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l. Úvodné ustanovenia 
      Školský poriadok vypracovaný na Strednej zdravotníckej škole, Kukučínova 40, Košice 

upravuje § 3, 55-57, 58, 144, 152, 153 zákona Národnej rady SR č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov; Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; Pedagogicko-

organizačné pokyny pre školy a školské zariadenia na príslušný školský rok, Vyhlášku 

MŠVVaŠ SR č. 65/2015 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov. 

     Upravuje aj Vyhlášku č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach a  organizácii šk. roka na ZŠ, SŠ, 

ZUŠ, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení 

neskorších predpisov; Dohovor o právach dieťaťa; Metodický pokyn č. 7/2006-R k prevencii 

a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach; Metodický pokyn vydaný 

MŠVVaŠ SR č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov strednej školy; Organizačný 

a pracovný poriadok školy. Školský poriadok sa dotýka práv a povinností žiakov pri výchove 

a vzdelávaní aplikovaných na podmienky školy, práv a povinností rodičov, učiteľov a 

riaditeľa školy za účelom zabezpečenia hladkého priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu 

na škole a tiež spolupráce školy a rodiny pri výchove a vzdelávaní žiakov. 

 

 

2. Práva a povinnosti žiakov  
 

A) Práva 
1. Žiak má právo na: 

• bezplatné vzdelávanie, 

• rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu, 

• vzdelávanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom  

zákonom, 

• individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav 

v rozsahu ustanovenom zákonom, 

• bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety, 

• úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti, 

• poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním, 

• výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí, 

• organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom,  

zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny, 

• úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a 

sexuálnemu násiliu, 

• slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi 

možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom, 

• informácie týkajúce sa jeho osoby, školského vzdelávacieho programu školy a 

možností, ktoré pre žiaka ponúka; tiež musí poznať školský poriadok, ktorý zahŕňa 

práva a povinnosti žiakov a Dohovor o právach dieťaťa, 
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• ochranu súkromia, cti a povesti; vyjadrenia učiteľa týkajúce sa hodnotenia vedomostí 

a zručností  nesmú byť urážajúce, ponižujúce a pod., 

• ochranu pred drogovými závislosťami (opatrenia zo strany školy pred šírením 

nelegálnych drog, zákaz fajčenia v priestoroch školy, zákaz požívania alkoholu v 

škole a na školských akciách a pod.), 

• spravodlivý proces pri porušení školského poriadku a vyvodenie sankcií voči nemu 

(žiak má mať možnosť k veci sa slobodne vyjadriť a má byť vypočutý), 

• slobodné vyjadrenie svojho názoru i kladenie otázok učiteľovi k preberanému učivu; k 

realizácii práva na názor môžu okrem vyučovacích hodín slúžiť aj triednické hodiny, 

školský rozhlas, nástenky alebo zasadnutie žiackej školskej rady, 

• ochranu pred šikanovaním a má byť informovaný, na koho sa môže v takom prípade 

obrátiť a požiadať o pomoc. 

2. Žiak nesmie byť diskriminovaný pre svoju farbu pleti, rasu, pohlavie, etnický alebo 

sociálny pôvod, majetok, politické alebo iné zmýšľanie, náboženstvo. So všetkými žiakmi 

je potrebné zaobchádzať na základe princípu rovnosti.  

3. Vyučujúci je povinný informovať žiaka o hodnotení a klasifikácii. Po ústnom vyskúšaní 

oznámiť žiakovi výsledok hneď. Výsledky klasifikácie písomných prác je potrebné 

oznámiť žiakovi do 14 dní.  

Termín písomnej práce, ktorá trvá viac ako 25 minút, učiteľ konzultuje s triednym      

učiteľom, ktorý koordinuje plán skúšania. V jednom dni môžu žiaci písať len jednu 

skúšku uvedeného charakteru. 

4. Úlohou pedagogických zamestnancov školy je vytvárať zdravé prostredie v triede, škole 

a na akciách organizovaných školou. 

5. Žiak má byť oboznámený, ako má postupovať pri školskom úraze, na koho sa má obrátiť. 

6. Voči žiakovi nemôžu byť uplatňované disciplinárne opatrenia, pri ktorých by došlo k 

ponižovaniu jeho ľudskej dôstojnosti (bitie, nadávky, urážky, výsmech, vyhrážanie sa, 

zadržiavanie žiaka v škole po vyučovaní proti jeho vôli a pod.). 

7. žiakoch možno zhromažďovať len údaje týkajúce sa identifikácie žiaka (meno a 

priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, štátna príslušnosť, národnosť), osobné 

údaje týkajúce sa jeho zdravia a o týchto je potrebné zachovávať mlčanlivosť a chrániť ich 

pred nepovolanými osobami. 

8. Žiak má možnosť zapájať sa  do mimoškolských aktivít (krúžky, kultúrne a športové 

      aktivity a pod.) organizovaných školou. 

9. Pri zostavovaní rozvrhu hodín je potrebné dodržiavať zásady psychohygieny. 

10. Žiak    so    špeciálnymi   výchovno-vzdelávacími  potrebami   má  právo na individuálny   

      prístup vo výchove a vzdelávaní. 

11. Žiakovi  je    potrebné   umožniť   v rámci   kultúrnych   aktivít   spoznávať    aj    kultúry   

     národnostných  menšín a etnických skupín žijúcich v SR (podporovanie výchovy v duchu  

     tolerancie a vzájomnej znášanlivosti). 

12. Žiak má právo prostredníctvom zástupcov žiakov v Rade školy spolupodieľať sa na 

činnosti Rady školy v súlade s jej štatútom.   

13. Žiak si svoje práva uplatňuje prostredníctvom  Žiackej školskej rady (ŽŠR) a má právo 

byť jej členom.  ŽŠR spolupracuje so  samosprávou každej  triedy. ŽŠR  je  partnerom 

vedenia  školy  a pedagogického  zboru  vo  veciach  týkajúcich  sa  práv  a oprávnených 

záujmov  žiakov. 

14. Žiakom je garantované, že nijakým spôsobom nebudú zvýhodňovaní a sankcionovaní  

     z dôvodu uplatnenia si svojich práv. 
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B) Povinnosti  

Súčasťou vzdelávania na výberovej škole je naučiť sa dodržiavať pravidlá 

nadriadených. Tie určuje vedenie školy. 
 

