
Stredná odborná škola techniky a mechanizácie – Műszaki és Gépesítési Szakközépiskola 
Ul. 1. mája 1, 947 01 Hurbanovo 

 
Školský poriadok 

 
1. Žiak na vyučovanie prichádza včas a odchádza až po skončení vyučovania. 
 
2. Za závažné porušenie tejto povinnosti sa považuje: 

- oneskorený príchod na vyučovanie bez vedomia zodpovedného pedagogického 
zamestnanca 

- predčasný odchod z vyučovania bez vedomia zodpovedného pedagogického 
zamestnanca  

 
3. Do školy prináša učebnice, školské potreby a určené ochranné prostriedky, odev a obuv 

podľa rozvrhu  hodín a pokynov vyučujúcich. 
Pred vyučovacou hodinou si pripraví všetko, čo bude na  príslušnom predmete 
potrebovať. 
 

4. Nenosí do školy väčšie sumy peňazí, cenné predmety a iné veci  nesúvisiace s plnením 
školských povinností (zápalky, zapaľovače, karty, nôž a pod.), veci ktoré  rozptyľujú 
pozornosť ostatných žiakov a vyvolávajú  nepredvídané a nežiadúce reakcie žiakov. 
Neprichádza do školy  motorovým dopravným prostriedkom bez  písomného súhlasu 
rodičov (zákonného zástupcu). Ak má žiak mobilný telefón, ten  musí byť cez vyučovanie 
vypnutý (môže používať len počas prestávok). 

 
5. Zo školy sa môže vzdialiť len so súhlasom zodpovedného  pedagogického pracovníka. 
 
6. Keď sa z vážnych dôvodov nepripraví na vyučovanie alebo  nevypracuje domácu úlohu, 

ospravedlňuje sa na začiatku  hodiny. Učivo si osvojí a úlohy dodatočne splní podľa 
pokynov  vyučujúceho. 
 

7. Na školských podujatiach sa riadi pokynmi zodpovedného pedagóga. 
 
8. Žiak dodržuje predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a riadi sa pokynmi 

zodpovedného pedagóga. 
 
9. Týždenník zodpovedá za čistotu v triede. Hlási  nedostatky na inventári triednemu 

učiteľovi a hlási  neprítomných žiakov 
 
10. Šetrne zaobchádza so svojimi vecami, s vecami spolužiakov a  majetkom školy. 

Úmyselne alebo z nedbalosti škody spôsobené nahradí žiak (jeho zákonný zástupca). 
 
11. Pred vyučovaním a po vyučovaní, kým čaká na vyučovanie,  mimoškolské zamestnanie 

alebo na dopravné spoje, zdržiava sa  vo vyhradených priestoroch, ktoré sú pre tento 
účel  stanovené. 

 
12. Zákaz fajčenia, pitia alkoholických nápojov a požívania omamných a iných návykových 

látok, energetických nápojov  sa vzťahuje na všetkých žiakov školy počas vyučovania 
ako aj na školských podujatiach. 

 
13. Žiak nesmie prísť do školy alebo na akciu organizovanú školou pod vplyvom alkoholu 

alebo iných návykových a omamných látok. 
 



14. Ak žiak ochorie, hlási to dozorkonajúcemu učiteľovi, triednemu  učiteľovi, majstrovi. Ak sa 
u neho alebo  v rodine vyskytne nákazlivá choroba, ihneď to písomne ohlási  triednemu 
učiteľovi a do školy príde iba so súhlasom lekára.  Jedine lekár je oprávnený určiť 
práceneschopnosť žiaka. Po  vyšetrení prac. úrazu priamy nadriadený je povinný spísať  
záznam o úraze a odovzdať bezpečnostnému technikovi školy. 

 
15. Ak sa žiak nezúčastní na vyučovaní pre nepredvídané príčiny,  rodičia (zákonný 

zástupca) neodkladne oznámia (najneskôr do 3 dní) príčinu  neprítomnosti triednemu 
učiteľovi alebo majstrovi odborného výcviku. 

