Školský poriadok pre ţiakov školy
1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIE
Článok 1
Tento školský poriadok pre ţiakov SPŠE vydáva riaditeľ školy v súlade so:
 Zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 Zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 Zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
Školský poriadok určuje povinnosti a práva ţiakov na Strednej priemyselnej škole
elektrotechnickej v Piešťanoch. Ţiak SPŠE je povinný v zhode so svojim dobrovoľným
rozhodnutím byť ţiakom tejto školy a na základe jeho prijatia na štúdium dodrţiavať
ustanovenia tohto školského poriadku.
Článok 2
1. Na základe prijatia na štúdium na SPŠE Piešťany sa ţiak zaväzuje:
 pravidelne a včas sa zúčastňovať vyučovania v čase určenom podľa rozvrhu
vyučovacích hodín
 plniť všetky povinnosti a úlohy, ktoré mu vyplývajú zo štúdia na SPŠE
v Piešťanoch
 osvojovať si všeobecné a odborné vedomosti na báze súčasného vedeckého
poznania
 správať sa vţdy a všade podľa morálnych zásad slušného človeka, rešpektovať
dobré rady rodičov a učiteľov
 správať sa skromne a slušne
 pričiňovať sa o dobré meno a česť školy, triedy výsledkami svojej študentskej
činnosti
2. DOCHÁDZKA ŢIAKOV DO ŠKOLY
Článok 3
1. Ţiak je povinný pravidelne podľa rozvrhu vyučovacích hodín navštevovať
vyučovanie, učiť sa, aby svojim konaním čo najviac prispel k všestrannému
výchovnému, odbornému a telesnému rozvoju svojej osobnosti.

2. Keď sa ţiak nemôţe zúčastniť na vyučovaní pre vopred známe váţne dôvody, poţiada
rodič alebo zákonný zástupca ţiaka o uvoľnenie z vyučovania a to:
 na jednu vyučovaciu hodinu – vyučujúceho
 na jeden deň - triedneho učiteľa
 na viac dní – riaditeľa školy, alebo jeho zástupcu
3. Keď je ţiak ubytovaný v Školskom internáte, je povinný oznámiť svoju neprítomnosť
príslušnému vychovávateľovi
4. Keď sa ţiak nemôţe zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, je zákonný
zástupca ţiaka povinný oznámiť túto skutočnosť najneskôr do dvoch dní triednemu
učiteľovi s udaním dôvodu neprítomnosti. Po návrate ţiaka na vyučovanie je ţiak
povinný čo najskôr predloţiť triednemu učiteľovi písomné ospravedlnenie podpísané
zákonným zástupcom. Keď neprítomnosť ţiaka trvá dlhšie ako päť vyučovacích dní,
predloţí ţiak potvrdenie lekára alebo hodnoverný doklad o neprítomnosti. Plnoletý
ţiak sa ospravedlňuje sám.
5. Keď sa u ţiaka alebo jeho rodinného príslušníka, prípadne v byte kde býva, vyskytne
nákazlivá choroba, ihneď to písomne oznámi triednemu učiteľovi. Do školy príde iba
so súhlasom úradného lekára.
6. Keď ţiak reprezentuje školu na rôznych podujatiach (šport, kultúra a pod.), oznámi
vopred triednemu učiteľovi neprítomnosť a vyţiada si súhlas na akciu podľa čl. 3 odst.
2. Školského poriadku. Bez súhlasu sa nemôţe akcie zúčastniť.
7. Keď ţiak reprezentuje inú organizáciu na nejakom podujatí, je organizácia povinná
vyţiadať si písomne súhlas od vedenia školy s presným udaním dôvodu a dĺţke
neprítomnosti ţiaka na vyučovaní, najneskôr tri dni pred začiatkom neprítomnosti.
Uvoľnenie ţiaka z vyučovania je podmienené jeho dobrými štud. Výsledkami, atď.
a súhlasom riaditeľa školy.
8. Keď ţiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku sa nezúčastnil na vyučovaní
v trvaní najmenej jedného týţdňa bez platného ospravedlnenia a keď do desiatich dní
po doručení výzvy riaditeľa školy nenastúpi na vyučovanie – posudzuje sa tak, akoby
štúdium zanechal.
9. Prerušiť alebo zanechať štúdium môţe iba ţiak, ktorý splnil povinnú školskú
dochádzku a to na základe písomnej ţiadosti alebo oznámenia riaditeľovi SPŠE. Keď
je ţiak maloletý je potrebný súhlas rodičov alebo zákonného zástupcu ţiaka.
10. Zmena študijného odboru alebo prestup na inú strednú školu sa povoľuje na ţiadosť
ţiaka, alebo jeho rodičov (zák. zástupcu), s udaním dôvodov.
3. STAROSTLIVOSŤ O ZOVŇAJŠOK
Článok 4
1. Ţiak je povinný prísť na vyučovanie včas v primeranom slušnom oblečení, čisto
a vkusne upravený, bez výstredností v úprave zovňajšku. Dodrţiava hygienické
zásady.
2. Pred vstupom do jednotlivých pavilónov školy, si ţiak očistí obuv, prezuje sa do
hygienických prezuviek v príslušnej šatni a odloţí si vrchný odev. V šatni dbá na
hygienu, čistotu a poriadok.
3. Na dielenské vyučovanie poţíva pracovný odev podľa pokynov vyučujúceho. Na
vyučovaní telesnej a športovej výchovy sa ţiaci preoblečú do cvičebného úboru
podľa pokynov vyučujúcich predmetu telesnej a športovej výchovy.
4. Ţiak je povinný udrţiavať si oblečenie v čistote.