1. Žiak je povinný: 

 neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a 

vzdelávania, 

 dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy, 

 chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola využíva na 

výchovu a vzdelávanie, 

 chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré mu boli 

bezplatne zapožičané, 

 pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať, na 

lekárske vyšetrenia prioritne využívať ordinačné hodiny po vyučovaní. 

 konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a 

bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní, 

 ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy, 

 rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi, 

 dochádzať do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa na 

vyučovaní všetkých povinných a voliteľných vyučovacích predmetov, ako i 

nepovinných predmetov, ktoré si zvolil, 

 ihneď ohlásiť triednemu učiteľovi zmenu svojho trvalého bydliska, prípadne iné 

zmeny v základných osobných údajoch, 

 prezúvať sa celoročne, 

 dodržiavať opatrenia na predchádzanie epidémie chrípky a opatrenia na 

zamedzenie šírenia prenosných parazitárnych ochorení. Za nedodržanie týchto 

opatrení budú voči žiakovi vyvodené patričné dôsledky, 

 prikladať k terminálu ISIC kartu pri príchode do budovy školy aj pri odchode 

z budovy školy. 

 

2. Žiak vybavuje všetky písomnosti a potvrdenia prostredníctvom triedneho učiteľa. 

V prípade jeho neprítomnosti si potvrdenia žiak vybavuje prostredníctvom 

službukonajúceho učiteľa. Všetky žiadosti na vedenie školy sa podávajú prostredníctvom 

triedneho učiteľa.  

3. Budova školy sa otvára každý pracovný deň o 6.00 hod. Začiatok zatvárania budovy 

školy je o 7.45 hod. Budova školy bude následne otvorená počas každej prestávky. 

4. Prezúvanie je celoročné. Až po prezutí ide žiak do triedy 

5. Počas prestávok sa žiak zdržiava na chodbách a v oddychovej miestnosti. V čase 

vyučovania a počas prestávok žiak neopúšťa areál školy. Počas voľných hodín sa žiak 

nezdržiava na chodbách, lebo môže dôjsť k narušeniu vyučovacieho procesu. Zdržiava 

sa v oddychovej miestnosti, ktorá je určená na oddych a relaxáciu. Po skončení 

vyučovania sa žiak bezdôvodne nezdržiava v priestoroch školy.  

6. V školskej budove a na školiacich pracoviskách sa žiak správa spoločensky, prejavy 

dôverných vzťahov nepatria na pôdu školy a na školiace pracoviská. 

7. K pedagogickým a ostatným zamestnancom školy, aj k cudzím má byť žiak úctivý 

a taktný. 

8. Po chodbách a schodoch sa žiak pohybuje po pravej strane, z bezpečnostných dôvodov 

nebeží. Vo dverách dáva prednosť učiteľom, zamestnancom školy a zamestnancom 

školiaceho pracoviska. 
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9. Na otvorenie školského roka, rozlúčku s končiacimi ročníkmi, záver školského roka, 

maturitné skúšky (písomné, ústne), záverečné skúšky (ústne) žiak prichádza v 

spoločenskom  a slušnom  oblečení (nie rifle!). 

10. Na vyučovanie a mimo vyučovacie zamestnanie prichádza žiak  čisto a vkusne upravený, 

bez výstrednosti v úprave zovňajšku (tetovanie a piercing  na viditeľnom mieste, 

extrémna úprava vlasov a nechtov, výrazné líčenie a pod.). Na vyučovacích hodinách 

a v priestoroch školy v čase vyučovania žiak nenosí žiadnu pokrývku hlavy (šiltovka, 

čiapka, kapucňa a pod.). Celková úprava a vzhľad musia zodpovedať estetickým 

a etickým požiadavkám na zdravotníckeho pracovníka. 

11. Žiak prichádza do školy na vyučovaciu hodinu včas, dôsledne pripravený, uvedomuje si, 

že navštevuje výberovú školu, ktorá pripravuje žiakov na dôležité povolanie.  

12. Na začiatku každej vyučovacej hodiny žiak zaujme svoje miesto. V priebehu vyučovania 

sa žiak môže vzdialiť len so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa, pedagogického 

dozoru a členov vedenia školy. 

13. Keď sa žiak z vážnych dôvodov nepripraví na vyučovanie, alebo nevypracuje domácu 

úlohu, ospravedlní sa príslušnému vyučujúcemu na začiatku hodiny. Učivo si osvojí a 

úlohu splní dodatočne podľa pokynov vyučujúceho. 

14. Žiak si robí poznámky z prebratého učiva do zošita a dbá na vhodnú grafickú úpravu. 

15. Žiak  po vyzvaní učiteľom nemôže odmietnuť ísť odpovedať. V prípade odmietnutia 

urobí učiteľ zápis do triednej knihy a hodnotí žiaka klasifikačným stupňom nedostatočný. 

16. Neprítomnosť na vyučovaní: 

a) Oneskorený príchod na vyučovaciu hodinu sa považuje za porušenie školského 

poriadku školy v prípade, ak žiak nepodá preukázateľné vysvetlenie svojho 

oneskoreného príchodu. Všetky neskoré príchody sa prostredníctvom ETK zratúvajú, 

3 takéto neskoré príchody sú automaticky vyhodnotené ako 1 neospravedlnená 

hodina. 

b) Ak sa žiak nezúčastní na vyučovaní pre nepredvídané príčiny, zákonný zástupca žiaka 

do 24 hodín oznámi príčinu neprítomnosti  triednemu učiteľovi telefonicky. Po 

návrate na vyučovanie je žiak povinný do 24 hodín bez vyzvania predložiť 

triednemu učiteľovi úradné ospravedlnenie (pr. od lekára) v študijnom preukaze, 

podpísané rodičom, resp. zákonným zástupcom u žiaka štvorročného štúdia. 

Triedny učiteľ akceptuje len ospravedlnenie uvedené v študijnom preukaze. 

Svojím podpisom s uvedením dátumu potvrdí, že ospravedlnenie videl. 

c) Ak žiak ospravedlnenie nepredloží do 24 hodín po návrate na vyučovanie, uvedené 

hodiny sa považujú za neospravedlnené. 

d) Neprítomnosť žiaka ospravedlnená rodičmi alebo zákonným zástupcom pre 

chorobu, alebo iné závažné dôvody, je možná iba 5 dní (bez ohľadu na počet 

vyučovacích hodín)  v školskom roku, a to iba maximálne 3 po sebe nasledujúce 

vyučovacie dni.  

e) Pri uvoľňovaní žiaka z vyučovania musí rodič, resp. zákonný zástupca o to požiadať 

písomne v študijnom preukaze. Žiak ukáže žiadosť príslušnému učiteľovi pri 

uvoľnení z jednej vyučovacej hodiny. Na uvoľnenie z dvoch a viac hodín v danom 

dni ukáže žiadosť triednemu (zastupujúcemu) učiteľovi. Učiteľ túto žiadosť podpíše. 

