
         Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice 

 
Príloha č. 1   

Vnútorný poriadok školy je záväzný pre všetkých študentov SPŠE Komenského 44, Košice . 

 
 A. PRAVIDLÁ SPRÁVANIA SA ŠTUDENTOV:  

Študenti majú tieto práva:  
o rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,  

o bezplatné vzdelanie, bezplatné zapožičiavanie učebníc,  

o individuálny prístup rešpektujúci, schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav,  

o úctu k vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,  

o poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,  

o výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,  

o úctu k svojej osobe a zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu  

o na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami a záujmami v 

rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom,  

o na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov, žiaci so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a 

metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám.  

 

Študenti majú tieto povinnosti:  
o osvojovať si vedomosti a zručnosti a získavať návyky poskytované strednou školou, pripravovať sa na 

tvorivú prácu a odbornú činnosť v povolaní,  

o osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich, byť disciplinovaní, plniť 

pokyny pedagogických pracovníkov a iných pracovníkov školy a správať sa v škole a mimo nej tak, aby robili 

česť sebe i škole,  

o chrániť vlastné zdravie i zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok a pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole 

a v jej okolí,  

o byť v škole vhodne a čisto oblečení a upravení,  

o šetriť školské zariadenie, chrániť ho pred poškodením a hospodárne zaobchádzať s učebnicami a učebnými 

pomôckami, v prípade úmyselného poškodenia nahradiť,  

o dodržiavať vyučovací čas, rozsah prestávok a plniť ďalšie pokyny vnútorného poriadku školy,  

o prichádzať do školy desať minút pred začatím vyučovania a pravidelne sa zúčastňovať na vyučovaní podľa 

rozvrhu hodín.  

o oboznámiť sa s vnútorným poriadkom školy a s ostatnými predpismi na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci a počas štúdia dodržiavať školský poriadok a vnútorné predpisy školy,  

o neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania, ctiť si 

ľudskú dôstojnosť spolužiakov a zamestnancov školy,  

o rešpektovať pokyny učiteľov a zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecnými právnymi predpismi, 

vnútornými predpismi a dobrými mravmi.  

o Žiaci majú počas vyučovania zakázané používať mobilný telefón, osobné PC a všetky zvukové a 

svetelné elektronické zariadenia. Toto je možné iba so súhlasom vyučujúceho.  

 

Študentom je v škole a na podujatiach organizovaných školou zakázané:  
o fajčiť v priestoroch školy, počas všetkých podujatí organizovaných školou, *  



o akokoľvek poškodzovať alebo manipulovať s bezpečnostným systémom školy (bezpečnostné kamery) a 

snímače bezpečnostného systému (alarmu),  

o prechovávať, užívať, predávať a prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje 

a iné zdraviu škodlivé, omamné látky, drogy. Propagovať alebo inak šíriť toxikomániu,**  

o prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie, a veci, ktoré by 

mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní,  

o hanobiť meno školy svojím neprimeraným správaním a konaním počas i mimo vyučovania,  

o ohrozovať žiakov alebo zamestnancov školy akýmkoľvek spôsobom, nosiť zbraň.***  

 

* V prípade, že žiak bude pristihnutý pri fajčení v priestoroch školy (areál pred školou a ihriská), vyhotoví sa 

písomný záznam o fajčení v objekte školy, resp. na podujatí organizovanom školou. Oznámenie o porušení 

zákona o ochrane nefajčiarov podpisuje žiak a jeho zákonný zástupca alebo plnoletý žiak sám. Pri opakovanom 

porušení zákona bude „Oznámenie“ zaslané kontrolnému orgánu (Úrad verejného zdravotníctva SR alebo 

Policajný zbor). Kontrolný orgán je oprávnený udeliť pokutu za priestupok, ktorým je porušenie zákazu 

fajčenia v SŠ a priestupku sa dopúšťa aj žiak, ktorý poruší zákaz fajčenia v škole a na akciách organizovaných 

školou.  

** Vedenie školy alebo triedny učiteľ v prípade podozrenia, že žiak požil alkohol alebo inú omamnú látku, 

podľa závažnosti stavu oznámi túto skutočnosť zákonnému zástupcovi a vyzve ho, aby si dieťa prevzal do 

starostlivosti, alebo privolá Rýchlu záchrannú službu , resp. to oznámi Policajnému zboru.  

