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Úvodné ustanovenia 

Stredná odborná škola drevárska, Pílska 7, Topoľčany je stredná odborná škola, ktorej 

poslaním je umožniť žiakom získať úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitou 

skúškou alebo stredné odborné vzdelanie ukončené záverečnou skúškou a získať základy pre 

celoživotné vzdelávanie, ktorým sa žiaci pripravia na úspešný a zodpovedný osobný, 

občiansky a pracovný život v spoločnosti založenej na vedomostiach a rozvoji ľudskej 

osobnosti. 

Školský poriadok Strednej odbornej školy drevárskej, Pílska 7, Topoľčany je vypracovaný 

v zmysle Deklarácie práv dieťaťa, Listiny základných práv a slobôd, zákona č. 245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon), zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a 

školskej samospráve, vyhláške č. 282/2009 o stredných školách v znení neskorších predpisov, 

metodického pokynu č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl v znení 

neskorších predpisov a z ďalšej súvisiacej platnej legislatívy. 

Dodržiavanie školského poriadku utvára predpoklady na chod školy a jej bezpečnosť a preto sú 

všetci žiaci, rodičia /zákonní zástupcovia žiakov/ a zamestnanci školy povinní tento školský 
poriadok dodržiavať. 

Čl. I 
Práva a povinnosti žiakov 

1. Práva žiakov : 

a) Právo na vzdelanie 

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

osobnosti a k posilneniu úcty k ľudským právam a k základným slobodám. 

2. Každý žiak je sám zodpovedný za svoju činnosť vo vyučovacom procese, ako aj za to, že 

svojím správaním a konaním neznemožňuje ostatným spolužiakom získať nové 

vedomosti a zodpovedne sa učiť. 

3. Má právo na kvalitnú výučbu v jednotlivých predmetoch, vysloviť svoj názor a klásť 

otázky k preberanej téme a na odôvodnenie klasifikácie a analýzu chýb v písomných a 

grafických prácach. 

4. Žiak má právo navrhovať organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových akcií a 

prostredníctvom predsedu alebo iného člena Žiackej rady ich prerokovať s vedením 

školy. 

5. Žiak má právo zúčastňovať sa krúžkovej a inej činnosti v mimovyučovacom čase 

organizovanej pedagogickými zamestnancami školy v priestoroch školy a mimo nej. 

6. Každý žiak má právo voliť triednu samosprávu a byť do nej volený, voliť zástupcu žiaka 

do Žiackej školskej rady a byť do nej zvolený, voliť zástupcu žiaka do Rady školy a byť 

do nej zvolený. 



b) Právo na slobodu prejavu 

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

môžu vyjadrovať svoje názory ústne alebo písomne, avšak vyjadrenie vlastných názorov nesmie 

ohrozovať slobodu prejavu iných, žiadny prejav nesmie byť vulgárny ani urážlivý a musí byť v 

súlade so základnými etickými normami. Písomný prejav nemusí byť podpísaný. Majú právo zvoliť 

svojho zástupcu do Žiackej školskej rady, ktorá vystupuje navonok ako zástupca a hovorca žiakov 

školy. 

c) Žiacka školská rada 

Možnosť konštituovania žiackej školskej rady ako orgánu školskej samosprávy vyplýva zo 

zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. Žiacka školská rada sa volí tajne za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny žiakov 

školy. Jej počet je 7 členov. Náklady na činnosť Žiackej školskej rady hradí škola zo svojho 

rozpočtu. 

Žiacka školská rada: 

• vyjadruje sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a 

vzdelávania, 
• podieľa sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku, 
• zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a 

návrhy, zastupuje žiakov aj navonok, 
• volí a odvoláva zástupcu žiakov do Rady školy. 

d) Právo na komunikáciu 

Každý žiak má právo na komunikáciu s pedagogickými pracovníkmi v duchu zásad 

slušnosti, humanity a demokracie. Má právo vyjadriť sa k práci pedagogického zamestnanca pri 

dodržaní základných morálno-etických hodnôt. So svojimi problémami sa môže obrátiť na 

ktoréhokoľvek pedagogického zamestnanca, vrátane riaditeľa školy a jeho zástupcov. 

e) Ďalšie práva 

1. Každý žiak má právo odmietnuť úlohu alebo prácu, ktorá by bola v rozpore s ustanovením 

školského poriadku, učebnými osnovami, internými predpismi, alebo by ohrozovala zdravie a 

bezpečnosť žiakov, prípadne iných osôb. 

2. Každý žiak má právo pri klasifikácii vedieť, čo sa bude hodnotiť a akým spôsobom, byť 

informovaný o výsledkoch jeho hodnotenia. Tiež má právo na objektívnosť hodnotenia a 

nezaujatosť zo strany pedagóga. 

3. Každý žiak má právo na psychohygienu a lekárske vyšetrenie počas vyučovania, pokiaľ ho nie 

je možné uskutočniť v inom čase. 