Ak žiak potrebuje byť uvoľnený na viac ako 5 dní, písomne o to požiada riaditeľku 

školy.  

f) Žiak vyššieho odborného štúdia (VOŠ), pomaturitného kvalifikačného štúdia (PKŠ) 

a externého večerného štúdia je uvoľnený z vyučovania  na základe úradného 

potvrdenia. 

g)  V čase jednodňovej neprítomnosti z dôvodu ošetrenia u lekára je nevyhnutné 

potvrdenie doplniť o čas príchodu a odchodu z ambulancie, alebo celodenné 

ošetrenie. U žiakov štvorročného štúdia je nutné, aby lekárske potvrdenie podpísal 

aj zákonný zástupca, až potom ho podpisom potvrdí triedny učiteľ.  
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h) Žiak je povinný zistiť si domáce úlohy a doplniť si učivo z predmetov, na ktorých sa 

nezúčastnil. 

i)  Počas domáceho liečenia je žiak povinný dodržiavať liečebný režim.  

j)  V prípade účasti žiaka na vyučovaní  počas vypísaného viacdenného domáceho 

liečenia bude žiak z dôvodu dodržania liečebného režimu odoslaný do domáceho 

liečenia. 

17. Vystúpiť  zo  školy  alebo  prestúpiť  na  inú  školu  môže  žiak  len na  základe 

písomného  

      oznámenia predloženého riaditeľke školy. 

18. Žiak môže postúpiť do vyššieho ročníka a pristúpiť k praktickej časti maturitnej a k  

absolventskej skúške, ak absolvoval minimálne 90 % praktickej prípravy 

z profilujúcich predmetov a 90  % odbornej klinickej praxe v odbornej zložke 

vzdelávania. 

19. Žiakovi nebude povolené nahrádzanie vymeškaných hodín z profilových predmetov 

a odbornej klinickej praxe, ak počet vymeškaných hodín prevýšil 20 % a medzi 

vymeškanými hodinami boli aj neospravedlnené hodiny a nie je časový priestor na ich 

náhradu. 

20. V prípade neospravedlnenej absencie žiakovi nebude umožnené opätovné nahrádzanie 

vymeškaných hodín. 

21. Žiak je povinný nahradiť si vymeškané hodiny z profilujúcich predmetov, ktoré stanoví 

riaditeľka školy v súlade so ŠVP a ŠkVP, len počas pracovných dní a len v čase   

prázdnin  vyhlásených MŠVVaŠ SR a termín sa určí na pedagogickej rade.  

22. Ak sa žiak z vážnych zdravotných dôvodov nemôže zúčastniť nahrádzania z daného 

predmetu, musí vopred informovať triedneho učiteľa. 

23. Ak žiak vymešká z akýchkoľvek dôvodov 20 a viac percent odučených hodín 

z teoretických 

      predmetov a nebude možné ho niekoľkokrát vyskúšať, bude na konci klasifikačného 

      obdobia z daných predmetov neklasifikovaný. 

24. Žiakom so zníženou známkou zo správania a s nedostatočným prospechom 

z profilujúcich predmetov sa opakovanie ročníka povoľuje len vo výnimočných 

prípadoch.  
25. Pred nástupom na odbornú klinickú prax je žiak povinný preukázať sa potvrdením o  

absolvovaní očkovania proti hepatitíde. 

26. V prípade výskytu infekčného ochorenia v rodine žiaka alebo v jeho blízkom okolí je žiak 

povinný hlásiť to triednemu učiteľovi a riadiť sa presne pokynmi ošetrujúceho lekára.  

27. Na vyučovanie predmetu telesná výchova a telesná a športová výchova  sa žiak 

preoblečie do cvičebného úboru a dodržiava bezpečnostné predpisy podľa pokynov 

vyučujúceho. Aj žiak oslobodený od telesnej výchovy  sa musí zúčastňovať vyučovania 

TSV a TEV.  

28. Kurz na ochranu života a zdravia, účelové cvičenie a plavecký kurz  sú pre žiaka 

povinné, v prípade neúčasti (okrem dlhodobej alebo súvislej PN) je povinný si  nahradiť 

potrebný počet hodín absolvovaním športových aktivít určených učiteľom TSV. V 

prípade, že kurz alebo jeho náhradu žiak neabsolvuje, bude mu znížená známka z 

predmetu TSV .  

29. Žiak je povinný sledovať oznamy riaditeľstva o zmenách v rozvrhu na nástenke na 

prízemí a na webe školy. 

30. Žiak je povinný prevziať výročné vysvedčenie v posledný deň školského roka, ktorý je 

vyhlásený MŠVV a Š SR. Ak žiak koná v auguste komisionálnu skúšku, nahrádza si 

profilujúce predmety, je povinný si prevziať vysvedčenie v stanovený deň po vykonaní 

komisionálnej skúšky alebo nahradení profilujúcich predmetov. Dôvod neprevzatia 

vysvedčenia je povinný dokladovať a oznámiť telefonicky triednemu učiteľovi, v prípade 

jeho neprítomnosti zástupcovi školy. 
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31. Učebnice a iné školské potreby prináša žiak do školy podľa rozvrhu hodín a pokynov 

vyučujúcich. Na vyučovanie telesnej výchovy a telesnej a športovej výchovy sa 

preoblečie do cvičebného úboru, na praktických laboratórnych cvičeniach používa 

ochranný plášť, na vyučovaní v prirodzených podmienkach používa pracovný odev podľa 

pokynov vyučujúcich alebo vnútorného poriadku pre jednotlivé pracoviská. Hygienické 

potreby si žiak zabezpečuje sám. 

32. Žiak je povinný dbať o svoje osobné veci. V prípade krádeže mobilných telefónov, 

peňazí, plášťov a topánok z neuzamknutej šatne alebo vecí nechaných bez dozoru, 

zodpovednosť za ukradnuté veci nesie žiak. 

