôvodného stavu na vlastné náklady. 

 

 Žiakom je zakázané: 
 

1) Fajčiť  tabakové výrobky a elektronickú cigaretu v priestoroch školy aj pri činnostiach 

organizovaných školou a opúšťať areál školy počas prestávok alebo vyučovania. 

2) Prísť do školy pod vplyvom alkoholických nápojov a iných návykových látok a tiež  ich 

prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou, používať ich v škole alebo pri 

činnostiach organizovaných školou. 

3) Žiakom je zakázané používať na vyučovacích hodinách mobilný telefón. Ak má žiak 

mobilný telefón so sebou, je to len na jeho zodpovednosť (ak je plnoletý) alebo na 

zodpovednosť jeho zákonného zástupcu (ak je neplnoletý). V prípade použitia mobilného 

telefónu na vyučovacej hodine, bude sankcionovaný v súlade so školským poriadkom. ( 

v kapitole 2.1.) 

4) Žiakom je zakázané počas vyučovania a cez veľkú prestávku hrať hazardné hry – karty. 

5) Žiakom je zakázané zhotovovať vizuálny a zvukový záznam počas vyučovania bez 

povolenia vyučujúceho (Občiansky zákonník). 
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Článok 4 

 
Správanie sa žiakov mimo školy 

 
1) Na školských exkurziách, zájazdoch, výletoch a praktických cvičeniach sa žiaci riadia 

pokynmi pedagogických pracovníkov. Bez ich súhlasu sa nesmú vzdialiť od ostatných 

žiakov alebo z určeného miesta. 

 

2)  V hromadných prostriedkoch sa správajú disciplinovane a slušne. Na uliciach a cestách 

rešpektujú dopravné predpisy. 

 

3) Žiaci zodpovedajú za svoje správanie aj mimo vyučovania, a to aj v dňoch školských 

prázdnin. 

 

4) Chráni verejný a súkromný majetok a nepoškodzuje ho. 

 

5) Je úctivý a zdvorilý, nevyvoláva hádky a bitky a nevyjadruje sa hrubo. K svojim 

spolužiakom sa správa priateľsky. 

 

6) Ak sa žiak dopustí prečinu alebo trestného činu mimo školy tak, že to zneváži meno školy 

a nebude to mať na neho súdnou cestou dostatočný právny dopad, pedagogická rada môže 

uvažovať o znížení známky zo správania alebo inom  výchovnom opatrení.  

7) Osoby maloleté do 15 rokov sa nesmú zdržiavať bez dozoru svojich zákonných zástupcov 

po 21.00 hodine na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje. 

 

8) V súlade s novelizáciou Zákona č. 219/1996 Z. z.  z  1. júla 1996 o ochrane pred zneužívaním 

alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb bol 

novelizovaný  zákonom č. 214/2009 Z. z. Podľa bodu 2 tohto zákona osoby maloleté do 15 

rokov a mladistvé do 18 rokov nesmú požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky 

a sú povinné podrobiť sa orientačnej dychovej skúške alebo orientačnému vyšetreniu 

testovacím prístrojom na zistenie omamných alebo psychotropných látok. 
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Článok 5 
 

Výchovné opatrenia a klasifikácia správania 

 

Výchovné opatrenia sú pochvaly a iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov. 

 

1) Pochvala triednym učiteľom 

- za vzorné plnenie povinnosti.  

- prejav aktivity a iniciatívy, dlhodobú svedomitú prácu, výrazne prosociálne správanie, 

ktoré pozitívne ovplyvňuje sociálnu klímu v triede a v škole 

- za výborný prospech – prospel s vyznamenaním 

- za úspešnú reprezentáciu školy   

- za najviac 5 ospravedlnených hodín  

 

2) Pochvala riaditeľom strednej školy   

- za výborný prospech 

- za úspešnú reprezentáciu školy 

- za nezištnú pomoc, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou 

- za vysoko humánny prístup k ľuďom 

- pochvala riaditeľom školy bude udelená len vtedy, ak žiak nemá vážne priestupky         voči 

školskému poriadku 

 

3) Na upevnenie disciplíny, za jednorazové a opakované previnenie voči školskému poriadku, 

zásadám spolunažívania, ľudským právam, mravným normám spoločnosti, možno žiakovi 

udeliť napomenutie triedneho učiteľa, pokarhanie triedneho učiteľa a pokarhanie riaditeľ 

školy. 