4. Každý žiak má právo na vhodné pracovné prostredie. 

5. Každý žiak má právo obracať sa so svojimi pripomienkami, námetmi na zlepšenie činnosti školy 

na triedneho učiteľa, na vyučujúcich, na členov vedenia školy, na Radu školy, rodičovskú radu a 

na Žiacku školskú radu. 

6. V prípade nesúhlasu s rozhodnutiami pedagógov, má každý žiak právo odvolať sa proti nim u 

riaditeľa školy. 



7. Dovŕšením 15 roku života je žiakovi priznané právo rozhodovať o náboženskej výchove 

samostatne (Dohovor o právach dieťaťa). 

2. Povinnosti žiakov 

• osvojovať si vedomosti a zručnosti a získavať návyky poskytované strednou školou, 

pripravovať sa na tvorivú prácu a odbornú činnosť v povolaní, 

• osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správa sa podľa nich, byť 

disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických zamestnancov, inštruktorov a iných 

zamestnancov školy a správať sa v škole a mimo nej tak, aby robil česť sebe i škole, 

• chrániť vlastné zdravie a zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok a pomáhať pri udržiavaní 

poriadku v škole a v jej okolí, 

• byť v škole vhodne a čisto oblečený a upravený, 

• šetriť školské zariadenie, chrániť ho pred poškodením a hospodárne zaobchádzať s 

učebnicami a učebnými pomôckami, 

• dodržiavať vyučovací čas, rozsah prestávok a plniť ďalšie pokyny podľa vnútorného 

poriadku školy, 

• pri podozrení na prechovávanie omamných látok akéhokoľvek druhu na požiadanie ukázať 

obsah osobných vecí (napr. tašky, peňaženka ...) a skrinky na prezliekanie. 

Žiak má zakázané 

• propagovať a praktizovať rasizmus, xenofóbiu a diskrimináciu, 

• vo všetkých budovách a areáli školy fajčiť, používať alebo distribuovať drogy, 

alkohol a iné omamné látky, to platí aj pri organizovaných akciách školou, 

• prinášať do školy cenné veci, vyššie peňažné čiastky, mravnosť alebo zdravie 

ohrozujúce predmety, 

• používať cez vyučovanie a odborný výcvik mobilné telefóny, osobné audioprehrávače 

a pod. Tieto musia byť vypnuté a uložené v taške, 

• vykláňať sa z okien, vyhadzovať z nich rôzne predmety a odpadky, 

• ničiť priestory a vybavenie školy nápismi, kresbami a hrubým zaobchádzaním, 

• voziť neplnoletých žiakov do školy bez súhlasu rodičov, 

• bez odôvodnenia sa zdržiavať v iných triedach, 

• šikanovať, fyzicky a slovne vulgárne napádať spolužiakov a vydierať ich, 

• osočovať a vulgárne oslovovať ktoréhokoľvek zamestnanca školy, 

• rozširovať na teoretickom i praktickom vyučovaní petície alebo iné dokumenty, ktoré 

nesúvisia s činnosťou školy, 

• počas prestávok opúšťať areál školy, 

• v priestoroch školy hrať hry ohrozujúce bezpečnosť a zdravie žiakov a hry 

spôsobujúce ničenie majetku školy. 

Čl. II 

Práva a povinnosti zákonných zástupcov žiakov 

l. Práva zákonných zástupcov: 

• získavať na rodičovských združeniach rodičov informácie o prospechu a správaní svojho 

dieťaťa, 
• sledovať vývin orientácie školy a vyjadrovať svoj názor, 

• oboznámiť sa so školským vzdelávacím programom a Školským poriadkom, 



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

dieťaťa, 
• poznať účel, na ktorý sa využili jeho finančné prostriedky pri darovaní škole, 
• požiadať o vykonanie komisionálnej skúšky v súlade s platnou vyhláškou. 

2. Povinnosti zákonných zástupcov: 

• dodržiavať v plnom rozsahu podmienky stanovené všetkými legislatívnymi normami, 

ktoré sa týkajú školy a školskej dochádzky jeho dieťaťa, 
• poznať pravidlá a Školský poriadok a viesť k ich dodržiavaniu aj svoje dieťa, 
• prevziať zodpovednosť za škody, ktoré spôsobí jeho dieťa na majetku školy a 

spolužiakov, 
• včas ospravedlňovať neprítomnosť svojho dieťaťa v škole (do 48 hodín), 
• informovať triedneho učiteľa o zdravotnom stave dieťaťa, zvlášť ak si situácia vyžaduje 

osobnú starostlivosť, 
• zaujímať sa o prospech a správanie svojho dieťaťa, 
• nenarušovať súkromie pracovníkov školy. 

Čl. III 
Organizácia vyučovania 

1. Budova školy sa otvára o 06,30 hod. Žiak je povinný po príchode do školy sa prezuť. Miesto v 

triede (učebni) zaujme najneskôr 5 minút pred začiatkom vyučovania. 