33. Žiak  nenosí  do školy väčšie sumy peňazí, cenné predmety, ako aj predmety ohrozujúce  

      bezpečnosť a zdravie alebo narušujúce výchovu.  

34. Počas vyučovania sa žiak správa disciplinovane, sústredene sleduje prácu na hodine a 

aktívne sa do nej zapája. Plní prikázané povinnosti, nevyrušuje spolužiakov a nepomáha 

im nedovoleným spôsobom. O slovo sa hlási dvíhaním ruky a odpovedá, len keď bol k 

tomu vyzvaný. 

35. Na vyučovaní pri praktických prácach žiak dodržiava zásady bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci a protipožiarne opatrenia. Vo všetkých priestoroch zachováva čistotu a 

poriadok. Šetrí vypožičané predmety, školskú budovu a ostatný majetok. Ak žiak poškodí 

akýmkoľvek spôsobom majetok školy, spôsobenú škodu nahradí žiak, resp. jeho zákonný 

zástupca. 

36. Po skončení vyučovania v triedach, pri šatniach a pri odchode zo školy je  žiak povinný 

zachovávať ticho, pokoj a poriadok. 

37. Pri osobných problémoch sa môže žiak obrátiť na výchovného poradcu a školského 

psychológa. 

38. V prípade porušenia školského poriadku, budú podľa závažnosti priestupku voči  

žiakovi vyvodené patričné dôsledky. 

39. Pri takom správaní žiaka, ktorý svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť 

a zdravie ostatných žiakov, pedagógov alebo iných účastníkov výchovy a vzdelávania 

v škole, alebo výrazne narúša výchovno-vzdelávací proces, využívať postup podľa § 58 

ods. 3 školského zákona. O týchto opatreniach vo výchove na začiatku školského roka 

oboznámia triedni učitelia zákonných zástupcov žiakov strednej školy. 

40. Ak žiak v dennej forme štúdia poruší školský poriadok tým , že: 

a) vymešká a neospravedlní 

 3 až 7 vyučovacích hodín, známka zo správania mu bude znížená na druhý stupeň, 

 8 až 14 vyučovacích hodín, známka zo správania mu bude znížená na tretí stupeň, 

 15 až 29 vyučovacích hodín, známka zo správania mu bude znížená na štvrtý stupeň, 

u žiakov s ukončenou povinnou školskou dochádzkou na štvrtý stupeň s  

podmienečným vylúčením zo štúdia, 

 30 a viac vyučovacích hodín, bude vylúčený zo štúdia, 

b) má zápis v triednej knihe 

 3 až 5 zápisov podľa závažnosti priestupku bude známka zo správania znížená na 

druhý stupeň, 

 6 až 8 zápisov podľa závažnosti priestupku bude známka zo správania  znížená na tretí 

stupeň, 

 9 až 11 zápisov, známka zo správania mu bude znížená na štvrtý stupeň 

s podmienečným vylúčením zo štúdia, 

 12 a viac zápisov, bude vylúčený zo štúdia. 

c) ak žiak súbežne poruší školský poriadok podľa bodu 41 a) a 41 b), individuálne sa 

posúdi závažnosť porušenia a žiakovi bude udelené výchovné opatrenie vyššieho 

stupňa. 

41. Ak žiak vyššieho odborného štúdia (VOŠ), pomaturitného kvalifikačného štúdia (PKŠ) a 

      externého večerného štúdia poruší školský poriadok, tým že: 
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a) vymešká a neospravedlní 

 3 až 7 vyučovacích hodín, bude mu udelené pokarhanie triednym učiteľom, 

 8 až 14 vyučovacích hodín, bude mu udelené pokarhanie riaditeľkou školy, 

 15 až 29 vyučovacích hodín, bude podmienečne vylúčený zo štúdia, 

 30 a viac, bude vylúčený zo štúdia, 

 

b) má zápis v triednej knihe 

 3 až 5 zápisov, bude mu udelené pokarhanie triednym učiteľom, 

 6 až 8 zápisov, bude mu udelené pokarhanie riaditeľkou školy, 

 9 až 11 zápisov, bude podmienečne vylúčený zo štúdia, 

 12 a viac zápisov, bude vylúčený zo štúdia. 

c) ak žiak súbežne poruší školský poriadok podľa bodu 42 a) a 42 b), individuálne sa 

posúdi závažnosť porušenia a žiakovi bude udelené výchovné opatrenie vyššieho 

stupňa. 

42. Za hrubé správanie voči spolužiakom či už charakteru fyzického alebo psychického môže  

      byť žiak vylúčený zo štúdia. 

43. Každý priestupok žiaka v škole, v zariadeniach na odbornej klinickej praxi a súvislej  

odbornej klinickej praxi, na  školských  a mimoškolských  akciách bude  zapísaný  do 

ETK  formou červenej obálky, za  čo  bude  žiakovi udelené   výchovné   opatrenie, ktoré   

bude   posúdené  individuálne podľa závažnosti priestupku. 

44. Pochvaly a ocenenia: 

a) Pochvaly a iné ocenenia sa môžu udeliť za: mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, 

záslužný alebo statočný čin, dlhodobú úspešnú prácu a korektné vzťahy medzi 

spolužiakmi. 

b) Pochvala od triedneho učiteľa sa môže udeliť za: vzornú dochádzku do školy počas 

školského roka, za dosiahnutý prospech „prospel s vyznamenaním“ za dané obdobie, 

reprezentáciu školy v oblasti kultúry, športu, vzdelávania a pod., za 1. – 3. miesto 

v školských kolách olympiád a rôznych súťaží, prácu pre triedny kolektív, školu a pod. 

c) Pochvala od riaditeľa školy sa môže udeliť za: reprezentáciu školy v oblasti kultúry, 

športu, vzdelávania, záslužnú prácu pre školu, žiacku školskú radu, za prácu 

v projektoch, v zbierkach mimo vyučovania a pod., študijný priemer 1,00, účasť 

v celoslovenskom kole súťaží a olympiád, významný spoločenský čin (záchrana 

života, pomoc starým ľuďom a podobne),  za 1. – 3. miesto v okresných a vyšších 

kolách olympiád a rôznych súťaží. 

45. V prípade, že žiak reprezentuje školu počas vyučovania, všetky tieto hodiny sa považujú 

     za ospravedlnené a žiak si ich nenahrádza. 

46. V pomaturitných formách štúdia sa spolupráca s rodičmi zabezpečí formou konzultačných 

hodín v termínoch triednych aktívov RZ.  