4. PRÍCHOD ŢIAKOV DO ŠKOLY
Článok 5
1. Ţiaci sú povinní prísť do školy 15 minút pred začiatkom prvej vyučovacej hodiny, po
odloţení vrchného odevu a preobutí sa, nastúpia do svojich tried tak, aby 10 min. pre
začiatkom vyučovania zaujali svoje miesto v laviciach. Po chodbách a schodištiach sa
pohybujú po pravej strane a sú povinní dbať o bezpečnosť.
2. Cestou do školy sú povinní v dopravných prostriedkoch správať sa slušne, dodrţiavať
pokyny zamestnancov ŢSR, autobusovej dopravy, k starším a chorým osobám sú
všestranne nápomocní.
3. Hlavný vchod školy sa otvára o 7.00 hod. a zatvára o 18.00 hod. V čase mimo
vyučovania sa ţiak môţe zdrţiavať v budovách školy len s vedomím zamestnancov
školy.
4. Čas od príchodu do školy do začiatku vyučovania vyuţíva ţiak na prípravu na
vyučovanie. Tento čas nevyuţíva na vypracovanie písomných a grafických domácich
úloh. Nehlučne očakáva začiatok vyučovania.
5. Ţiak si prináša na vyučovanie učebnice, zošity a ostatné školské potreby podľa
rozvrhu hodín a pokynov vyučujúcich. Pred vyučovacou hodinou je povinný si
pripraviť, čo bude na danom predmete potrebovať.
6. O oslobodení ţiaka od účasti na vyučovaní povinného alebo voliteľného predmetu
prípadne telesných úkonov spojených s vyučovaním niektorého predmetu podľa
vyjadrenia dorastového lekára rozhodne riaditeľ školy písomne a to do 30. septembra
beţného školského roka.
7. Ţiak oslobodený od vyučovania daného predmetu je povinný sa zdrţiavať so svojou
triedou alebo skupinou podľa pokynov vyučujúceho.
5. SPRÁVANIE ŢIAKOV NA VYUČOVANÍ
Článok 6
1. Ţiaci v triedach sedia v laviciach podľa zasadacieho poriadku, ktorý určí triedny učiteľ
alebo príslušný vyučujúci. Zasadací poriadok je umiestnený v kaţdej triede na
pracovnom stole vyučujúceho.
2. Pri príchode a odchode vyučujúceho alebo inej dospelej osoby do triedy sa ţiaci
postavia. Postavením sa pozdravia tieţ kaţdému vyučujúcemu alebo dospelej osobe,
ktorá v priebehu vyučovania vstúpi do triedy.
3. Počas vyučovacej hodiny ţiaci aktívne spolupracujú s vyučujúcim. Keď chce ţiak
odpovedať alebo sa niečo spýtať hlási sa zdvihnutím ruky. Pri rozhovore s vyučujúcim
a pri odpovedi sa slušne postaví, odpovedá zrozumiteľne, spisovne správne
a dostatočne nahlas.
4. Ţiak počas vyučovania nesmie rušiť akýmkoľvek spôsobom činnosť vyučujúceho
alebo spoluţiakov. Správa sa disciplinovane, neruší spoluţiakov, našepkávaním,
napomáhaním a iným spôsobom.
5. Keď sa ţiak nepripravil na vyučovanie, ospravedlní sa vyučujúcemu na začiatku
vyučovacej hodiny. Zameškané učivo je povinný v najkratšom čase si osvojiť.
6. Na činnostiach vyučovacieho charakteru akými sú prax, exkurzie, zájazdy, výlety,
výchovno-výcvikové lyţiarske pobyty, plavecké, branné a iné kurzy, náučné
vychádzky, brigády a pod. sú ţiaci povinní riadiť sa pokynmi vyučujúcich a dozor
konajúcich. Bez ich vedomia sa nevzďaľujú od ostatných ţiakov alebo určeného
miesta. Na týchto podujatiach je ţiak povinný:

 dostaviť sa načas na miesto určenia
 spoločne so skupinou odísť a vrátiť sa
 bez vedomia vyučujúceho neopúšťať skupinu
 dodrţiavať bezpečnostné a iné predpisy podľa pokynov vyučujúcich
7. Na školských a mimoškolských súťaţiach sa ţiak pričiňuje o dobré meno a česť školy,
triedy tým, ţe uplatňuje svoje nadanie a schopnosti i fyzickú zdatnosť, pričom vţdy
vystupuje slušne.
8. Na vyučovanie nepovinných predmetov sa ţiak prihlasuje písomne na začiatku
školského roka a je povinný naň chodiť po celý školský rok.
9. Na škole sa netoleruje ţiadna forma šikanovania a arogancie. Kaţdý ţiak je povinný
rešpektovať iného človeka bez ohľadu na vek, rasu, pohlavie, sociálny status,
náboţenstvo či postihnutie. V prípade akéhokoľvek šikanovania ţiak ponesie
dôsledky, vrátane vylúčenia alebo v závaţnejších prípadoch aj podania trestného
oznámenia.
10. Ţiaci sú povinní šetriť svoj a školský majetok. Pri úmyselnom poškodení sú povinní
uhradiť vzniknutú škodu.
11. Počas prestávok, vrátane vyučovania, je vzhľadom na podmienky a umiestnenie
školy, zakázané opúšťať budovy školy správať sa nemiestne hlučne a znečisťovať
akýmkoľvek spôsobom pracovné i ţivotné prostredie školy i jej okolie. Počas
prestávok sa ţiaci riadia pokynmi dozor konajúcich učiteľov.
12. Ţiak je povinný ihneď hlásiť triednemu učiteľovi zmenu svojho trvalého, alebo
prechodného bydliska, prípadne iné zmeny v základných osobných údajoch.
13. Zanechať štúdium alebo prestúpiť do inej triedy alebo školy môţe ţiak len na základe
písomne zdôvodnenej ţiadosti ţiaka alebo jeho zákonného zástupcu a so súhlasom
riaditeľa SPŠE. V tomto prípade vráti ţiak všetky zapoţičané učebnice a ostatné
náleţitosti škole, vyrovná všetky podlţnosti a predloţí tzv. výstupný list, kde bude
mať písomne tieto skutočnosti od zodpovedných pracovníkov tejto školy potvrdené.
14. Prehľad o vyučovacích hodinách (rozvrh hodín) oznamuje ţiakom triedny učiteľ včas
a priebeţne ich taktieţ včas oboznamuje so zmenami.
15. Do pracovne riaditeľa školy vstupuje ţiak po predchádzajúcom ohlásení sa na
sekretariáte školy.
16. Do zborovne a kabinetov vstupuje ţiak len na výslovné pozvanie učiteľa.
17. Na kaţdý týţdeň určuje triedny učiteľ v triede dvoch týţdenníkov. Ţiak je povinný
funkciu týţdenníka vykonávať podľa pokynov a povinností, ktoré pre týţdenníkov
určuje čl. 7. Školského poriadku.
18. Ţiak je povinný dbať na bezpečnostné predpisy tak, aby chránil zdravie svoje
a všetkých pracovníkov školy. Je povinný pri zistení nedostatkov alebo príčin
porušenia týchto predpisov hlásiť túto skutočnosť pracovníkom školy. V prípade
ohrozenia zdravia ihneď privolá pomoc. Úraz, alebo ohrozenie zdravia hlási ihneď na
sekretariáte riaditeľa školy.
19. Ţiak môţe nosiť do školy cenné predmety a väčší obnos peňazí len na vlastné riziko.
20. Počas vyučovania má vypnutý mobil a nepouţíva ani ţiadne nahrávacie prístroje.
21. Ţiak nenosí do školy predmety ohrozujúce bezpečnosť a zdravie jeho samého
a ostatných ţiakov, ako aj ich morálku.
6. HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA SPRÁVANIA
Článok 7
Stupňom 1