1. vyučovacia jednotka 

(hodina) 

2. vyučovacia jednotka 

(hodina) 

3. vyučovacia jednotka 

(hodina) 

4. vyučovacia jednotka 

(hodina) 

5. vyučovacia jednotka 

(hodina) 

6. vyučovacia jednotka 

(hodina) 

7. vyučovacia jednotka 

(hodina) 

8. vyučovacia jednotka 

(hodina) 

07,55 - 08,40 hod. 

08,45 - 09,30 hod. 

09.40 - 10,25 hod. 

10.30 - 11,15 hod. 

11.40 - 12,25 hod. 

12.30 - 13,15 hod. 

13,20 - 14,05 hod. 

14,50 - 15,35 hod. 

Prestávky sú určené na oddych, stravovanie formou desiatej, hlavná poludňajšia prestávka na obed. 

Počas prestávok sa žiaci môžu voľne pohybovať v triedach, na chodbách školy, kde je zabezpečený 

pedagogický dozor. 

2.  Odborný výcvik 07,00 - 09,25 hod. 
09,25 - 09,35 hod. - malá prestávka 

09,35 - 11,20 hod. 

11,20 - 11,45 hod. - veľká prestávka 

11,45 - 14,00 hod. 

3. Ak sa počas vyučovania žiaci sťahujú do odbornej učebne, inej triedy, telocvične, robia to na 

konci prestávky pred zazvonením na vyučovaciu hodinu. 

4. Po poslednej vyučovacej hodine si každý žiak uprace lavicu a jej okolie a vyloží na ňu stoličku. 



5. Po skončení vyučovania sa žiaci nezdržujú v triedach a na chodbách. 

6. Triedne podujatia sa môžu konať za prítomnosti učiteľa v popoludňajších hodinách. 

7. Každá trieda si zvolí triednu samosprávu - počet členov, funkcie a úlohy si trieda stanoví 

individuálne po dohode s triednym učiteľom. 

8. Každý týždeň vykonávajú službu dvaja týždenníci určení triednym učiteľom. Ich úlohy : 

- kontrola triedy pred, po a počas vyučovania - zotretá tabuľa, pripravená krieda a učebné 

pomôcky, 

- nahlasovanie neprítomných žiakov na každej vyučovacej hodine, 

- nájdené alebo zabudnuté predmety odniesť do zborovne alebo na sekretariát školy, 

- po vyučovaní odchádzajú z triedy poslední až po kontrole triedy - vyložené stoličky, zotretá 

tabuľa, zatvorené okná, 

- každú závadu, resp. poškodenie triedy alebo učebne nahlasujú ihneď vyučujúcemu alebo 

triednemu učiteľovi, 

- podľa pokynov vyučujúcich prinášajú a odnášajú učebné pomôcky. 

9. Parkovisko je súčasťou areálu školy, preto nie je povolené parkovanie cudzím osobám, okrem 

rodičov a stránok. Žiaci, ktorí vlastnia vodičský preukaz si môžu prostredníctvom triedneho učiteľa 

vyžiadať súhlas riaditeľa školy na parkovanie v areáli školy. 

10. Úradné hodiny pre žiakov na sekretariáte školy sú denne podľa oznámenia na dverách 

sekretariátu. 
Čl. IV 

Dochádzka žiakov 

1. Dochádzka do školy 

a) Rozvrh hodín je pre žiakov záväzný. Žiaci sú povinní dodržiavať vyučovací čas, rozvrh 

prestávok na teoretickom a praktickom vyučovaní. 

b) Žiacka knižka alebo študijný preukaz je pre žiaka úradným dokladom. Povinnosťou žiaka 

je nosiť ich počas vyučovania so sebou, udržiavať ich v čistote a poriadku, aby zapísané 

informácie v nich boli pravdivé a úplné. Žiacka knižka alebo študijný preukaz slúži aj na 

zápis oznamov školy pre rodičov, ospravedlnení o neúčasti žiaka na vyučovaní. Pri strate 

žiackej knižky alebo študijného preukazu je povinnosťou žiaka zakúpiť si ich na 

sekretariáte školy. 

c) Neskorší príchod na vyučovanie alebo skorší odchod z vyučovania, z dôvodu cestovania 

autobusom alebo vlakom, povoľuje riaditeľka školy na základe žiadosti zákonného 

zástupcu žiaka (alebo žiaka, ak je plnoletý). 

2. Skončenie plnenia povinnej školskej dochádzky 

Žiak skončil plnenie povinnej školskej dochádzky, ak od začiatku plnenia povinnej školskej 

dochádzky absolvoval desať rokov vzdelávania alebo dňom 31. augusta príslušného 

školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16. rok veku. 