47. Za šikanovanie spolužiakov, t. j. agresívne správanie, fyzické napadnutie, výsmech, 

zastrašovanie, slovné urážky a vymáhanie predmetov, peňazí a pod., môže byť žiak 

vylúčený zo štúdia. 

      Ak žiak školy poruší školský poriadok tým, že: 

a) šikanuje alebo kyberšikanuje inú osobu po prvýkrát: 

 miernou intenzitou – po individuálnom posúdení mu bude udelené 

pokarhanie triednym učiteľom, alebo   znížená známka zo správania na 

druhý stupeň, 

 silnou intenzitou - po individuálnom posúdení mu bude udelené pokarhanie 

riaditeľkou školy, alebo   znížená známka zo správania na tretí  stupeň, 

b) šikanuje alebo kyberšikanuje inú osobu opakovane: 

 miernou intenzitou, bude mu znížená známka zo správania na tretí stupeň. 

Prípad bude oznámený PZ SR a ÚPSVaR. 
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 silnou intenzitou, bude mu znížená známka zo správania na štvrtý stupeň 

s podmienečným vylúčením zo štúdia. Prípad bude oznámený PZ SR 

a ÚPSVaR. Vo veľmi závažných prípadoch môže byť žiak vylúčený zo 

štúdia na strednej škole (podľa Metodického usmernenia č. 7/2006-R 

k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a šk. zariadeniach). 

 

 

 

 

C ) Zákazy  

Žiakovi sa zakazuje: 

 

1. Opustiť budovu školy bez písomného súhlasu triedneho učiteľa, zastupujúceho 

triedneho učiteľa, resp. službukonajúceho učiteľa, zástupkyne riaditeľky školy, riaditeľky 

školy, pozri postup v bode 16.e. 

2. Fajčiť v priestoroch školy a jej okolí, v areáli zdravotníckych zariadení, kde žiak 

vykonáva odbornú klinickú prax, a na akciách organizovaných školou, ako sú súťaže, 

exkurzie, divadelné predstavenia a iné.  

3. Prinášať do školy alebo na akcie organizované školou alkoholické nápoje, zdraviu 

škodlivé látky, veci ohrozujúce život alebo zdravie. 

4. Používať  bez súhlasu vyučujúceho na  teoretických  vyučovacích  hodinách  aj  na   

hodinách praktického vyučovania   mobilné  telefóny, fotoaparáty,  MP  3  a  pod. Tieto  

zariadenia  musia   byť pred vstupom do učebne/na pracovisko odbornej klinickej praxe 

vypnuté a odložené. Zároveň sa zakazuje dobíjať mobilný telefón v škole. 

5. Zhotovovať  a šíriť  fotografie, audiozáznamy  a  videozáznamy  o zamestnancoch  

školy,  

       zamestnancoch zdravotníckych a sociálnych zariadení, žiakoch školy a pacientoch bez ich  

       súhlasu  a  to v škole, na odbornej klinickej  praxi,  súvislej odbornej klinickej praxi a na 

       mimoškolských aktivitách (LVK, LMK, kurzy organizované školou, školské výlety a pod.)  

       a akokoľvek ich zverejňovať. 

       Za nedodržanie tohto zákazu môže byť žiak vylúčený zo štúdia. 

6. V  budove  školy  a na  praktickom  vyučovaní  mať  pri sebe predmety ohrozujúce život 

a zdravie osôb (slzný sprej, ostré predmety, zbrane a pod.). 

7. Nosiť do školy hracie karty, cenné veci, väčší obnos peňazí a veci, ktoré nesúvisia 

s vyučovaním. 

8. Prinášať do školy a na praktické vyučovanie elektrické spotrebiče (napr. nabíjačka na 

mobil, žehlička na vlasy ....) a používať ich. 

9. Poškodzovať akýmkoľvek spôsobom majetok školy (poškodzovať steny a ostatný 

inventár školy písaním, lepením nálepiek a žuvačiek, manipulovať s akýmikoľvek 

prístrojmi). 

10. Užívať, šíriť, nosiť a prechovávať legálne, nelegálne drogy, narkotiká, psychotropné 

a omamné látky, propagovať ich na tričkách a pod. Riaditeľstvo školy v spolupráci 

s koordinátorom prevencie umožňuje vykonať náhodný odber vzoriek moču na návykové 

látky a dychový test na alkohol. K odberu vzoriek moču je nutný súhlas rodiča 

u neplnoletých žiakov, plnoletý žiak si súhlas podpisuje sám. V prípade zistenia návykovej 

látky u žiaka riaditeľstvo okamžite upovedomí rodiča a odporúča spoluprácu s odbornými 

inštitúciami, lekárom a psychológom. Za nedodržanie tohto zákazu môže byť žiak 

vylúčený zo štúdia. 

11. Tetovanie na viditeľných miestach tela z dôvodu etických a estetických požiadaviek 

kladených na zdravotníckeho pracovníka. 

12. Sedieť    a   pohybovať   sa   v priestoroch    školy s prikrývkou na hlave (čiapka, šiltovka,  

      kapucňa a pod.) 
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13. Narušovať   vyučovací   proces   činnosťami   nesúvisiacimi   s vyučovacím  procesom,  

      napríklad odchádzať na toaletu, žuvať žuvačky, jesť, piť na vyučovacej hodine. Jedlo 

a nápoje nesmú byť vyložené na    lavici. 

14. Vysedávať na oknách budovy školy a vykláňať sa z okien, sedieť na zábradlí, na 

schodoch, na zemi, na oknách  a učiteľskom stole. 

15. Akýmkoľvek spôsobom manipulovať s pedagogickou dokumentáciou bez vedomia       

vyučujúceho. 

16. Prijímať návštevy v priestoroch školy, okrem zákonného zástupcu. 

17. Zneužiť výpočtovú techniku, pripojenie sa na internet na osobné účely. 

18. Hrať karty v priestoroch školy. 

19. Demonštrovať prejavy intimity a sexuálneho správania sa v priestoroch školy. 

20. Používať a privlastňovať si cudzie veci. 

21. Falšovať a pozmeňovať ospravedlnenky. 

22. Vstupovať  do  budovy  školy  na  kolieskových  korčuliach, kolobežke a  pod. V prípade 

       príchodu žiaka do školy na bicykli, si ho žiak uloží na vyhradené miesto.  

