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Dodatok č. 1 k Školskému poriadku 

 

Školský poriadok 

 

Školský poriadok Strednej odbornej školy, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica sa týmto dodatkom 

upravuje nasledovne: 

1. V časti Úvod sa upravuje druhý odstavec nasledovne: 

Za tým účelom riaditeľ školy ustanovuje školský poriadok SOŠ Považská Bystrica, ktorý vychádza z platných 

právnych dokumentov, osobitne z nasledovných: 

 Ústava SR, 
 Všeobecná deklarácia ľudských práv, 
 Deklarácia práv dieťaťa, 
 Európska konvencia na ochranu ľudských práv a základných slobôd, 
 Dohovor o právach dieťaťa prijatých Valným zhromaždením Spojených národov 20.11.1989 (unicef.sk/prava-

deti), 
 Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
 Metodického pokynu č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl, 
 Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 224/2022 o strednej škole 
 Metodické usmernenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 7/2006-R z 28. marca 2006 k prevencii a 

riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach, 
 Dokument „Zelená otvoreným školám“. 

2. Odsek 2.2 Povinnosti žiaka sa dopĺňa o bod 19a. s týmto znením: 

Šetriť energiami a vodou a separovať odpad do určených označených zberných nádob. 

3. V odseku 2.3 Žiakom sa zakazuje sa upravuje bod 1 nasledovne: 

Požívať, prinášať a distribuovať v škole alebo na činnosti organizované školou legálne drogy (alkohol, cigarety, 

elektronické cigarety, žuvací tabak...), nelegálne drogy (zákon č. 300/2005 Z.z.) a iné  látky ohrozujúce zdravie 

a bezpečnosť, používať ich v škole alebo ich poskytovať iným osobám. Žiaci sú povinní podrobiť sa 

toxikologickému vyšetreniu v zdravotníckom zariadení, ak je dôvodné podozrenie, že žiak je pod vplyvom 

návykovej látky (zákon č. 139/1998 Z.z.). 

4. V odseku 2.3 Žiakom sa zakazuje sa upravuje bod 2 nasledovne: 

Prinášať do školy alebo na akcie organizované školou zbrane a iné nebezpečné predmety (oceľové reťaze, boxery, 

paralyzéry, obranné spreje, zábavnú pyrotechniku,...), veci ohrozujúce mravný vývin a rozptyľujúce pozornosť pri 

vyučovaní a narušujúce vyučovací proces. V prípade zistenia ich prítomnosti v škole, alebo na akciách 

organizovaných školou, budú žiakovi odobraté a odovzdané zákonnému zástupcovi žiaka alebo polícii. 

5. V odseku 2.3 Žiakom sa zakazuje sa upravuje bod 10 nasledovne: 

Fajčiť (aj elektronické cigarety) a používať tabakové výrobky napr. žuvací tabak v priestoroch školy, v budove 

Klenôt, v priestoroch MOP a COP. 

6. Odsek 2.3 Žiakom sa zakazuje sa dopĺňa o bod 12 s týmto znením: 

http://www.unicef.sk/prava-deti
http://www.unicef.sk/prava-deti
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/61/20160101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/61/20160101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/65/20150901
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Zhotovovať počas vyučovacích hodín a prestávok v priestoroch školy akékoľvek zvukové, obrazové alebo 

audiovizuálne záznamy akoukoľvek audiovizuálnou technikou a zverejňovať takéto záznamy bez súhlasu riaditeľa 

školy, zástupcov riaditeľa alebo vyučujúceho. 

7. V odseku 2.3 Žiakom sa zakazuje sa posledná veta upravuje nasledovne: 

Uvedené  body sa  vzťahujú  aj  na  všetky akcie  organizované  školou,  t. j.  exkurzie,  výlety, súťaže  a  pod. 

8. V odseku 2.5 Pravidlá hodnotenia a klasifikácie žiakov sa upravuje bod 1 nasledovne: 

Pre hodnotenie a klasifikáciu  platia v plnom rozsahu pravidlá stanovené v platnom predpise - v súčasnosti § 55 až 

57 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 4 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2022 

o strednej škole, Metodického pokynu MŠ SR č.21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu  žiakov stredných škôl, 

príslušného školského vzdelávacieho programu a ostatných súvisiacich predpisov. 

9. V odseku 2.6 Výchovné opatrenia sa v bode 10 upravuje tabuľka nasledovne: 

Výchovné opatrenie Denné štúdium Denné nadstavbové štúdium 

Pokarhanie triednym 

učiteľom, majstrom odbornej 

výchovy alebo inštruktorom 

5 - menej ako 9 bodov 10 – menej ako 26 bodov 

Pokarhanie riaditeľom školy 9 – menej ako 15 bodov 26 – menej ako 51 bodov 

2o 15 – menej ako 31 bodov  - 

3o 31 – menej ako 41 bodov - 

Podmienečné vylúčenie 41 a viac bodov 51 a viac bodov 

 

Tento dodatok je platný od 24.11.2022 

 

 

V Považskej Bystrici 23.11.2022       Ing. Ján Kunovský 

               riaditeľ SOŠ 