 
16. Žiaka uvoľňuje z vyučovania na 1 hodinu príslušný vyučujúci,  na 1 deň triedny učiteľ, na 

viac dní riaditeľ školy.  Z odborného výcviku na 1 alebo viac hodín uvoľňuje majster,  na 
učebný deň  hlavný majster, na viac dní  riaditeľ školy. 

 
17. Žiak je povinný ihneď hlásiť triednemu učiteľovi zmenu  svojho trvalého alebo 

prechodného bydliska, prípadne iné  zmeny v osobných údajoch. 
 
18. Vystúpiť zo školy alebo prestúpiť na inú školu môže žiak len  na základe písomnej 

žiadosti žiaka a jeho zákonného zástupcu.  Prestup povoľuje riaditeľ školy na ktorú sa 
žiak hlási.  

 
19. Žiak sa správa voči svojim spolužiakom a zamestnancom školy slušne a ohľaduplne. Za  
      závažné porušenie tejto povinnosti sa považuje: 

- agresívne správanie voči spolužiakom a zamestnancom školy 
- fyzické a psychické šikanovanie 
- hrubé  urážky spolužiakov a zamestnancov školy 

 
20. Žiak zodpovedá za svoje správanie  

a) v priestoroch školy 
b) aj mimo školy 
a to aj v dňoch voľna a školských prázdnin 
 

21. Krádež financií alebo vecí  počas vyučovanie alebo akcií organizovaných školou sa  
      považuje za hrubé porušenie školského poriadku. 
 
22. V hromadných dopravných prostriedkoch sa žiak správa  disciplinovane. Na uliciach a 

cestách plne rešpektuje  dopravné predpisy. K iným osobám je vždy zdvorilý,  v 
dopravných prostriedkoch uvoľňuje miesto starším  spolucestujúcim. 

 
23. Za vzorné správanie, za vzornú reprezentáciu triedy a školy,  za mimoriadne činy môže 

žiak dostať osobitnú pochvalu. 
 
24. Keď neplní svoje povinnosti, nespráva sa podľa ustanovení  školského poriadku, potrestá 

sa podľa stupňa previnenia . 
  
25. Pochvaly a tresty sa zapisujú do triedneho katalógu  a oznamujú sa rodičom, zákonnému 

zástupcovi. 
 
26. Žiakom sa zakazujú všetky formy aj prejavy šikanovania a extrémizmu.  
 
27. Rešpektuje pokyny a právomoc  

a) pedagogických zamestnancov školy 
b) nepedagogických zamestnancov školy 
c) vrátnika školy, ktorý je zodpovedný za svoju činnosť riaditeľovi školy 
 



28. Školský poriadok platí pre všetkých žiakov školy a nadobúda  platnosť 01.septembra 
2016. 

 
 
 
 
Sled vyučovacích hodín na teoretickom vyučovaní 

 
Pondelok – štvrtok 
 

hod. 1. 2. 3. 4. 5. O 
B 
E 
D 

6. 7. 8. 

od 7.30 8.20 9.20 10.10 11.00 12.20 13.10 14.00 

do 8.15 9.05 10.05 10.55 11,45 13.05 13.55 14.45 

 
 
 
Piatok 
 

hod. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

O B E D od 7.30 8.20 9.20 10.10 11.00 11,50 

do 8.15 9.05 10.05 10.55 11,45 12.35 

 
 
 
 

Vyučovací deň na odbornom výcviku :   

 

1,2 ročník: 7,30 do 13,30  prestávky: 9,30 – 9,40  11,30 – 12,00 
   3 ročník: 7,30 do 14,30  prestávky: 9,30 – 9,40 11,30 – 12,00 
 
Školský poriadok doplňujú Dielenský poriadok na odbornom výcviku. 
 
 
 
 
 

 Ing. Benjamín Papp 

                                                                                riaditeľ školy 
 

 