3. Neplnenie povinnej školskej dochádzky 



a) Zákonný zástupca žiaka nedbá o plnenie povinnej školskej dochádzky, ak žiak 

neospravedlnene vynechá viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci. Riaditeľ školy zašle 

oznámenie o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky príslušnému úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny a obci, v ktorej má zákonný zástupca trvalý pobyt (§5 ods. 10 

a 11 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov). 

b) Zákonný zástupca žiaka zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú dochádzku, najmä 

ak žiak neospravedlnene vynechá viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom 

roku (§ 37 ods. 1 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 

4. Uvoľňovanie z vyučovania 

Z vyučovania uvoľňujú: 
• vyučujúci alebo majster odborného výcviku z príslušnej hodiny, 
• triedny učiteľ alebo hlavný majster odborného výcviku z celého dňa (v ich neprítomnosti 

príslušný zástupca riaditeľa školy), 

• riaditeľ školy (v jeho neprítomnosti príslušný zástupca) na viac ako 1 deň na základe 

písomnej žiadosti žiaka, ak je plnoletý alebo žiadosti zákonného zástupcu žiaka. Žiadosť 

sa predkladá vopred. 

a) Odchod z vyučovania alebo odborného výcviku v priebehu dňa povoľujú iba pedagogickí 

zamestnanci. Svojvoľné opustenie priestorov školy alebo pracovísk odborného výcviku bude 

považované za hrubé porušenie školského poriadku školy a vymeškané hodiny budú 

neospravedlnené. 

b) Ak sa žiak nezúčastní vyučovania z nepredvídaného dôvodu, je povinný (žiak alebo jeho 

zákonný zástupca) oznámiť škole, triednemu učiteľovi alebo majstrovi odborného výcviku 

najneskôr do dvoch dní dôvod neúčasti. Pri návrate na vyučovanie je povinný predložiť potvrdenie 

od lekára alebo písomné ospravedlnenie podpísané zákonným zástupcom. 

Akceptujú sa iba ospravedlnenia zaznamenané v žiackej knižke alebo študijnom preukaze. 

c) Ak je žiak na vyšetrenie objednaný, bude z vyučovania uvoľnený len na základe písomného 

dokladu od lekára (dátum objednania). 

d) Neprítomnosť v škole ospravedlňuje žiak (ak je plnoletý) alebo zákonný zástupca žiaka najviac 

5 dní v školskom roku. Ak sa žiak nezúčastní vyučovania viac ako 3 súvislé dni, musí svoju 

neprítomnosť doložiť potvrdením od lekára. 

e) Ak sa žiak nezúčastní na vyučovaní v trvaní najmenej jedného týždňa a svoju neprítomnosť 

neospravedlní, triedny učiteľ vyzve písomne zákonného zástupcu alebo žiaka (ak j e plnoletý), aby 

oznámil a doložil dôvod žiakovej neprítomnosti. Súčasne ich upozorní, že v opačnom prípade sa 

bude žiakova neprítomnosť posudzovať tak, akoby štúdium zanechal. Ak žiak do školy nenastúpi 

alebo nie je doložený dôvod jeho neprítomnosti v lehote určenej riaditeľom školy, posudzuje sa 

akoby štúdium zanechal prvým dňom po uplynutí určenej lehoty. Tým dňom prestáva byť žiakom 

školy. Oznámenia sa zasielajú doporučene. 



f) Ak triedny učiteľ, majster odborného výcviku, resp. vyučujúci neuzná dôvody absencie alebo 

spôsob jej ospravedlnenia, hodiny sa považujú za neospravedlnené. Každá neprítomnosť žiaka na 

vyučovaní bude zaznačená do triednej knihy. Jednotlivé absencie sa spočítavajú. Pri ospravedlnení 

neskorého príchodu, z dôvodu meškania autobusu alebo vlaku, má triedny učiteľ alebo majster 

odbornej výchovy právo vyžiadať od žiaka potvrdenie od prepravcov. 

g) Žiak môže navštevovať autoškolu iba v popoludnajších hodinách. V rámci vyučovania mu budú 

ospravedlnené iba vymeškané hodiny na záverečné skúšky, na základe potvrdenia z autoškoly. 

h) Za neospravedlnenú absenciu sa uloží žiakovi niektoré z výchovných opatrení alebo znížená 
známka zo správania podľa zásad uvedených v Školskom poriadku. 

Čl. V 
Starostlivosť o zovňajšok 

1. Žiak prichádza na vyučovanie upravený v súlade s hygienickými a estetickými požiadavkami. 

V budove nenosí na hlave čiapku, nechodí v oblečení určenom na voľný čas a s výrazným strihom 

a farebnou úpravou vlasov. 

2. Po vstupe do školy je povinný sa prezuť do bezpečnej a zdravotne nezávadnej obuvi. Žiaci si 

prezuvky uzamykajú v šatni alebo v uzamykateľných skrinkách vo vestibule školy. Žiaci sú povinní 

zostať prezutí počas celého vyučovania. 

3. Na vyučovanie telesnej a športovej výchovy a odborný výcvik sa žiaci obliekajú podľa pokynov 
vyučujúcich. Ak žiak nepoužije ochranný odev, sám zodpovedá za škodu, ktorá mu vznikne. 