veľmi dobré ak ţiak dodrţiava ustanovenia školského poriadku a riadi sa ním.

Stupňom 2

uspokojivé, ak sa ţiak dopustí závaţnejšieho priestupku alebo sa opakovane
dopúšťa menej závaţných priestupkov voči ustanoveniu školského poriadku.

Stupňom3

menej uspokojivé, ak sa ţiak dopustí závaţného priestupku voči školskému
poriadku alebo sa aj po udelení druhého stupňa klasifikácie správania dopúšťa
závaţnejších priestupkov voči morálnym zásadám a pravidlám spolunaţívania,
porušuje ľudské práva spoluţiakov alebo pedagogických zamestnancov.

Stupňom 4

neuspokojivé ak správanie ţiaka je v rozpore s právnymi a etickými normami
spoločnosti, výrazne porušuje ľudské práva spoluţiakov, pedagogických
zamestnancov alebo ďalších osôb. Dopustí sa závaţných previnení, ktorými
váţne ohrozuje výchovu ostatných ţiakov. Zámerne narúša činnosť ţiackeho
kolektívu.
7. POVINNOSTI A PRÁVA TÝŢDENNÍKOV
Článok 8

1. Týţdenníci sa na vyučovanie dostavia 15 min. pred začiatkom prvej vyučovacej
hodiny.
2. Pripravujú na kaţdú vyučovaciu hodinu kriedu, čistú tabuľu a pomôcky a priebeţne sa
starajú o čistotu tabule a jej okolia.
3. Dbajú, aby sa nepoškodil inventár triedy a aby nedochádzalo k znečisťovaniu
prostredia triedy. Prípadné poškodenie inventára počas vyučovania alebo pred ním
hlásia ihneď triednemu učiteľovi.
4. Počas prestávok sú zodpovední za poriadok v triede, čistotu a vyvetranie miestnosti.
5. Na začiatku kaţdej vyučovacej hodiny jeden z nich oznamuje vyučujúcemu mená
neprítomných ţiakov.
6. Keď má vyučujúci po zazvonení na vyučovaciu hodinu meškanie 5 min. je týţdenník
povinný ohlásiť jeho neprítomnosť zástupcovi riaditeľa školy alebo riaditeľovi školy,
za účelom zabezpečenia vyučovania.
7. Keď nie je ani jeden z určených týţdenníkov prítomný na vyučovaní, preberá túto
povinnosť ďalší ţiak podľa pokynov triedneho učiteľa.
8. Po skončení vyučovania týţdenníci odchádzajú poslední. Sú povinní skontrolovať
úplnosť inventára resp. jeho poškodenie. Zistené nedostatky hlásiť triednemu učiteľovi
alebo školníkovi. Dozerajú na to, aby ţiaci zdvihli svoje stoličky na lavice
dohodnutým spôsobom a aby nezanechávali za sebou nečistoty. Zotrú tabuľu mokrou
špongiou dočista. Triedny učiteľ môţe týţdenníkov poveriť aj inými úlohami
súvisiacimi so zabezpečením vyučovacieho procesu.
8. SPRÁVANIE ŢIAKOV CEZ PRESTÁVKY A CEZ VOĽNÝ ČAS
Článok 9
1. Počas malých prestávok ţiaci neopúšťajú svoje triedy zbytočne. Potrebné veci si
zariadia tak, aby nemuseli odchádzať z vyučovania. Nezdrţiavajú sa na chodbe,
nenavštevujú iné triedy.