***V prípadoch neprimeraného, neovládateľného, agresívneho správania žiaka prizve sa k asistencii polícia.  

B. UVOĽŇOVANIE Z VYUČOVANIA:  
o Žiak je povinný pravidelne dochádzať do školy na vyučovanie a ostatné podujatia organizované školou. 

Žiakovi, ktorý bezdôvodne vymešká časť vyučovacej hodiny, sa bude hodina považovať za neospravedlnenú.  

o Vyučovanie a podujatia školy môže žiak vymeškať len pre chorobu, vážnu udalosť v rodine, nepredvídané 

dopravné pomery a účasť na súťažiach a pri reprezentácii školy.  

o Každú neúčasť na vyučovaní je žiak povinný (resp. jeho zákonný zástupca) ospravedlniť hodnoverným 

dokladom najneskôr do dvoch dní od nástupu do školy. Všetky ospravedlnenia musia byť zaznamenané v 

študentskom preukaze (ospravedlňujúcom liste), podpísané kompetentnou osobou (lekár, zákonný zástupca 

žiaka, tried. učiteľ...)  

o Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe, požiada zákonný zástupca žiaka 

(rodič) vopred triedneho učiteľa o uvoľnenie z vyučovania na jeden deň. O uvoľnenie na viac dní požiada 

vopred písomne riaditeľa školy.  

o Pri návrate na vyučovanie je neplnoletý žiak povinný predložiť tr. učiteľovi ospravedlnenie podpísané 

zákonným zástupcom. Ak neprítomnosť žiaka pre chorobu trvá dlhšie ako 2 vyučovacie dní, predloží žiak 

ospravedlnenie od rodiča aj potvrdenie lekára.  

o Ak sa nemôže neplnoletý žiak zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, je zákonný zástupca 

povinný najneskôr do dvoch dní oznámiť triednemu učiteľovi dôvod neprítomnosti. Pri návrate na vyučovanie 

je neplnoletý žiak povinný predložiť triednemu učiteľovi ospravedlnenie podpísané zákonným zástupcom. Ak 

neprítomnosť žiaka pre chorobu trvá dlhšie ako 2 vyučovacie dni, predloží žiak aj potvrdenie lekára.  

o Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám spôsobom uvedeným v predchádzajúcich bodoch.  

o Triedny učiteľ ospravedlní neprítomnosť žiaka na vyučovaní na základe ospravedlnenia podpísaného 

zákonným zástupcom a lekárom. Ak sa neprítomnosť žiaka pre chorobu opakuje častejšie, môže triedny učiteľ 

vyžadovať potvrdenie lekára aj za kratšie obdobie ako je uvedené vyššie.  

o Riaditeľ školy môže uvoľniť žiaka z vyučovania povinného predmetu na základe vyjadrenia príslušného 

lekára a ak ide o žiaka so zmenenou pracovnou schopnosťou, na základe vyjadrenia posudkového lekára 

sociálneho zabezpečenia. Pri uvoľňovaní od vyučovanie telesnej výchovy sa postupuje podľa osobitných 

predpisov.  

o Riaditeľ školy umožní na žiadosť žiaka, a ak ide o neplnoletého so súhlasom zákonného zástupcu, 

mimoriadne nadanému a talentovanému žiakovi prípravu a vykonanie skúšok podľa individuálneho študijného 

plánu.  



Opatrenia pri dlhodobom vymeškávaní vyučovania  
1. Ak sa žiak nezúčastní vyučovania v trvaní 3 vyučovacích dní a jeho neúčasť na vyučovaní nie je 

ospravedlnená, riaditeľ školy (po upozornení triednym učiteľom) písomne vyzve žiaka, alebo jeho zákonného 

zástupcu, aby dôvod neprítomnosti doložil. Ak do 5 dní od doručenia výzvy nie je doložený dôvod 

neprítomnosti žiaka, posudzuje sa tak, akoby štúdium zanechal a prestáva byť žiakom školy.  

2. Počet 15 hodín neospravedlnenej neúčasti žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v jednom mesiaci sa 

považuje za zanedbávanie plnenia povinnej školskej dochádzky pre účely zastavenia vyplácania prídavku 

na dieťa zákonnému zástupcovi.  