Čl. VI 
Správanie 

1. Žiak dodržiava pravidlá slušného správania, rešpektuje mravné normy a princípy. Nesmie 

šikanovať a vydierať spolužiakov v škole ani mimo nej. Je zakázaná diskriminácia, xenofóbia, 

intolerancia a rasizmus vo všetkých formách. 

2. Počas vyučovania a odborného výcviku nenarušuje priebeh jednotlivých hodín, umožňuje 

sústredenú prácu všetkým zúčastneným. Mobilný telefón alebo osobný audioprehrávač má vypnutý 

a odložený v taške 

3. Cez prestávky v triede alebo na chodbách sa správa tak, aby nespôsobil úraz ani nezapríčinil 

poškodenie zdravia svojim spolužiakom a ostatným osobám v priestoroch školy. Nevykláňa sa z 

okien, nesedí na parapetných doskách, po chodbách a v triede sa pohybuje chôdzou a nehrá loptové 

hry. Po skončení vyučovania sa žiaci nesmú zdržiavať v priestoroch školy. 

4. Žiaci, ktorých triedny učiteľ poverí týždenníckou službou, vykonávajú týždennícke práce podľa 

jeho pokynov a pokynov ostatných vyučujúcich. 

5. Na teoretickom vyučovaní, praktickom vyučovaní, školských exkurziách, zájazdoch, výletoch 
a kurzoch sa žiak riadi pokynmi pedagogického vedúceho alebo dozoru a zásadami BOZP a PO. 



6. Žiaci zdravia vyučujúcich a ostatných pracovníkov školy v zmysle pravidiel slušnosti. 

Vyučujúcich oslovujú pán učiteľ, pani učiteľka. 

7. Podľa závažnosti porušenia Školského poriadku môže byť žiakovi znížený stupeň klasifikácie 

správania alebo udelené niektoré z opatrení vo výchove. 

Čl. VII 
Starostlivosť o školský majetok a osobné veci 

1. Žiak je povinný šetriť školské zariadenie, učebnice a učebné pomôcky. Ak svojou 

nedbanlivosťou alebo úmyselne spôsobí škodu, musí ju odstrániť alebo nahradiť. Za každé 

poškodenie učebnice alebo jej stratu, je povinný zaplatiť. Ak spôsobí škodu na školskom 

majetku, spíše sa zápis o škode, kde bude vyčíslená suma, ktorú zákonný zástupca alebo žiak 

(ak je plnoletý) uhradí do školskej pokladne. 

Poškodenie štátnych symbolov sa považuje za hrubé porušenie Školského poriadku , za čo 

môže byť žiakovi udelené opatrenie vo výchove podľa čl. IX. 

2. Žiak si môže prostredníctvom školy poistiť svoje veci. Poškodené a odcudzené veci môžu byť 

uhradené len prostredníctvom poisťovne. 

3. Žiak nenosí do školy veci, ktoré nesúvisia s vyučovaním, väčšie sumy peňazí a cenné predmety. 

Za stratu peňazí a cenných vecí uložených napr. v taškách, kabátoch a pod. sa neposkytuje náhrada 

ani v rámci poistného. 

4. Odcudzenie vecí žiak nahlási v deň odcudzenia triednemu učiteľovi alebo majstrovi odborného 

výcviku. Vlastníctvo odcudzenej veci je povinný preukázať dokázateľným spôsobom. Náhrada 

škody nebude vyplatená ani vtedy, ak sa veci stratili z neuzamknutej šatne. 

5. Hodinky, peniaze, retiazky a prstene z drahých kovov sú žiaci povinní (počas vyučovania 

telesnej výchovy) zobrať do telocvične, nenechávať v šatni, resp. pri cvičení v areáli školy dať do 

úschovy vyučujúcemu. Pri odbornom výcviku podľa pokynov majstra. 

6. Učiteľ, majster odborného výcviku môže žiakovi odobrať osobnú vec, ktorú má zakázané 

používať počas vyučovania alebo odborného výcviku a vrátiť ju žiakovi až po skončení poslednej 

vyučovacej hodiny. 

Čl. VIII 
Starostlivosť o zdravie 

1. V budovách školy, na pracoviskách odborného výcviku a celom areáli školy je v zmysle zákona 

č. 406/2009 Zb. o ochrane nefajčiarov, v znení neskorších predpisov 

p r í s n y  z á k a z  f a j č e n i a ! 

2. Žiaci nesmú piť liehové nápoje a fajčiť v celom areáli školy a pri školských akciách mimo 

školy. 



3. Žiak nesmie požívať ani sprostredkovávať narkotiká akéhokoľvek druhu, ani prinášať do školy 
alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie. 

4. Pri podozrení z požitia omamných látok akéhokoľvek druhu, žiak musí opustiť budovu školy 

alebo pracovisko odborného výcviku, ak nemá 18 rokov v sprievode rodiča. Pri zistení vlastnenia 

alebo distribúcie omamných látok je povinnosťou školy urýchlene tento skutok nahlásiť polícii. 