2. Keď sa ţiaci majú premiestniť cez prestávku do inej učebne, laboratórií alebo dielní,
urobia to nehlučne tak, aby včas zaujali svoje miesta a očakávali pripravení začiatok
vyučovacej hodiny.
3. Úradné veci si ţiaci vybavujú v kanceláriách školy len v čase úradných hodín, ktoré sú
verejne vyznačené.
4. Ţiakom sa zakazuje hrať počas prestávok hazardné hry, hry o peniaze a cenné
predmety, fajčiť v priestoroch školy a soc. zariadeniach.
5. Správanie ţiakov v škole cez prestávky a mimo nich i cez voľný čas bliţšie stanovujú
„Zásady bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia pri práci pre ţiakov Strednej
priemyselnej školy elektrotechnickej v Piešťanoch“, ktoré ţiaci po oboznámení sa
s nimi potvrdia svojim podpisom. (príloha č. 1)

9. OSLOVENIE A POZDRAVY
Článok 10
1. V priestoroch školy sú ţiaci povinní zdraviť pedagogických a nepedagogických
a iných dospelých beţným pozdravom.
2. Pri oslovení ţiak pouţíva oslovenie „pán, pani“ a to v spojení s funkciou, ktorú na
škole daná osoba vykonáva napr. pán učiteľ, pán inţinier, pán školník, pani sekretárka
a pod.
3. Ţiakom sa zakazuje pouţívať vulgárne výrazy a nadávky.
10. STAROSTLIVOSŤ O ŠKOLSKÝ MAJETOK, POMÔCKY A UČEBNICE
Článok 11
1. Ţiak je povinný šetriť čo moţno najviac veci a majetok svoj vlastný, školský, majetok
spoluţiakov, učebnice, učebné pomôcky, zariadenie laboratórií, školských dielní,
budovy a ostatný majetok.
2. Škody na inventári a zariadení školy spôsobené úmyselne, alebo jeho zákonný
zástupca podľa ustanovení Občianskeho zákonníka. Náhrada škody nevylučuje postih
podľa stupňa previnenia.
3. V učebniciach a školských i verejných priestoroch kaţdý ţiak zachováva čistotu
a udrţuje poriadok. Svoje osobné veci má dobre uloţené v prenosnej taške, čím
zabraňuje ich strate a krádeţi.
4. Ţiakom sa zakazuje znečisťovať a rôznymi kresbami, rytinami a podobne
znehodnocovať školské lavice. Poškodenie lavíc alebo stoličiek je ţiak povinný
uhradiť.
11. PRAVIDLÁ VZÁJOMNÝCH VSŤAHOV ŢIAKOV A ZÁKONNÝCH
ZÁSTUPCOV S PEDAGOGICKÝMI A ĎALŠÍMI ZAMESTNANCAMI
ŠKOLY
Článok 12
12.1 Práva ţiakov
Kaţdý ţiak má právo:
 na vzdelanie
 na slobodu prejavu

















právo na názor
právo, aby nebol diskriminovaný
na slobodu myslenia, svedomia, náboţenstva
právo na informácie
právo na objektívne hodnotenie
právo na ochranu zdravia
právo na ochranu pred fyzickým a psychickým násilím, vyuţívaním a zanedbávaním
právo na ochranu súkromia, cti a povesti
právo na ochranu a pomoc
právo na pokojné zhromaţďovanie sa a zdruţovanie
právo na odpočinok a voľný čas, na účasť na hre a oddychovej činnosti, slobodnú
účasť na kultúrnom ţivote a umeleckej činnosti
právo na ochranu pred drogovými závislosťami
práva ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
právo na spravodlivý proces
právo na multikultúrne prostredie