3. Počet 60 hodín neospravedlnenej neúčasti žiaka na výchovno – vzdelávacom procese v jednom školskom 

roku sa považuje za zanedbávanie plnenia povinnej školskej dochádzky pre účel podnetu na začatie 

priestupkového konania podľa zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.  

5. Žiak, ktorý v priebehu klasifikačného obdobia vymeškal z vyučovania povinného predmetu:  

viac ako 5 hodín (pri dotácii 1 hodiny týždenne), viac ako 10 odučených hodín (pri dotácii 2 hodiny 

týždenne), viac ako 15 odučených hodín (pri dotácii 3 hodiny týždenne), viac ako 20 hodín (pri dotácii 4 

hodiny týždenne) z celkového počtu odučených hodín, môže byť na základe zváženia vyučujúceho, 

zodpovedného za klasifikáciu – neklasifikovaný z tohto predmetu alebo preskúšaný pred komisiou. Teda ak 

má žiak 20% absenciu, ktorú posudzuje triedny učiteľ alebo vyučujúci daného predmetu. Neklasifikovaný 

žiak je skúšaný skúšobnou komisiou v náhradnom termíne ( za I. polrok vo februári , za II. polrok v auguste 

príslušného školského roka). Náhradný termín určí riaditeľ školy v zmysle Zákona č.245/2008 o výchove a 

vzdelávaní § 56.  

Zanechanie štúdia  

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

ak je žiak neplnoletý, s vyjadrením jeho zákonného zástupcu.  

Žiak prestáva byť žiakom školy dňom nasledujúcim po dni, keď riaditeľovi školy bolo doručené oznámenie o 

zanechaní štúdia.  

 

C. ĎALŠIE POKYNY PRE ŽIAKOV  
1. Do školy žiaci vchádzajú cez šatňu, kde sa prezúvajú. Obuv a kabáty odkladajú v šatni v suteréne. Šatne 

musia byť zamknuté, čo má na starosti poverený žiak. Základným dokladom, ktorý oprávňuje žiakov na 

vstup do školy, je ich študijný preukaz. Žiaci sú povinní nosiť ho so sebou a na vyzvanie zodpovedných 

osôb v priestoroch školy alebo podujatiach organizovaných školou sa ním preukázať. Poškodenie či stratu 

preukazu sú žiaci povinní bezodkladne oznámiť triednemu učiteľovi.  

 Všetci žiaci sa musia prezúvať v šatniach do hygienicky vhodných prezuviek (nie športovej obuvi). 

Určený odev odložiť na vyhradené miesto v pridelenej šatni. Po vyučovaní je možné nechať prezuvky a iné 

veci v šatni iba na vlastnú zodpovednosť, preto nemožno v prípade straty požadovať odškodnenie.  

 Za poriadok a čistotu šatní zodpovedajú žiaci, ktorým je služba v šatni určená. Spôsob uzamykania šatne 

stanoví triedny učiteľ s triednou samosprávou.  

2. Počas vyučovania podľa rozvrhu hodín žiaci môžu vychádzať z priestorov školy na ulicu len so súhlasom 

učiteľa. Tento súhlas musí byť zaznamenaný v absenčnom zošite.  

Súhlas na uvoľnenie z vyučovania môže dať:  

na 1 až 2 vyučovacie hodiny - učiteľ príslušnej hodiny (so súhlasom triedneho učiteľa)  

na jeden vyučovací deň - triedny učiteľ, na viac vyučovacích dní - riaditeľ školy.  

3. Žiaci po skončení vyučovania odchádzajú zo školy cez šatňu, nie cez školskú jedáleň. Pobyt žiakov v 

priestoroch školy je možný len v dobe vyučovania podľa rozvrhu hodín, alebo počas organizovanej 

záujmovej činnosti.  
4. Na vyučovacie hodiny PRAX-e (dielenské vyučovanie) žiaci nosia pracovné oblečenie a pracovnú obuv a 

na hodiny telesnej a športovej výchovy športové oblečenie podľa pokynov učiteľa a vnútorného poriadku 

telocvične.  

5. Pre účely uvoľňovania z vyučovania a ospravedlnenia má každý žiak absenčný zošit podpísaný zákonným 

zástupcom žiaka a triednym učiteľom.  