Použitie, sprostredkovanie a distribúcia omamných látok sa posudzujú podľa vypracovaných 

kritérií závažnosti porušovania Školského poriadku Strednej odbornej školy drevárskej, Pílska 7, 

Topoľčany. 

Čl. IX 

Opatrenia vo výchove 

A. Pochvalu alebo iné ocenenie udeľuje žiakom triedny učiteľ, majster odbornej výchovy, 

riaditeľ školy za vzorné správanie, vzorné plnenie povinností, mimoriadny prejav aktivity a 

iniciatívy, dlhodobú svedomitú prácu, výrazné prosociálne správanie, ktoré pozitívne ovplyvňuje 

sociálnu klímu v triede a škole, záslužný čin alebo statočný čin. Udeľujú sa spravidla pred 

kolektívom triedy alebo školy. 

B. Opatrenia na posilnenie disciplíny za menej závažné, závažnejšie alebo opakované previnenia 

voči Školskému poriadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam, mravným normám 

spoločnosti alebo ak žiak narúša činnosť kolektívu možno žiakovi udeliť napomenutie alebo 

pokarhanie 

• napomenutie od triedneho učiteľa alebo majstra odborného výcviku, 

• pokarhanie od triedneho učiteľa alebo majstra odborného výcviku, 

• pokarhanie od riaditeľa školy., 

 

Udeľujú sa spravidla pred kolektívom triedy alebo školy. 

C. Ak žiak splnil povinnú školskú dochádzku môže mu riaditeľ školy udeliť za závažné alebo 

opakované previnenia voči školskému poriadku, zásadám spolunažívania, ľudským práva alebo 

mravným normám spoločnosti. 

• podmienečné vylúčenie zo štúdia, 

• vylúčenie zo štúdia. 

D. Opatrenia vo výchove uvedené v odseku B. a C. sa môžu ukladať po prerokovaní v 

pedagogickej rade do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o previnení žiaka dozvedel príslušný 

pedagogický pracovník školy, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď sa žiak previnenia 

dopustil. Za jedno previnenie sa ukladá len jedno opatrenie vo výchove. 

E. V rozhodnutí o podmienečnom vylúčení zo štúdia určí riaditeľ školy skúšobnú lehotu, a to 

najdlhšie na jeden rok. Ak sa podmienečne vylúčený žiak v skúšobnej lehote osvedčil, upustí od 



vylúčenia. Ak sa žiak v tejto lehote dopustí ďalšieho závažného previnenia, riaditeľ školy žiaka 

vylúči zo štúdia. 

F. Výchovné opatrenia udelené neplnoletým žiakom oznámi triedny učiteľ školy ich zákonným 

zástupcom, tí ich podpíšu a vrátia triednemu učiteľovi, ktorý ich zakladá do evidencie o žiakovi. 

Čl. X 
Opatrenia na posilnenie disciplíny 

1. Napomenutie od triedneho učiteľa, majstra odborného výcviku - zápis do triednej 
knihy (za drobné, menej časté priestupky) 

• neprezutie sa žiakov na vyučovaní v priestoroch školy, 

• nerešpektovanie príkazov vyučujúcich počas vyučovania a odborného výcviku a na 

podujatiach organizovaných školou, 

• vyrušovanie na vyučovacích hodinách, narúšanie činnosti triedy, vrátane odborného 

výcviku, 

• nevhodné správanie počas prestávok na teoretickom i praktickom vyučovaní, 

• vulgárne a nemiestne poznámky na účet spolužiakov, vyučujúcich alebo iných 

zamestnancov školy, 

• neskorý príchod na vyučovanie alebo odborný výcvik (ospravedlnený je len neskorý 

príchod na základe lekárskeho potvrdenia, prípadne ospravedlnenia od rodičov, alebo 
potvrdenia od prepravcu o meškaní spoja), 

• neplnenie týždenníckych povinností, 

• porušenie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

• nepoužívanie ochranných osobných pracovných pomôcok pri odbornom výcviku, 

• svojvoľné vzdialenie sa z pracoviska bez súhlasu majstra odborného výcviku, 

• neprinesenie cvičebných úborov na telesnú výchovu alebo pracovného oblečenia, 

• neprinesenie nariadených školských pomôcok a potrieb na vyučovanie a odborný výcvik, 

• 1x použitie mobilného telefónu alebo osobného audioprehrávača počas vyučovania alebo 

odborného výcviku. 

2. Pokarhanie od triedneho učiteľa, majstra odborného výcviku 

• za viacnásobné drobné priestupky voči školskému poriadku uvedené v bode 1, 



• 2x napomenutie od triedneho učiteľa, 

• 1 - 3 neospravedlnené hodiny, 

• 1x porušenie zákazu fajčenia, 

• 2x porušenie zákazu použitia mobilného telefónu alebo osobného audioprehrávača, 

• 1x svojvoľný odchod žiaka, triedy alebo skupiny z vyučovania. 