23. Nosiť účesy, odevy a symboly, ktorými sa vyjadruje príslušnosť k niektorej extrémistickej    

skupine. 

 

Porušenie zákazov je evidované v IZK a bude sa riešiť na pedagogickej rade ako hrubé 

narušenie disciplíny s návrhom na zníženú známku zo správania alebo na vylúčenie zo 

štúdia. 

 

Výchovné opatrenia 

1. V prípade príchodu žiaka do školy a na akcie  organizované  školou (lyžiarsky kurz)   pod 

vplyvom  alkoholu,  psychotropných  a   omamných   látok   je žiak okamžite vylúčený zo 

školy. Žiak s neukončenou povinnou školskou dochádzkou je sankcionovaný znížením 

známky zo správania na štvrtý stupeň. 

2. Ak   žiak  bude   fajčiť v  priestoroch školy, v okolí   školy  (ulice  –  Kukučínova, 

Žižkova,     Lichardova,   Riznerova,  Jánošíkova), v    priestoroch  zdravotníckych  

zariadení,   kde  vykonáva   klinickú   prax   v prirodzených   podmienkach, bude     

žiakovi   po    prvom     upozornení   urobený  zápis   a   pri    ďalšom   porušení   mu   

bude  znížená  známka  zo správania  o jeden stupeň.   Žiakovi   vyššieho   odborného   

štúdia  (VOŠ),   pomaturitného  kvalifikačného štúdia (PKŠ) a   externého   večerného   

štúdia   bude   udelené  pokarhanie riaditeľkou školy   a následne ďalšie výchovné 

opatrenia. 

3. Ak žiak prinesie alkoholické nápoje, psychotropné  a  omamné látky do školy a na  akcie 

organizované školou ( lyžiarsky kurz,)  je  vylúčený  z  akcie a bude  mu  udelená   

znížená známka zo správania, v prípade plnoletého žiaka bude podmienečne vylúčený zo 

štúdia. 

 

 

3. Práva a povinnosti zákonných zástupcov 

 

Zákonný zástupca má právo: 

 oboznámiť sa so štátnym vzdelávacím programom, školským vzdelávacím programom 

a so školským poriadkom, 

 oboznámiť sa s právami a povinnosťami žiakov, sledovať vývin orientácie školy 

a vyjadrovať sa k nim, 

 získavať informácie o prospechu, správaní a dochádzke svojho dieťaťa 

prostredníctvom triednych aktívov RZ, konzultačných hodín pre rodičov, 

informačných pohovorov, internetovej žiackej knižky a pod., 
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 mať prístup k dokumentom vydaným školou, ktoré sa priamo alebo nepriamo dotýkajú 

jeho dieťaťa, 

 požiadať o vykonanie komisionálnej skúšky v súlade s platnou legislatívou, 

 poznať účel, na ktorý sa využili jeho finančné prostriedky pri darovaní škole, 

 upozorňovať vedenie školy na nedostatky pri zabezpečovaní ochrany zdravia žiakov 

(preťažovanie žiakov množstvom úloh, negatívne javy u detí – fajčenie, požívanie 

drog, šikanovanie ...), 

 podieľať sa na ochrane práv žiakov v súlade s Deklaráciou práv dieťaťa a Zákonom 

o rodine, 

 pomôcť škole pri zabezpečovaní technického vybavenia školy, 

 na vzdelávanie svojho dieťaťa bez diskriminácie, 

 na vyriešenie podnetov a sťažností, 

 na vydanie potvrdenia o návšteve školy, odpisu vysvedčenia a pod. 

 

 

Zákonný zástupca je povinný: 

 dbať o to, aby dieťa, ktoré plní povinnú školskú dochádzku, prichádzalo do školy 

pravidelne a včas, 

 vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na 

plnenie školských povinností, 

 dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené 

školským poriadkom, 

 u žiakov štvorročného štúdia  oznámiť triednemu učiteľovi najneskôr do 24 hodín 

dôvod neprítomnosti dieťaťa na vyučovaní, v odôvodnených prípadoch predložiť 

lekárske potvrdenie o chorobe, 

 v prípade potreby uvoľnenia žiaka z vyučovania o to požiadať písomne v študijnom 

preukaze, 

 pravdivo informovať školu o zaradení žiaka do integrácie, resp. o obmedzeniach 

schopností žiaka, alebo zmenách jeho zdravotného stavu, resp. iných závažných 

skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania, 

 prevziať zodpovednosť za škody spôsobené svojím dieťaťom na majetku školy 

a spolužiakoch, 

 zaujímať sa o prospech a správanie svojho dieťaťa, 

 zúčastňovať triednych aktívov RZ, 

 nenarušovať súkromie zamestnancov školy. 
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4. Organizácia vyučovacieho dňa 

 

1. Povinnosťou žiaka je dochádzať do školy a na ostatné podujatia pravidelne a načas, 

podľa určeného rozvrhu hodín. 

2. Základným dokladom, ktorý oprávňuje žiaka na vstup do školskej budovy, je jeho ISIC 

karta a študijný preukaz. Žiak je povinný mať v preukaze aktuálne osobné údaje, 

odtlačok pečiatky školy a podpis svojho triedneho učiteľa,  ospravedlnenia 

neprítomnosti a záznamy o povolení uvoľňovania z budovy. Úmyselné poškodenie 

alebo strata študijného preukazu sa považuje za priestupok. Stratu preukazu je žiak 

povinný bezodkladne oznámiť a zakúpiť si nový. Študijný preukaz vydáva vedenie 

školy. 

3. Budova školy sa otvára každý pracovný deň o 6.00 hod. Začiatok zatvárania budovy 

školy je o 7.50 hod. Budova školy bude následne uzatvorená počas každej vyučovacej 

hodiny.  

4. Žiaci prichádzajú na vyučovanie minimálne 10 minút pred začatím vyučovacej hodiny a 

čas pred začiatkom vyučovania využívajú na prípravu na vyučovanie. 

5. Ak vyučujúci zdrží žiakov počas prestávky a žiaci odchádzajú na praktické vyučovanie 

      mimo budovu školy alebo ukončili vyučovanie, vyučujúci to osobne oznámi vrátničke 

školy a tá žiakom umožní odchod aj počas vyučovacej hodiny. 

 

 

 

 

                                                        Časový harmonogram 

teoretického vyučovania 

Hodina  Prestávka 

1. 7.05 – 7.50 10 min. 