 

4) Klasifikáciu správania žiaka navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi, zákonným 

zástupcom žiaka, výchovným poradcom a  riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade 

schvaľuje. 

 

5) Po prerokovaní na pedagogickej rade sa tieto výchovné opatrenia zapisujú do katalógových 

listov žiaka. 

 

6) Pred uložením opatrenia vo výchove treba previnenie žiaka objektívne prešetriť a podľa 

potreby, najmä pri posudzovaní závažného alebo opakovaného previnenia. 

 

7) Ak žiak skončí povinnú školskú dochádzku, za závažne alebo opakované porušenie 

školského poriadku mu môže byť uložené: - podmienečné vylúčenie zo školy 

- vylúčenie zo školy 

 

8) Pri hodnotení  a klasifikácii správania žiaka  sa zohľadňuje plnenie školského poriadku, 

dodržiavanie mravných zásad v škole i mimo nej počas aktivít súvisiacich so školou. 

 

9) Správanie hodnotíme nasledovnými stupňami: 

1. Stupeň – veľmi dobré 

2. Stupeň – uspokojivé 

3. Stupeň – menej uspokojivé 

4. Stupeň – neuspokojivé 
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10) Za porušenie školského poriadku možno udeliť nasledovné opatrenia vo výchove. 

 

11) napomenutie triednym učiteľom sa udeľuje za 3 poznámky nasledujúceho charakteru 

- nenosenie potrebných pomôcok na vyučovanie 

- nenosenie prezuviek, neodkladanie vrchného odevu v priestoroch na to vyhradených 

(šatne) 

- používanie nedovolených pomôcok (ťahákov, zošitov, našepkávanie, atď.) pri  

odpovedi alebo pri písomnej práci    

- nevhodné oblečenie a obuv obmedzujúce a brániace žiakovi pri práci (pracovné 

oblečenie počas praxe) 

- vyrušovanie na vyučovacej hodine  

- znečisťovanie priestorov školy, triedy, nadmerné hlučné správanie počas vyučovacej 

hodiny 

- neplnenie si povinnosti týždenníka alebo inej funkcie stanovenej pre daného žiaka 

- hranie hazardných hier alebo kartových hier za 2 neospravedlnené hodiny   

 

12) pokarhanie triednym učiteľom sa udeľuje za štyri poznámky charakteru 

- pri napomenutí  -  za opakované porušenie  školského poriadku  

- používanie pejoratív, vulgarizmov, nevhodných slovných spojení 

- poškodzovanie školského majetku, nešetrné používanie energetických zdrojov alebo    

nazeranie do pedagogickej dokumentácie 

- nosenie predmetov nesúvisiacich s vyučovaním ohrozujúcich okolie (nože, boxer)... 

- neuposlúchnutie príkazu, neúctivé alebo spoločensky nevhodné správanie voči 

pedagogickým a nepedagogickým pracovníkom a ostatných zamestnancov školy 

- za dve neospravedlnené hodiny 

- za 3 - 4 neospravedlnené hodiny – pokarhanie triednym učiteľom so zápisom do 

katalógu 

 

13) pokarhanie riaditeľom školy  

- sa udeľuje za päť poznámok charakteru  

- uvedeného v  napomenutí triednym učiteľom 

- používanie mobilu alebo iného mobilného zariadenia počas vyučovania 

- správanie ohrozujúce bezpečnosť pri práci, zdravie alebo život iných osôb 

- poškodzovanie mena školy 

- za 5 – 9 neospravedlnených hodín – pokarhanie riaditeľom školy so  

- zápisom do katalógu 

 