6. Ak žiak vymešká viac ako 20% vyučovacích hodín príslušného predmetu za klasifikačné obdobie, vyučujúci 

príslušného predmetu môže navrhnúť preskúšanie zo zameškaného učiva. Známka z preskúšania tvorí súčasť 

ostatných známok.  

7. Na zabezpečenie poriadku v triede určuje triedny učiteľ dvoch týždenníkov. Zabezpečujú potrebné učebné 

pomôcky na vyučovanie (podľa pokynov učiteľov), utierajú tabuľu, oznamujú neprítomných na každej hodine.  



8. Žiacky kolektív si volí predsedu triedy, ktorý zastupuje triedu a je členom študentskej rady. Predkladá 

požiadavky triedy triednemu učiteľovi a ostatným vyučujúcim.  

9. O účasti žiakov na reprezentovaní školy v rôznych súťažiach rozhoduje riaditeľ školy podpísaním súpisky 

daného podujatia najmenej 2 dni pred podujatím. So súpiskou vyjadrujú súhlas aj triedni učitelia. V 

prípade, že žiakovi bola udelená znížená známka zo správania, alebo má vysokú absenciu, rozhoduje riaditeľ 

školy o jeho účasti na mimovyučovacích školských akciách mimoriadnym rozhodnutím po prekonzultovaní 

s triednym učiteľom.  

10. V prípade, že žiak 4. ročníka bude mať zníženú známku zo správania s podmienečným  

vylúčením zo školy udelenú v priebehu školského roka, stráca možnosť obhajoby vlastného projektu na PČOZ 

MS. Toto rozhodnutie vo výnimočnom prípade (napr. reprezentácia školy) môže zmeniť iba RŠ.  

11. Všetky hromadné požiadavky voči škole (rôzne potvrdenia, žiadosti a pod.) vybavujú žiaci 

prostredníctvom svojich triednych učiteľov.  

12. Pri vstupe pedagogických a ostatných pracovníkov školy do triedy žiaci zdravia takže vstanú. Rovnako pri 

odpovediach na vyučovacích hodinách sa žiaci postavia, alebo konajú podľa pokynov učiteľa.  

13. Po vyučovacej hodine a na konci vyučovania žiaci vyčistia lavice od odpadkov a opustia triedu iba so 

súhlasom učiteľa po záverečnom pozdrave.  

14. Nevyhnutné návštevy žiakov počas vyučovania sú možné len cez prestávky pri vrátnici.  

15. Žiak chodí do školy a na všetky školské aj mimoškolské podujatia čistý, starostlivo a vkusne upravený. Na 

kultúrne podujatia (divadlo... primerane spoločensky upravený).  

16. Zakazuje sa extrémna úprava zovňajšku, ktorá by mohla poukázať na príslušnosť k extrémistickému 

hnutiu. Podpora a propagácia hnutí smerujúcich k potlačeniu práv a slobôd občanov. Trestným činom sú 

akékoľvek verejné prejavy sympatie k fašizmu, alebo hnutiu hlásajúcemu podobné myšlienky. Zakázané aj 

sú vulgárne a extremistické prejavy na odeve.  

17. Žiaci sa nemôžu vykláňať sa z okien, ohrozovať svoje zdravie a zdravie spolužiakov, vyhadzovať oknom 

von papiere, odpadky a iné veci.  

18. Je zakázané nosiť do školy predmety, ktoré nie sú potrebné na vyučovanie, ako sú horľaviny, výbušniny, 

zbrane, nože, liehové nápoje, cigarety a drogy. Možností detekcie návykových látok v školskom prostredí budú 

posúdené riaditeľom školy v súlade s platnou legislatívou SR.  

19. Klenoty, väčšiu sumu peňazí, osobné PC, mobily ... nosia žiaci do školy len na vlastnú zodpovednosť!!! 

Každú stratu žiak okamžite hlási vyučujúcemu alebo tried. učiteľovi.  

20. V školských priestoroch nesmú žiaci hrať hazardné hry a vykonávať aktivity, ktoré môžu ohroziť 

bezpečnosť a zdravie osôb a poškodiť inventár školy.  

21. Hneď od začiatku každej hodiny zaujmú žiaci svoje miesta, určené zasadacím poriadkom a pripravia si 

potrebné pomôcky, zošity, učebnice. Nečakajú na výzvy vyučujúceho.  