2. 8.00 – 8.45 10 min. 

3. 8.55 – 9.40 15 min. 

4. 9.55 – 10.40 10 min. 

5. 10.50 – 11.35 10 min. 

6. 11.45 – 12.30 30 min. 

7. 13.00 – 13.45 10 min. 

8. 13.55 – 14.40 10 min. 

9. 14.50 – 15.35 10 min. 

10. 15.45 – 16.30 10 min. 

11. 16.40 – 17.25 10 min. 

12. 17.35 – 18.20 10 min. 

13. 18.30 – 19.15 10 min. 

 

                       

praktického vyučovania 

Hodina  

3 hodiny od 7.00 do 9.15 

4 hodiny od 7.00 do 10.15 

5 hodín od 7.00 do 11.05 

6 hodín od 7.00 do 11.50 

7 hodín od 7.00 do 12.35 

8 hodín od 7.00 do 13.20 
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5. Žiacka školská rada 

 

 Žiacka školská rada reprezentuje žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy 

vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje 

žiakov aj navonok. Žiacka školská rada sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom 

a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania, podieľa sa na tvorbe a dodržiavaní 

školského poriadku. 

 

6.  Záverečné ustanovenia 

 

Zmeny a doplnky školského poriadku môžu aj v priebehu školského roka navrhovať 

pedagogickí zamestnanci i rodičia v spolupráci s Radou školy i Rodičovskou radou 

rodičovského združenia podľa potrieb školy. S týmto školským poriadkom školy oboznámia 

triedni učitelia žiakov na triednických hodinách a rodičov na triednych aktívoch rodičovského 

združenia. Triedni učitelia využijú rôzne alternatívne spôsoby oboznamovania žiakov 

s obsahom školského poriadku, budú žiakov viesť k porozumeniu jeho obsahu 

a k rešpektovaniu nastavených pravidiel. 

 

 

    PhDr. Anna Hencovská 

                                                                                                           riaditeľka školy 

Košice 28. 8. 2019 
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7. Zoznam príloh 

 

1. Povinnosti žiakov konajúcich službu v triede 

2. Bezpečnostné opatrenia a prevencia úrazov v telovýchovnom procese v telocvični, v 

športovom areáli na školskom dvore, na plaveckom kurze žiakov, na turistickom kurze 

žiakov, na lyžiarskom výcvikovom a metodickom kurze žiakov, na kurze ochrany života a 

zdravia a na účelových cvičeniach 

a) Školský poriadok pre žiakov na lyžiarskom výcvikovom a metodickom kurze 

b) Povinnosti žiaka na hodinách telesnej výchovy a telesnej a športovej výchovy 

3. Ochrana a bezpečnosť pri práci vo fyzikálnom a chemickom laboratóriu 

4. Požiarny poriadok 

a) Záznam z oboznámenia sa žiakov so zaistením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

a ochranou pred požiarmi žiakov zúčastnených na vyučovacom procese 

b) Záznam z oboznámenia sa s bezpečnostnými predpismi pri používaní mikrovlnnej rúry 

5. Bezpečnosť práce v odbornej učebni informatiky 

6. Pravidlá správania sa na odbornej klinickej praxi 

7. Pravidlá správania sa žiakov v odborných učebniach ošetrovateľstva, fyzioterapie 

a masáží, záchrannej zdravotnej služby a prvej pomoci 

8. Školská smernica k prevencii negatívnych javov spôsobených fajčením, užívaním  

         a distribúciou alkoholu a drog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1 Povinnosti žiakov konajúcich službu v triedach 

 

1. Dbajú, aby všetci žiaci dodržiavali školský poriadok. V opačnom prípade hlásia 

nedostatky a závady triednemu učiteľovi, službukonajúcemu učiteľovi, resp. 

vyučujúcemu v učebni. 

2. Po skončení vyučovacej hodiny prezrú lavice a zabudnuté veci odovzdajú 

službukonajúcemu   učiteľovi, resp. pedagogickému dozoru. Utrú tabuľu a otvoria 

okná. 

3. Neprítomnosť vyučujúceho hlásia službukonajúcemu učiteľovi, resp. zástupkyniam 

riaditeľky školy. 

4. V triede konajú službu týždenníkov vždy dvaja žiaci po dobu týždňa, určí ich triedny 

učiteľ.  V prípade, že týždenník chýba, zastupuje ho žiak, ktorý nasleduje v službe. 

5. Na začiatku hodiny hlásia vyučujúcemu chýbajúcich, prípadne zistený neporiadok 

v laviciach po predošlej hodine. 

6. Počas prestávok podľa pokynov vyučujúcich a včas prinášajú z kabinetov učebné 

pomôcky a tieto hneď po ukončení hodiny odnášajú späť. 

7. Po skončení vyučovacej hodiny, kde už vyučovanie nepokračuje, dbajú,  aby všetci 

žiaci vyložili stoličky na lavice.  
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Príloha č. 2 Bezpečnostné opatrenia a prevencia úrazov v telovýchovnom procese v 

telocvični, v športovom areáli na školskom dvore, na plaveckom kurze žiakov, na 

turistickom kurze žiakov, na lyžiarskom výcvikovom a metodickom kurze žiakov, na 

kurze ochrany života a zdravia a na účelových cvičeniach 

 

V telovýchovnom procese ide  predovšetkým  o dodržiavame opatrení na ochranu pred 

úrazmi. 

Za ochranu pred úrazmi sú zodpovední učitelia, tréneri, inštruktori, cvičitelia, rozhodcovia, 

cvičenci, ale aj orgány a inštitúcie, ktoré organizujú telovýchovné akcie. 