14) Podmienečné vylúčenie zo školy 

- za viac ako 20 neospravedlnených hodín –po prerokovaní pedagogickej rade 

- za prinášanie do školy alebo na činnosti organizované školou látky ohrozujúce život 

a zdravie žiakov a učiteľov 

- za úmyselné ublíženie na zdraví 

- za opakované porušenie školského priadku 

- za šikanovanie a vydieranie 

- za vandalizmus 

- vydieranie 

- za hrubé a urážlivé správanie sa voči zamestnancom školy 

- krádež 

- za úmyselné ublížene na zdraví 
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- za prejavy rasovej neznášanlivosti 

- za vedomé používanie alkoholických nápojov a iných druhov toxikománie v školských 

priestoroch a na školských akciách, príp. ponúknutie iným žiakom 

 

15) Vylúčenie zo školy  

- za viac ako 30 hodín neospravedlnenej absencie po prerokovaní v pedagogickej rade 

- za zvlášť závažné porušenie školského poriadku a opakujúce sa priestupky uvedené v 

časti d 

- za nesplnenie podmienok uložených v podmienečnom vylúčení zo školy 

- ak žiak, ktorý  plní povinnú školskú dochádzku, uskutoční čin, pre ktorý je dôvod 

vylúčiť ho zo štúdia, po dohovore s rodičmi bude preradený na inú školu, prípadne bude 

vylúčený zo školy po ukončení školskej dochádzky.  

 

16) Za porušenie školského poriadku je možné žiaka hodnotiť na konci prvého alebo 

druhého polroku zníženou známkou zo správania 

a) 2. stupeň – uspokojivé sa udeľuje za 

- šesť poznámok charakteru  

- neustále porušovanie školského poriadku 

- slovný útok na vyučujúceho (vulgarizmy, pejoratíva,...) alebo nevhodné správanie 

voči vyučujúcemu 

- trvalé alebo dlhú dobu pretrvávajúce nevhodné (asociálne) správanie (psychické 

alebo fyzické útoky) voči spolužiakom alebo inej osobe, šikanovanie 

- za úmyselné poškodzovanie školského zariadenia 

- za 10 – 15 neospravedlnených hodín  

- za pakované neslušné sa správanie 

- za opakované podvádzanie 

- za porušenie zákazu fajčenia 

- prechovávanie omamných alebo psychotropných látok 

- používanie alebo stav pod vplyvom omamných látok počas vyučovania a školských 

akcií (imatrikulácie, školské výlety,...) 

b) 3. stupeň – menej uspokojivé 

- za  16 - 20 neospravedlnených hodín 

- za prinášanie do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život 

a zdravie žiakov a učiteľov 

- držba alebo nosenie zbraní 

- fyzický útok na vyučujúceho, zamestnanca školy alebo inú osobu 

- fajčenie v areáli školy 

- ničenie pedagogickej dokumentácie 

- zhotovenie vizuálneho a zvukového záznamu podľa závažnosti trestného činu  

- za krádež 

- za šikanovanie a vydieranie 

- za vandalizmus 

- za úmyselné ublíženie na zdraví 

- za znemožňovanie vyučovacieho procesu a prevádzky školy 

c) 4. stupeň - neuspokojivé   

- -za viac ako 20 hodín neospravedlnenej absencie 

- - za nesplnenie podmienok uložených pri podmienečnom vylúčení zo školy 

- - za zvlášť závažne alebo opakujúce sa priestupky uvedené v odstavci 10 pís. d, e  
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Článok 6 
 

Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog a ochrana pred 

sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím 

 
1) Žiak je povinný konať tak, aby neohrozoval svoje vlastné zdravie a zdravie ďalších osôb 

zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania. 

 

2) Žiakom sa zakazuje nosenie a prechovávanie zbraní, ako aj iných nebezpečných a zdraviu 

škodlivých predmetov. 