22. Žiaci vstupujú do odborných učební, laboratórií, dielenských priestorov, posilňovne, telocvične a učební 

len v prítomnosti vyučujúceho a dodržiavajú vnútorný prevádzkový poriadok týchto priestorov.  

23. Každý žiak má v učebni svoje miesto. Zodpovedá za poriadok a čistotu tohto miesta, za školský nábytok, 

ktorý používa. Poškodenie školského majetku nahrádzajú žiaci v primeranej hodnote, pokiaľ škodu sami 

spôsobili.  

24. Žiaci na vyučovaní sedia slušne, pozorne sledujú učiteľov výklad i odpovede žiakov, svedomito a aktívne 

pracujú, nenašepkávajú, neodpisujú a nevyrušujú.  

25. Žiaci dodržiavajú obsahový a časový plán školou organizovaných podujatí (exkurzie, výlety, súťaže, 

stáže...).  

26. Obed v školskej jedálni sa podáva spravidla  od 11.45 hod. do 14.35 hod.  

27. Používanie mobilov je dovolené, len podľa pokynov vyučujúcich. Žiaci nemajú mobily vyložené na lavici.  

28. Každý študent má počas štúdia na SPŠE k dispozícii login a heslo pre využívanie školskej siete Eduroam. 

Používatelia školskej WiFi siete sú povinní dodržiavať pokyny a pravidlá pre využívanie školskej WiFi siete, 

ktoré sú umiestnené na webstránke školy.  

29. Každý študent má počas štúdia na SPŠE k dispozícii svoju emailovú adresu s doménou student.spseke.sk. 

Študenti sú povinní riadiť sa pokynmi pre používanie školského balíka služieb Google Apps.  

 



D. HODNOTENOTENIE SPRÁVANIA ŽIAKOV ŠKOLY  
 

Výchovné opatrenia:  

o Pochvalu alebo výchovné opatrenia udeľuje žiakom triedny učiteľ alebo riaditeľ školy, na základe návrhu triedneho 

učiteľa, resp. člena pedagogického zboru, po prerokovaní v pedagogickej rade.  

 

Žiakom možno podľa závažnosti previnenia uložiť niektoré z týchto opatrení:  

o napomenutie alebo pokarhanie od triedneho učiteľa  

o pokarhanie od riaditeľa školy  

o podmienečné vylúčenie alebo vylúčenie zo štúdia, ak splnil povinnú školskú dochádzku.  

 

1. Napomenutie triedneho učiteľa udeliť:  

o za jednorazové menšie (nie hrubé) porušenie vnútorného poriadku školy (VPŠ) alebo školského poriadku (ŠP).  

 

2. Pokarhanie triedneho učiteľa udeliť:  

o za opakované menšie porušovanie VŠP alebo ŠP  

o za jednorazové väčšie porušenie VŠP alebo ŠP  

o za 1-4 neospravedlnené vyučovacie hodiny  

 

3. Zníženie známky zo správania o 1 stupeň udeliť:  

za nepretržitú neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní jeden deň,  

za 5-10 neospravedlnených hodín zameškaných vo viacerých vyučovacích dňoch, alebo  

akciách organizovaných školu ,  

za opakované menšie porušenie VŠP alebo ŠP,  

za hrubé porušenie VŠP alebo ŠP,  

za neospravedlnenú neprítomnosť na akcii organizovanej školou,  

za fajčenie v priestoroch školy a na akciách organizovaných školou,  

za úmyselné poškodzovanie majetku školy, nebezpečnú manipuláciu s ohňom s možnosťou vzniku požiaru.  

4. Zníženie známky zo správania o 2 stupne udeliť:  

za nepretržitú neprítomnosť na vyučovaní vo viac ako jednom dni,  

za 11 - 20 neospravedlnených vyučovacích hodín zameškaných vo viacerých vyučovacích dňoch,  

za hrubé, opakované porušenie VŠP alebo ŠP a za hanobenie mena školy počas i mimo vyučovania,  

za opakované fajčenie v priestoroch školy a na akciách organizovaných školou,  

ak je žiak pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok v priestoroch školy vo vyučovacom čase a na akciách 

organizovaných školou.  