1. Kaţdý ţiak SPŠE má právo zaujímať sa a poznať náplň učebných osnov jednotlivých
učebných predmetov a s tým súvisiacich skutočností.
2. Kaţdý ţiak SPŠE má právo konštruktívnej kritiky všetkého čo sa týka učebného
a spoločenského procesu na škole. Svoje pripomienky však musí predniesť slušne
a v mimovyučovacom čase alebo čase určenom úradnými hodinami, dbať na to, aby
zachoval zásady etiky. Toto právo má aj zákonný zástupca ţiaka.
3. Ţiak má právo na verejnú klasifikáciu svojich učebných aktivít a pracovných
výsledkov. Má právo vedieť výsledok hodnotenia so zdôvodnením od vyučujúceho.
4. Ţiak má právo byť poučený o predpisoch BOZP a doplňovacích pokynov vyučujúcimi
a ostatnými pracovníkmi školy. O predpisoch musí byť včas poučený a svojim
podpisom sa zaväzuje k ich dodrţiavaniu.
5. Kaţdý ţiak zo SPŠE má právo osobného rozhovoru s riaditeľom školy vo veciach
súvisiacich s jeho osobnými alebo všeobecnými študijnými problémami.

12.2 Práva a povinnosti zákonných zástupcov ţiaka
a) Práva zákonného zástupcu ţiaka
Zákonný zástupca ţiaka má právo:
 ţiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali ţiakom informácie
a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta
 b) oboznámiť sa so školským vzdelávacím programom školy a školským poriadkom
 c) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa
 d) na poskytovanie poradenských sluţieb 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

b)Povinnosti zákonného zástupcu ţiaka
Zákonný zástupca ţiaka je povinný:
 vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie
školských povinností
 dodrţiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským
poriadkom
 dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovnovzdelávacie potreby
 informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných
problémoch alebo iných závaţných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh
výchovy a vzdelávania
 nahradiť škodu. ktorú ţiak úmyselne zavinil
12. SPRÁVANIE ŢIAKOV MIMO VYUČOVANIA
Článok 13
1. Ţiak zodpovedá škole za svoje správanie a dodrţiavanie školského poriadku aj mimo
školy a to v dňoch voľna a v priebehu školských prázdnin.
2. V hromadných dopravných prostriedkoch sa ţiak správa disciplinovane. K iným
osobám je vţdy zdvorilý, v prípade potreby im pomáha, dáva prednosť starším aj pri
nastupovaní do dopravného prostriedku. Na uliciach rešpektuje dopravné predpisy
a nepúta na seba pozornosť.
3. Čas mimo vyučovania ţiak vyuţíva najmä na regeneráciu svojich telesných
a duševných síl a na prípravu na vyučovanie.
13. VÝCHOVNÉ OPATRENIA
Článok 14
1. 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 v škole a zásluţný alebo statočný čin, moţno
ţiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie.
Ústnu pochvalu udeľuje:
 triedny učiteľ
 riaditeľ školy
2. Pochvaly sa oznamujú rodičom a zákonným zástupcom ţiaka. Pochvaly riaditeľa
školy sa uvádzajú na vysvedčení ţiaka za príslušný šk. rok.
3. Na posilnenie disciplíny, za menej závaţné, závaţnejšie alebo opakované previnenia
voči školskému poriadku, zásadám spolunaţívania, ľudským právam, mravným
normám spoločnosti alebo ak ţiak narúša činnosť kolektívu, moţno ţiakovi uloţiť
napomenutie alebo pokarhanie nasledovne:
 napomenutie od triedneho učiteľa
 pokarhanie od triedneho učiteľa
 pokarhanie od riaditeľa