 

3) V budove školy, v areáli školy (žiakom aj na prístupových komunikáciách) je zakázané 

fajčiť tabakové výrobky a elektronickú cigaretu, používať alkoholické nápoje a akékoľvek 

drogy či návykové látky alebo ich distribuovať medzi žiakmi. Žiaci, ktorí by do školy nosili 

drogy či návykové látky alebo ich užívali,  sa vystavujú riziku postihu podľa platných 

zákonov. 

 

4)  Prinášať do školy alebo na akcie organizované školu veci ohrozujúce život, zdravie 

a rozptyľujúce pozornosť žiakov počas vyučovania, najmä cigarety, drogy, alkoholické 

nápoje a iné zdraviu škodlivé návykové látky. 

 

5)  Prichádzať do školy a zdržiavať sa v škole pod vplyvom alkoholu a omamných látok, 

vrátane liekov znižujúcich bdelosť a pozornosť. V priebehu šk. roka sa monitoruje  

správanie žiakov a v prípade zistenia ohrozenia osobného vývinu žiakov porušením práv 

dieťaťa šikanovaním, násilím alebo legálnymi a nelegálnymi drogami, výchovný poradca 

a  koordinátor drogovej prevencie prizve k spolupráci aj aktivistu Policajného zboru v Nitre 

Mgr. Duchoňa, prípadne políciu. 

 

6) Škola je zapojená do projektu „Drogový pes“ a  z  toho dôvodu povolí riaditeľ školy 

možnosť prístupu príslušníkov Policajného zboru v Nitre s cvičenými psami do priestorov 

tried a šatní na preventívnu kontrolu výskytu drog. 

7) .Aktivity koordinátora protidrogovovej prevencie  

a. uskutočňuje besedy pre žiakov s Mgr. Duchoňom 

b. informuje rodičov na 1. rodičovskom združení v šk. roku o tom, ako postupovať pri 

zistení škodlivých vplyvov na svoje dieťa 

c. informuje formou osvety zapojenie sa do aktivity „Zober loptu a nie drogu“ a novších 

aktivít s touto témou 

d. uskutočňuje pohovory s žiakmi a s rodičmi, vedie zápisy o pohovoroch 

e. spolupracuje s CPPP v Nitre 

 

8) Triednické hodiny venovať aktivitám proti šíreniu drog a omamných látok. 

 

9) Žiak sa nesmie zdržovať v priestoroch školy, ktoré sa nevyužívajú na vyučovanie (kotolňa, 

vrátnica, za telocvičňou, garážou, šatne v telocvični, v posilňovni bez dozoru, za 

telocvičňou a za garážou). 

10) Žiak nesmie žiadnym spôsobom zneužiť výpočtovú techniku a napojenie na internet na 

škodu školy (finančná alebo morálna škoda). Prípadné zneužitie je možné riešiť 

v spolupráci s políciou. 
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11) Žiak nesmie počas vyučovania používať akúkoľvek záznamovú technológiu, s výnimkou 

žiakov, ktorým toto umožní na požiadanie riaditeľ školy ( integrácia žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami) 

 

12) V priestoroch školy  na počítačoch sťahovať z internetu materiály ohrozujúce mravnosť 

a tieto materiály šíriť v akejkoľvek podobe nosičov informácií, tiež hrať hry propagujúce 

násilie. 

 

13) Akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktoré napĺňa znaky šikanovania. 

 

14) Demonštrovať prejavy intimity a sexuálneho správania sa v priestoroch školy. 

 

15) V škole a na akciách organizovaných školou sa prísne zakazuje akékoľvek slovné 

zastrašovanie, psychické a fyzické násilie. 

 

16) Prechovávanie a používanie zbraní. 

 

17) Vulgárne sa vyjadrovať v škole. 

 

18)  Hrať karty a loptové hry v učebniach, na chodbách, vo vestibule a v šatniach. 

  

Porušenie týchto zákazov sa bude riešiť ako závažné previnenie, ktoré môže mať za následok 

aj podmienečné vylúčenie zo štúdia alebo vylúčenie zo štúdia. 