5. Zníženie známky zo správania o 2 stupne s podmienečným vylúčením zo školy udeliť:  

za 3 a viac vymeškaných dní bez ospravedlnenia  

za 21 - 50 neospravedlnených vyučovacích hodín  

za hrubé, spoločensky závažné porušenie VPŠ alebo ŠP  

za úmyselné poškodzovanie majetku školy, nebezpečnú manipuláciu s ohňom s následným vznikom požiaru  

za krádež majetku školy alebo majetku inej osoby.  

6. Zníženie známky zo správania o 3 stupne s vylúčením zo školy udeliť:  

za priestupky, ktoré sú vážnejšie, ako sú uvedené vyššie,  

prechovávanie, predaj a používanie drog,  

za opakované porušovanie vyššie uvedených bodov a za pretrvávajúci nezáujem o štúdium (neospravedlnená vysoká 

absencia).  

 

E. ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA  
 

Vyučovacia hodina a vyučovacia jednotka  

1) Vyučovacia hodina teoretických predmetov, cvičení a praxe trvá 45 minút.  

2) Po prvej vyučovacej hodine je päťminútová prestávka. Medzi ostatnými vyučovacími hodinami sú 

desaťminútové prestávky. Veľká prestávka je 20 minútová (10.30-10.50).  

3) Dopoludňajšie vyučovanie začína spravidla o 8.00 hodine (0.-tá hodina 7.10 hod.) Vyučovanie trvá 

najdlhšie do 18.00 hodiny.  



4) Študent môže mať v jednom dni vrátane nepovinných učebných predmetov ( okrem športovej prípravy) 

najviac osem vyučovacích hodín; bez poludňajšej prestávky môže mať šesť, výnimočne sedem vyučovacích 

hodín.  

 

Exkurzie a školské výlety  

5) Exkurzie uvedené v základných pedagogických dokumentoch sú súčasťou výchovy a vzdelávania 

študentov v stredných školách.  

6) Školské výlety sa môžu organizovať raz v školskom roku a trvajú najviac dva vyučovacie dni. Pre 

študentov, ktorí sa výletu nezúčastnia, zabezpečí riaditeľ školy po návrhu triedneho učiteľa náhradné 

vyučovanie.  
 

F. HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA ŠTUDENTOV  
 

Hodnotenie a klasifikácia  

1) Riaditeľ školy zabezpečuje, aby sa o prospechu a správaní neplnoletého študenta mohol priebežne 

informovať jeho zákonný zástupca ( Internetová žiacka knižka a ZR).  

2) Ak nie je možné študenta vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v prvom polroku, študent sa za prvý 

polrok neklasifikuje; riaditeľ školy určí na jeho vyskúšanie a klasifikovanie náhradný termín, a to spravidla 

tak, aby klasifikácia mohla byť ukončená najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka.  

3) Ak nie je možné študenta vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v druhom polroku, študent je skúšaný 

aj klasifikovaný za toto obdobie v poslednom týždni augusta a v dňoch určených riaditeľom školy.  

4) Ak študent alebo jeho zákonný zástupca má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci prvého a druhého 

polroka, môže do troch dní odo dňa, odkedy sa dozvedel o jej výsledku, požiadať riaditeľa školy o 

komisionálne skúšanie; ak je vyučujúcim riaditeľ školy, o preskúšanie študenta možno požiadať zriaďovateľa. 

Preskúšať študenta nemožno, ak bol v klasifikačnom období z tohto vyučovacieho predmetu už komisionálne 

skúšaný. Riaditeľ školy môže nariadiť komisionálne preskúšanie študenta na vlastný podnet.  

 

Opravné skúšky  

5) Študent, ktorý má na konci druhého polroku nedostatočný prospech najviac z dvoch povinných predmetov, 

môže so súhlasom riaditeľa školy robiť z týchto predmetov opravnú skúšku.  

6) Termín opravných skúšok určí riaditeľ školy tak, skúšky boli vykonané najneskôr do 31. augusta; 

študentovi, ktorý zo závažných dôvodov nemôže prísť na opravnú skúšku v určenom termíne, možno povoliť 

vykonanie opravnej skúšky najneskôr do 15. septembra.  

7) Študent, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, klasifikuje sa z vyučovacieho predmetu, 

z ktorého mal robiť opravnú skúšku, stupňom prospechu nedostatočný.  

 

 

 

 

V Košiciach 30. augusta 2022                                                                 ................................                              