3. Pokarhanie od riaditeľom školy 

• za často opakované priestupky voči školskému poriadku uvedené v bode 1, 

• 3x napomenutie od triedneho učiteľa, 

• 2x porušenie zákazu fajčenia, 

• 3x porušenie zákazu použitia mobilného telefónu alebo osobného audiopreháravača, 

• agresívne a vulgárne správanie voči spolužiakom 

• fyzické ublíženie na zdraví bez potreby ošetrenia alebo liečenia, 

• drzé, agresívne alebo vulgárne správanie voči zamestnancom školy, 

• úmyselné drobné poškodenie školského majetku (zlomenie stoličky, poškodenie žalúzií, 

polámanie alebo pomaľovanie dverí, školských lavíc, ničenie maľovky a pod.) alebo 
pracoviska odborného výcviku, 

• 2x svojvoľný odchod žiaka, triedy alebo skupiny z vyučovania, 

• dokázané prinesenie alkoholických nápojov na vyučovanie alebo odborný výcvik, 

• 4 - 7 neospravedlnených hodín. 

Čl. XI 
Hodnotenie a klasifikácia správania 

Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami: 

- veľmi dobré 

- uspokojivé 

- menej uspokojivé 

- neuspokojivé 

Žiak nadstavbového štúdia sa neklasifikuje zo správania. 



Znížená známka zo správania: 

a) uspokojivé správanie - 2 

• veľmi často opakujúce sa priestupky uvedené v čl. X. bod 1, 

• 4x a viac napomenutí od triedneho učiteľa, 

• často opakujúce sa priestupky v čl. X. bod 3, 

• 3x porušenie zákazu fajčenia, 

• 4x porušenie zákazu použitia mobilného telefónu alebo osobného audioprehrávača, 

• úmyselné závažnejšie poškodenie školského majetku (polámanie lavice, rozbitie 

predmetov ako sú okná, umývadlá, osvetlenie, dvere a pod.) alebo zariadenia pracoviska 

odborného výcviku, 

• závažnejšie prejavy šikanovania spolužiakov, 

• požitie alkoholických nápojov v priestoroch školy, na odbornom výcviku alebo pri akciách 

organizovaných školou, 

• oznámenie od orgánov činných v trestnom konaní o verejných priestupkoch žiaka (menej 

závažné priestupky - posúdi pedagogická rada), 

• 8 - 16 neospravedlnených hodín, 

• 1x sfalšovanie ospravedlnenky od rodičov alebo lekára, 

• 3x svojvoľný odchod žiaka, triedy alebo skupiny z vyučovania. 

b) menej uspokojivé správanie - 3 

• opakované porušenia školského poriadku uvedené v čl. XI. písm. a), 

• 4x porušenie zákazu fajčenia, 

• 5x porušenie zákazu použitia mobilného telefónu alebo osobného audioprehrávača, 

• opakované prejavy šikanovania, 

• opakované požitie alkoholických nápojov v priestoroch školy, na odbornom výcviku alebo 

pri akciách organizovaných školou, 

• prinesenie, vlastnenie omamných látok v priestoroch školy a pracoviska odborného 
výcviku, 



 telesné napadnutie spolužiaka vyžadujúce lekárske ošetrenie bez PN, 

• 17 - 23 neospravedlnených hodín, 

• 2x sfalšovanie ospravedlnenky od rodičov alebo lekára, 

• 4x svojvoľný odchod žiaka, triedy alebo skupiny z vyučovania. 

c) neuspokojivé správanie - 4 

• opakované porušenie školského poriadku uvedené v čl. XI písm. b), 

• odsúdenie žiaka za trestný čin, 

• opakované závažné prejavy šikanovania spolužiakov, 

• telesné napadnutie spolužiakov školy vyžadujúce lekárske ošetrenie a PN, 

• akékoľvek fyzické napadnutie pedagogického zamestnanca, majstra odborného výcviku 

alebo iného zamestnanca školy, 

• dokázané použitie alebo distribúcia omamných látok akéhokoľvek druhu v priestoroch 

školy, pracovisku odborného výcviku a akciách organizovaných školou, 

• propagovanie alebo praktizovanie rasizmu, xenofóbie, opakované prejavy diskriminácie v 

škole i mimo nej, 

• 24 a viac neospravedlnených hodín, 

• 5x porušenie zákazu fajčenia, 

• 6x porušenie zákazu použitia mobilného telefónu alebo osobného audioprehrávača, 

• 5x svojvoľný odchod žiaka, triedy alebo skupiny z vyučovania. 

Všetky opatrenia vo výchove budú prerokované a posudzované na pedagogickej rade. 

Čl. XII 
Hodnotenie a klasifikácia prospechu 

Hodnotenie a klasifikácia sa vykonáva podľa Metodického pokynu č. 21/2011 na 

hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl v znení neskorších predpisov. 

Predmetom hodnotenia a klasifikácie je úroveň dosiahnutých vedomostí, zručností a schopností 

žiaka podľa platných učebných osnov a vzdelávacích štandardov uvedených v školskom 

vzdelávacom programe. 

Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami: 



1 - výborný 

2 - chválitebný 

3 - dobrý 

4 - dostatočný 

5 - nedostatočný 

1. Žiak bude klasifikovaný na základe výsledkov komisionálnej skúšky, ak 

a) vykonáva rozdielovú skúšku, 

b) je skúšaný v náhradnom termíne, 

c) má on alebo jeho zákonný zástupca pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých 

predmetoch prvého a druhého polroka a do troch pracovných dní odo dňa získania výpisu 

klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok alebo do troch pracovných dní odo 

dňa vydania vysvedčenia požiada riaditeľa školy o preskúšanie; ak príslušný predmet 

vyučuje riaditeľ, môže žiak alebo zákonný zástupca žiaka o preskúšanie požiadať orgán 

miestnej štátnej správy v školstve, 

d) sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy, 

e) vykonáva opravné skúšky, 

f) vykonáva skúšky pri štúdiu podľa individuálneho učebného plánu, 

g) bol oslobodený od povinnosti dochádzať do školy, 

h) koná praktickú skúšku a skúšku z hlavného odboru štúdia na konci prvého a druhého 

polroka na školách so vzdelávacím programom umeleckého zamerania a konzervatóriách, 

i) vykonáva skúšky pri plnení osobitného spôsobu školskej dochádzky, 

j) vykonáva skúšky pri individuálnom vzdelávaní, 

k) školská inšpekcia zistí nedostatky pri klasifikácii a nariadi komisionálne preskúšanie. 

 

 

 Výsledok komisionálnej skúšky je pre žiaka konečný. 

2. Žiak, ktorý nevykoná súvislú odbornú prax, vymešká viac ako 3 dni, alebo neodovzdá výstupnú 

prácu z praxe, nebude z praxe klasifikovaný a súvislú odbornú prax vykoná v náhradnom termíne 

počas letných prázdnin v školských dielňach po dohode so zástupcom riaditeľa školy pre PV. 

3. Ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa za prvý 

polrok neklasifikuje. Riaditeľ školy určí na jeho vyskúšanie a klasifikovanie náhradný termín, a to 

spravidla tak, aby sa klasifikácia mohla uskutočniť najneskôr do dvoch mesiacov po skončení 

prvého polroka. 

4. Ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v druhom polroku, žiak je 

skúšaný aj klasifikovaný za toto obdobie spravidla v poslednom týždni augusta a v dňoch určených 

riaditeľom školy. 

5. Žiak, ktorý ma na konci druhého polroka prospech nedostatočný najviac z dvoch vyučovacích 

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

skúšku. 

6. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, sa klasifikuje z vyučovacieho 

predmetu, z ktorého mal vykonať opravnú skúšku, stupňom prospechu nedostatočný. 



 

7. Opravnú alebo komisionálnu skúšku nemôže vykonávať žiak, ktorý je v čase konania skúšky 

práceneschopný. 

8. Ak žiak neprospel a následne nevykonal úspešne opravnú skúšku, prípadne ak neprospel z viac 

ako dvoch predmetov, riaditeľ školy môže na žiadosť zákonného zástupcu žiaka, alebo žiadosť 

žiaka, ak je plnoletý, povoliť opakovať ročník. 

Čl. XIII 
Záverečné ustanovenia 

Školský poriadok Strednej odbornej školy drevárskej, Pílska 7, Topoľčany je záväzný pre 

žiakov a pedagogických zamestnancov školy a vymedzuje ich vzájomné vzťahy. 

Každý žiak a pedagogický zamestnanec je povinný oboznámiť sa s Školským poriadkom 

Strednej odbornej školy, Pílska 7, Topoľčany a dodržiavať jeho ustanovenia. 

Navrhovať zmeny a doplnky Školského poriadku Strednej odbornej školy drevárskej, 

Pílska 7, Topoľčany môžu pedagogickí pracovníci prostredníctvom predmetových komisií a žiaci 

školy prostredníctvom Žiackej školskej rady. 

Triedni učitelia sú povinní oboznámiť s Školským poriadkom Strednej odbornej školy 

drevárskej, Pílska 7, Topoľčany všetkých žiakov triedy a zákonných zástupcov. Žiaci potvrdia 

svojim podpisom oboznámenie sa s Školským poriadkom Strednej odbornej školy drevárskej, 

Pílska 7, Topoľčany. 

Návrh Školského poriadku Strednej odbornej školy drevárskej, Pílska 7, Topoľčany bol 

predložený na pripomienkovanie pedagogickej rade dňa 31.8.2012. 

Tento Školský poriadok bol prerokovaný v Rade školy dňa 14.06.2012. 

Po zapracovaní pripomienok bol jeho text schválený riaditeľom školy s účinnosťou od 02.09.2012. 

Týmto dňom stráca účinnosť Školský poriadok Strednej odbornej školy drevárskej, Topoľčany 

platný od 02.09.2010. 

V Topoľčanoch, 02.09.2012 

Mgr. Miloš Bobula 
riaditeľ školy 