19) 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 žiaka  do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického 

zamestnanca. Riaditeľ školy bezodkladne privolá  

  a) zákonného zástupcu 

 b) zdravotnú pomoc 

 c) policajný zbor 

 

Ochranné  opatrenie  slúži  na upokojenie  žiaka. O  dôvodoch  a priebehu  ochranného  

 opatrenia vyhotoví riaditeľ školy písomný záznam. 
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Článok 7 

 
Hodnotenie a klasifikácia 

 

Prebieha v súlade so zákonom č. 245 z 22. mája 2008, § 55 -  Zákon o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  Metodického pokynu č. 21/2011 

z 1.5.2011, ktorým sa upravuje postup hodnotenia a klasifikácia žiakov stredných škôl v SR. 

 

1) Vyučujúci priebežne hodnotia žiakov, hodnotenie zapisujú do internetovej žiackej knižky. 

Na základe priebežného hodnotenia zabezpečujú súhrnnú klasifikáciu v klasifikačných 

obdobiach školského roka. Vo výchovných predmetoch (etická výchova a náboženská 

výchova) je hodnotenie slovné „absolvoval/a“ alebo „neabsolvoval/a“. 

2) Pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch na konci klasifikačného obdobia 

sa hodnotí kvalita práce a učebné výsledky, ktoré žiak dosiahol počas celého klasifikačného 

obdobia. Pritom sa prihliada na systematickosť v práci žiaka, na jeho prejavované osobné 

a sociálne kompetencie ako je zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota a schopnosť 

spolupracovať, a to počas celého klasifikačného obdobia. Stupeň prospechu sa neurčuje na 

základe priemeru známok získaných v danom klasifikačnom období, prihliada sa 

k dôležitosti a váhe jednotlivých známok. 

3) Ak žiaka nie je možné vyskúšať a klasifikovať v prvom polroku alebo v druhom polroku 

školského roka v riadnom termíne z predmetu, ktorý sa vyučuje aj v druhom polroku, 

riaditeľ školy určí na jeho vyskúšanie a klasifikovanie náhradný termín. Výsledok 

komisionálnej skúšky je výslednou známkou z predmetu v príslušnom polroku.  

4) prospechu žiakov sú rodičia informovaní prostredníctvom študijných preukazov alebo 

elektronickej žiackej knižky, na schôdzach rodičovského združenia, na individuálnych 

pohovoroch  s triednym učiteľom alebo iným vyučujúcim. 

5) Zákonný zástupca žiaka, ktorý má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci polroku, 

môže do 3 pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia požiadať riaditeľa školy 

o komisionálne preskúšanie. Toto nemožno uskutočniť, ak bol žiak v klasifikačnom období 

z tohto predmetu už komisionálne skúšaný.  

6) Celkové hodnotenie žiaka na konci klasifikačného obdobia sa vyjadruje známkami 

v jednotlivých predmetoch a stupňoch správania. V závislosti od toho môže dosiahnuť 

hodnotenie: 

- prospel s vyznamenaním – jeho správanie je hodnotené stupňom veľmi dobré, nemá ani 

z jedného vyučovacieho predmetu známku horšiu ako chválitebný, priemerný stupeň 

prospechu nie je horší ako 1,50  

- prospel veľmi dobre – jeho správanie je hodnotené stupňom veľmi dobré, nemá ani 

z jedného vyučovacieho predmetu známku horšiu ako dobrý, priemerný stupeň 

prospechu nie je horší ako 2,00 

- prospel – ak nemá stupeň prospechu nedostatočný ani v jednom predmete 

- neprospel – ak má najmenej z jedného predmetu stupeň prospechu nedostatočný.  

 

7) Žiak, ktorý na konci druhého polroka má nedostatočný prospech najviac z dvoch 

vyučovacích predmetov, môže na základe rozhodnutia riaditeľa školy vykonať z týchto 

predmetov opravnú skúšku. Termín skúšky určuje riaditeľ školy spravidla v poslednom 

augustovom týždni a skúška je komisionálna.  
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8) V prípade, ak žiak počas prvého alebo druhého polroka školského roka  z príslušného 

vyučovacieho predmetu vymešká 50 % a viac vyučovacích hodín alebo z rôznych dôvodov 

nemohol byť priebežne klasifikovaný, môže vyučujúci tohto predmetu podať riaditeľovi 

školy návrh na komisionálne vyskúšanie žiaka z  vyučovacieho predmetu. Potom sa 

komisionálne preskúšanie žiaka koná na podnet riaditeľa školy a žiak sa z tohto 

vyučovacieho predmetu klasifikuje podľa výsledkov komisionálnej skúšky. 