                                                                                                                      Riaditeľ školy 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2 

 

Kontrola fajčenia zo strany RÚVZ  podľa 

zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane 

nefajčiarov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov s účinnosťou od 1. apríla 2009 

 

 

 

Kontrolná kompetencia: 

V súvislosti s prijatím zákona č. 87/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane 

nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len " zákon č. 

377/2004 Z. z. ) orgány verejného zdravotníctva vykonávajú v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 377/2004 Z. z. 

(priestupky) kontrolu fajčenia v prevádzkach a zariadeniach, ktoré sú uvedené v § 7 ods.1 písm. b) až i): 

• v areáloch zdravotníckych zariadení okrem fajčiarní alebo fajčiarskeho priestoru, ktorý je 

vyhradený na psychiatrických oddeleniach, 

•  v základných školách, na stredných školách, v školských zariadeniach, v predškolských 

zariadeniach, v priestoroch detských ihrísk, vo vysokých školách, v študentských domovoch, 

•  v zariadeniach sociálnych služieb okrem fajčiarní vyhradených pre zamestnancov, v kultúrnych 

zariadeniach, 

• v uzavretých športových zariadeniach, 

• v úradných budovách, 

• v uzavretých verejne prístupných priestoroch všetkých typov predajní, 

• v divadlách, v kinách, na výstaviskách, v múzeách, v galériách, 

• v zariadeniach spoločného stravovania s výnimkou zariadení, ktoré sú podrobne uvedené v 

písmene h) (Treba počítať s prechodným obdobím pre podnikateľov na vybudovanie stavebne 

oddelených priestorov podľa čl. III. Zákona s účinnosťou od 1. septembra 2009 ). 

• v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo. 

 

Sankčné opatrenia  

(kompetencie v rámci ukladania sankčných opatrení RÚVZ v SR): 

1. Orgány verejného zdravotníctva ukladajú za priestupky priestupcovi pokutu v blokovom konaní do výšky 

33,- EUR a v rámci prejednávania priestupku až do výšky 331,- EUR. 

2. Orgány verejného zdravotníctva podľa § 11 ods. 5 zákona č. 377/2004 Z. z. uložia pokutu tomu, kto umožní 

užívať tabakové výrobky osobe mladšej ako 18 rokov v blokovom konaní do výšky 33,- EUR a v rámci 

prejednávania priestupku až do výšky 497,- EUR. 

3. Orgány verejného zdravotníctva podľa § 10 ods. 7 zákona č. 377/2004 Z. z. uložia pokutu od 331,- EUR do 

3 319 EUR fyzickej osobe-podnikateľovi alebo právnickej osobe, ak nezabezpečí dodržiavanie zákazov podľa 

§ 7 ods. 1 písm. b) až i) zákona č. 377/2004 Z. z.. 

Podľa §11 ods. 5 zákona č. 377/2004 Z. z. orgány verejného zdravotníctva prejednávajú aj priestupky, ak 

fyzická osoba umožní užívať tabakové výrobky osobe mladšej ako 18 rokov. 

 



Príloha č. 3 

 

Meno a priezvisko žiaka:  
 

................................................................. 

 

Trieda: ..................................... 

SPŠE Komenského, 44   040 01  Košice 

            

                                                                                                                                  

Oznámenie o porušení zákazu fajčenia v škole 
 

 

Podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov je zakázané fajčiť v základných 

školách, v stredných školách a v školských zariadeniach, v predškolských zariadeniach a v priestoroch 

detských ihrísk. Porušenie tohto zákazu vyššie uvedený zákon umožňuje postihnúť  ako priestupok podľa § 

11 ods. 1 písm.b) a podľa § 11 ods. 3 toho istého zákona,  možno uložiť pokutu až do 331 eur. 

Oznámenie o porušovaní tohto zákona môže škola podať na príslušný Úrad verejného zdravotníctva 

alebo Policajný zbor. 

 

Na základe vyššie uvedených skutočností Vám oznamujem, že Váš syn dňa                            

                                           ...........................................................  

fajčil v priestoroch školy / školského zariadenia, čo znamená, že budeme postupovať podľa uvedenej 

legislatívy. 

 

 

 

 

S pozdravom 

 

        .................................. 

                        riaditeľ školy 