4. Ak ţiak splnil povinnú školskú dochádzku, moţno mu uloţiť za závaţné alebo
opakované previnenia voči školskému poriadku, zásadám spolunaţívania, ľudským
právam alebo mravným normám spoločnosti
a. podmienečné vylúčenie zo školy so skúšobnou lehotou, ktorú určí riaditeľ
školy
b. vylúčenie zo školy
Ţiakovi je moţné uloţiť opatrenia vo výchove po prerokovaní v pedagogickej rade do
dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o previnení ţiaka dozvedel pedagogický zamestnanec
školy, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď sa ţiak previnenia dopustil. Za
jedno previnenie sa ukladá len jedno opatrenie vo výchove.
Pred uloţením opatrenia vo výchove, treba previnenie ţiaka objektívne prešetriť.
Opatrenia vo výchove sa zaznamenáva do katalógového listu ţiaka. Opatrenie vo
výchove udelené, resp. uloţené neplnoletému ţiakovi oznamuje riaditeľ zákonnému
zástupcovi ţiaka preukázateľným spôsobom.
14. DIELENSKÝ PORIADOK
Článok 15
1. Dielenské vyučovanie je rovnocenné s teoretickým vyučovaním a vzťahujú sa preto
k nemu všetky nariadenia tohto poriadku. Ţiak si dielenským vyučovaním doplňuje
svoje teoretické vedomosti.
2. Vyučovanie v školských dielňach sa uskutočňuje v priestoroch na to určených. Ţiaci
SPŠE rešpektujú pokyny vnútorného poriadku dielní.
3. Pred začiatkom dielenského vyučovania sa ţiaci preoblečú do vhodného odevu
a podľa predchádzajúcich pokynov vyučujúceho sa dostavia na pracoviská, cestou
ktorú im určí vyučujúci. Ţiak sa zdrţiava v priestoroch dielní len v čase vyučovania.
4. Pracovné pomôcky a potreby ţiaka vyuţíva podľa pokynov vyučujúceho. Je povinný
dbať o ich šetrenie a zodpovedá za ich stratu. Stratené, alebo inak nedbanlivosťou
poškodené nástroje a pomôcky je povinný nahradiť. Kaţdé poškodenie nástroja, stroja
alebo zariadenia, je ţiak povinný hlásiť okamţite vyučujúcemu.
5. Učiteľ prideľuje ţiakom prácu. Bez pokynu vyučujúceho nesmie ţiak pracovať,
zapínať stroje a zariadenia. Ţiak sa musí venovať jemu pridelenej práci a dbať
o poriadok a čistotu vykonávanej činnosti.
6. Pri práci dbá o dodrţiavanie bezpečnostných predpisov a pokynov vyučujúceho.
7. Učiteľ je povinný ţiakov poučiť o BOZP a nebezpečí úrazov na daných pracoviskách
a zariadeniach dielní. Poučí ich o organizácii práce v dielňach a ich správaní sa počas
vyučovania. Ţiaci budú na začiatku škôl. Roka poučení o BOZP, čo potvrdia svojím
podpisom v záznamoch o poučení, ktoré vedú vyučujúci dielní.
15. ZÁSADY BEZPEČNOSTI,HYGIENY A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI
PRE ŢIAKOV SPŠE PIEŠŤANY
Článok 16