 

9) Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku a neospravedlní sa sám 

alebo prostredníctvom svojho zákonného zástupcu najneskôr v deň konania skúšky sa 

klasifikuje z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal vykonať opravnú skúšku, stupňom 

prospechu nedostatočný. 

 

10) Žiak, ktorý na konci druhého polroka neprospel ani po opravnej skúške, alebo neprospel 

z viac ako dvoch predmetov, môže písomne požiadať riaditeľa školy (za neplnoletého žiaka 

jeho zákonný zástupca) o povolenie opakovať ročník. Riaditeľ školy opakovanie ročníka 

nemusí žiakovi povoliť. 
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Článok 8 

 
Práva a povinnosti zákonných zástupcov 

 

Práva zákonných zástupcov 
 

1) Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa školu, ktoré poskytuje výchovu a 

vzdelávanie, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám 

dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti; právo na 

slobodnú voľbu školy možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej 

sústavy. 

2) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka má právo 

a) žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali deťom a žiakom 

informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a 

v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania, 

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

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

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

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

f) vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov 

školskej samosprávy, 

g) byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom 

súhlase riaditeľa školy. 

3) Zákonný zástupca je pravidelne informovaný o výsledkoch dieťaťa na SPŠ SE v Nitre 

formou 

a) rodičovských združení 

b) b) internetovej žiackej knižky 

c) individuálnymi pohovormi s vyučujúcimi 

d) prostredníctvom študentského preukazu 

e) konzultáciami s triednym učiteľom 

 

Rada rodičov sa stretáva minimálne 4 x za školský rok, v prípade naliehavosti aj individuálne 

triedne rodičovské združenia.  
 

 

Povinnosti zákonných zástupcov 

 

1) Zákonný zástupca dieťaťa alebo 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 žiak úmyselne zavinil. 

2) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný dbať u dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí 
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inú formu vzdelávania, dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží 

dokladmi v súlade so školským poriadkom. 

3) Ak sa dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, jeho  zákonný 

zástupca je povinný oznámiť škole  bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti do 

48 hodín. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo 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 dieťaťa alebo žiaka na súťažiach. 

4) Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, 

ospravedlňuje jeho zákonný zástupca, vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch 

škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad 

potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z 

dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží dieťa, 

žiak,  jeho zákonný zástupca  potvrdenie od lekára. 

5) Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám spôsobom uvedeným v odsekoch 3 a 4. 

 

 

Ďalšie ustanovenia 

 

Na začiatku školského roka a opakovane v jeho priebehu sú žiaci zoznamovaní so školským 

poriadkom a BOZ v jednotlivých odborných učebniach a dielňach. O poučení sa urobí zápis 

v triednej knihe. Zásady BOZ a PO ako aj tohto poriadku sú povinní dodržiavať. 

 

BOZ poriadky sú v príslušných odborných učebniach a laboratóriách – dielne, laboratórium 

automatizácie, učebňa ELM, učebne výpočtovej techniky, strojárske laboratórium, 

laboratórium elektroniky. 

 

Žiacky školský poriadok bol vypracovaný so súhlasom Rady školy, žiackej školskej rady 

a Rady rodičov pri SPŠ SE Nitra. 

 

Prílohy: 

Štatút žiackej rady 

Organizačný poriadok výletov, vychádzok, a exkurzií 

Organizačný poriadok lyžiarskeho a snoubordingového kurzu 

Organizačný poriadok OŽAZ 

Rada školy: 

Rada rodičov: 

Žiacka školská rada: 