1. Kaţdý ţiak (ţiačka) je povinný dodrţiavať bezpečnostné predpisy, chrániť si svoje
zdravie a tieţ zdravie a bezpečnosť svojich spoluţiakov.
2. Všetci ţiaci povinne dodrţiavajú hygienické zásady a poriadok v učebniach,
laboratóriách, na chodbách, vo WC, všade, kde sa zdrţujú, v areáli školy, alebo na
Školskom internáte.
3. Je povinnosťou všetkých ţiakov všímať si bezpečnostné tabule, plagáty
a bezpečnostné symboly v budove školy, Školskom internáte a verejných budovách
mesta a riadiť sa ich návodmi a pokynmi.
4. Ţiaci dochádzajú na vyučovanie včas a slušne oblečení. Prikazuje sa ţiakom
prichádzať do školy cez vchody určené riaditeľom školy.
5. V záujme zabezpečenia plynulého a nerušeného priebehu vyučovacieho procesu,
musia byť objekty školy po začiatku vyučovania uzatvorené.
6. Príchody a odchody ţiakov, ktorí sú z rôznych dôvodov uvoľnení z vyučovania, alebo
majú oneskorený príchod na vyučovanie, musia byť evidované vrátnikom vo
zvláštnom zošite.
7. Úprava vlasov má byť taká, aby vyhovovala spoločenským poţiadavkám
a neprekáţala bezpečnej práci. Obuv a prezuvky majú byť vhodné a bezpečné.
8. Ţiakom školy je zakázané poţívať narkotiká, drogy, prípadne ich rozširovať iným.
Zistené prípady sa budú riešiť v spolupráci s políciou.
9. Všetkým ţiakom je zakázané poţívať alkoholické nápoje, počas štúdia na škole,
navštevovať hostince a zábavné podniky.
10. Ţiakom školy je zakázané fajčiť v priestoroch školy i mimo nej. Tento zákaz platí aj
pri činnostiach organizovaných školou.
11. Počas veľkej prestávky sa doporučuje zdrţiavať v priestore jednotlivých tried,
neodhadzovať po chodbách ţiadne odpadky. Zakazuje sa ţiakom utekať po chodbách,
schodoch a bez povolenia počas vyučovacej doby opustiť budovu školy.
12. Do školy a ňou organizované podujatia je tieţ zakázané prinášať a pouţívať veci
ohrozujúce ţivot a zdravie a veci, ktoré by mohli rozptyľovať ostatných ţiakov pri
vyučovaní.
13. Pri cestovaní a dochádzke do školy je povinnosťou ţiakov dodrţiavať dopravné
predpisy. V dopravných prostriedkoch sa musia chovať slušne, disciplinovane a podľa
potreby uvoľniť miesto na sedenie chorým a starším osobám. Pri prechádzaní hlavnej
cesty musia ţiaci ísť po dopravnom značení „zebra“.
14. Vyţaduje sa, aby ţiaci na hodiny TV nastupovali na dohodnutom mieste a čakali
ďalšie pokyny vyučujúceho. Počas neprítomnosti vyučujúceho nevykonávajú ţiadnu
činnosť, pri ktorej by mohlo prísť k úrazu.
15. V laboratóriách, dielňach, učebniach pri skupinovom vyučovaní sa vyţaduje vo
zvýšenej miere dodrţiavať zásady bezpečnostnej práce, pokyny učiteľa odborného
predmetu, neprevádzkovať, nemanipulovať a neobsluhovať stroje, náradie, zariadenia
a prístroje bez prítomnosti vyučujúceho. Pri prácach s technikou súvisiacich
s elektrickou energiou robiť jej pripojenie a spustenie iba v zhode s poţiadavkami
vyučujúceho.
16. V školskej jedálni treba dodrţiavať stanovený poriadok, pokoj, hygienické zásady
a zásady správneho stolovania.
17. Po vyhlásení poplachu, pri vzniku poţiaru (podľa plánu evakuácii) ţiaci ihneď opustia
miestnosti, v ktorých sa zdrţujú, pričom si so sebou zoberú osobné veci pod dozorom.
18. Ţiakom školy sa zakazuje sedieť na parapetných doskách okien a vykláňať sa z okien.
19. Na výletoch, brigádach a exkurziách je povinnosťou ţiakov bez výhrad sa riadiť
školským poriadkom a pokynmi členov pedagogického dozoru.

20. Na škole sa netoleruje ţiadna forma šikanovania a arogancie. Kaţdý ţiak je povinný
rešpektovať iného človeka bez ohľadu na vek, rasu, pohlavie, sociálny status,
náboţenstvo či postihnutie. V prípade akéhokoľvek šikanovania ţiak ponesie
dôsledky, vrátane vylúčenia alebo v závaţnejších prípadoch aj podania trestného
oznámenia.
21. Ţiak môţe nosiť do školy cenné predmety a väčšiu sumu peňazí len na vlastné riziko.
22. Počas vyučovania má vypnutý mobil a nepouţíva ani ţiadne nahrávacie prístroje.
16. ORGANIZÁCIA VYUČOVACIEHO PROCESU NA SPŠE PIEŠŤANY
Článok 17
a) vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý je povinný rešpektovať kaţdý
ţiak;
b) vyučovanie sa organizuje takto:
Príchod ţiakov do školy: 7.40 – 7.50 hod.
c)počas voľnej hodiny sa ţiaci zdrţiavajú v dopoludňajších hodinách v učebni, v ktorej sa
neuskutočňuje vyučovanie podľa platného rozvrhu hodín.
d) počas prestávok a vyučovania sa zakazuje ţiakom opustiť budovu školy. Môţu tak urobiť
len s písomným povolením triedneho učiteľa. Plnoletí ţiaci 4. ročníkov môţu počas voľnej
hodiny opustiť budovu školy.

Hodina

Čas

Prestávka (min)

0

07:10 – 07:55

1

08:00 – 08:45

5

2

08:50 – 09:35

10

3

09:45 – 10:30

20

4

10:50 – 11:35

10

5

11:45 – 12:30

10

6

12:40 – 13:25

5

7

13:30 – 14:15

10

8

14:25 – 15:10

10

9

15:20 – 16:05

17. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
Článok 18
Tento vnútorný poriadok pre ţiakov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej
nadobúda platnosť dňom 01. 09. 2013.