Všetci sú povinní z hľadiska svojej špecifickej kompetencie: 
- metodicky správne viesť telovýchovný proces, 

- preveriť, či majú cvičenci súhlas lekára s aktívnou telovýchovnou činnosťou, 

- poučiť cvičencov o ochrane pred úrazmi a dodržiavať ich, 

- povoliť cvičenie len s predpísaným vybavením(športoviská, výstroj, výzbroj),  

- nedovoliť požívať alkoholické nápoje a drogy pri telovýchovnej, športovej alebo  

  turistickej činnosti, 

- lieky požívať len so súhlasom lekára, 

- dbať na uvedomelú disciplínu, 

- kontrolovať úroveň a stav cvičebných priestorov, športového náradia a náčinia, 

- ovládať zásady prvej pomoci a kontrolovať vybavenie potrebným bezpečnostným a    

   zdravotníckym materiálom, ktorý musí byť v záručnej lehote,  

-  dodržiavať zásady osobnej hygieny, ako aj hygieny športového prostredia,  

-  nekúpať sa na zakázaných miestach, 

-  pred vstupom do bazéna treba použiť WC a sprchu, 

- nevstupovať' do bazéna s poranením, vyrážkami, očnými chorobami, ochoreniami 

  horných dýchacích ciest a s infekčnými chorobami, 

- po hlavnom jedle nevstupovať do vody skôr ako po dvoch hodinách, 

- po skončení plávania sa treba osprchovať, pri chladnom počasí dôkladne vysušiť vlasy, 

- na 10 žiakov pri plaveckom výcviku musí byť jeden ped. dozor, ktorý zrakom sleduje 

  všetkých cvičencov, 

- pri spoločných peších presunoch na turistický a plavecký kurz rešpektovať dopravné  

  predpisy, 

- na turistických akciách, lyžiarskych a ostatných telovýchovných kurzoch dodržiavať pokyny  

  vedúceho, 

- jedno lyžiarske družstvo tvorí najviac 15 žiakov,  

- lyžiarske vybavenie cvičencov musí zodpovedať bezpečnostným predpisom a klimatickým  

  podmienkam, 

- povinnosť zabezpečiť si počas lyžiarskeho kurzu lyžiarsku prilbu, 

- cvičiteľovi, trénerovi, učiteľovi, vedúcemu kurzu alebo inštruktorovi nahlásiť akúkoľvek 

  zmenu zdravotného stavu, 

- dôsledne dodržiavať pravidlá športovej činnosti s ohľadom na vlastné zdravie a zdravie  

  spoluhráčov i súperov, 

- pri ochorení alebo poranení nedovoliť aktívnu telovýchovnú činnosť bez súhlasu 

  ošetrujúceho lekára, 

- pri poranení alebo úraze urobiť záznam o úraze a potrebné hlásenie podľa prepisov,  

- nepreceňovať vlastné sily a v prírode nepodceňovať nebezpečenstvo vodného a horského 

  prostredia. 
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2a) Školský poriadok pre žiakov na lyžiarskom výcvikovom a metodickom kurze 

  

Žiaci sú povinní: 

 

 dodržiavať školský poriadok doplnený o vnútorný poriadok lyžiarskeho výcvikového 

kurzu, denný režim kurzu, poriadok ubytovacieho zariadenia a lyžiarskeho areálu, 

nočný kľud, pravidlá bezpečnosti, požiarnej ochrany a ďalšie všeobecné právne 

predpisy, 

 správať sa slušne a zdvorilo počas celého lyžiarskeho kurzu, 

 zúčastňovať sa všetkých výcvikov stanovených plánom kurzu a denným programom, 

 riadiť sa pokynmi vedúceho kurzu, inštruktorov a zdravotníka, 

 udržiavať poriadok vo svojich izbách, ubytovacom zariadení a areáli ubytovacieho 

zariadenia, 

 zúčastňovať sa výcviku vo vhodnom oblečení a s určeným výstrojom, 

 dodržiavať disciplínu a bezpečnostné pokyny pri cestovaní autobusom, pri presunoch a 

na vlekoch,  

 okamžite informovať inštruktora o úraze a zhoršení zdravotného stavu svojho alebo 

ďalších žiakov, 

 absolvovať kurz bez vplyvu omamných a návykových látok vrátane alkoholu, 

 podrobiť sa orientačnej dychovej skúške alebo orientačnému testovaniu prístrojom na 

zistenie alkoholu a omamných alebo psychotropných látok v súlade so zákonom NR 

SR č. 214/2009 Z.z, 

 uhradiť škodu na majetku, ktorú spôsobil úmyselne alebo vlastnou nezodpovednosťou, 

 rešpektovať príkazy vedúceho,  inštruktorov a horskej služby, príslušníkov polície. 

 

 

 

Žiakom je prísne zakázané: 

 fajčiť počas celého kurzu, 

 vlastniť, donášať, distribuovať a zneužívať návykové látky vrátane alkoholu, 

 prinášať nebezpečné, zdravie ohrozujúce veci, ktoré poškodzujú duševné a fyzické 

zdravie človeka, 

 nosiť cenné veci a väčšie čiastky peňazí, 

 nosiť a manipulovať s elektronickými zariadeniami bez súhlasu vedúceho kurzu, 

 používať mobilný telefón počas výcviku, ak to nie je dohodnuté s vedúcim kurzu 

alebo inštruktorom inak, 

 vzďaľovať sa a opúšťať družstvo bez vedomia inštruktora. 

 

Výchovné opatrenia: 

 

 pri porušení tohto poriadku, alebo porušení pravidiel bezpečnosti a ochrany 

zdravia udeľuje vedúci kurzu nasledovné výchovné opatrenia: 

 pokarhanie vedúcim kurzu, 

 podmienečné vylúčenie z kurzu, 

 vylúčenie z kurzu. 

 o udelených výchovných opatreniach je informovaný zákonný zástupca, 

riaditeľka školy a pedagogická rada, 

 ak je žiak vylúčený z kurzu, zákonný zástupca si ho vyzdvihne do 8.00 hodiny 

nasledujúceho dňa a tým sa jeho účasť na kurze končí, 

 náklady na dopravu si hradí žiak sám. 
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2b)  Povinnosti žiaka na hodinách telesnej výchovy a telesnej a športovej výchovy 

 

 dodržiavať školský poriadok, z ktorého vyplývajú všetky práva a povinnosti, 

 dodržiavať pokyny vyučujúceho, alebo pedagogického dozoru, 

 do telocvične sa smie vstupovať iba v čistej športovej obuvi (tenisky, botasky), žiaci 

nesmú mať na vyučovacej hodine tenisky s čiernou podrážkou, 

 žiaci sú povinní mať vhodný cvičebný úbor (športová obuv, športové oblečenie, 

tepláková súprava); vhodnosť cvičebného úboru sa určuje podľa ročného obdobia, 

pohybovej činnosti a klimatických podmienok; cvičebný úbor musí zodpovedať zásadám 

bezpečnosti a hygieny telovýchovnej činnosti, 

 vyučovacia hodina sa začína zvonením, žiaci sa pripravia na vyučovanie, prezlečú sa do 

cvičebného úboru, do telocvične vstupujú výhradne v doprovode vyučujúceho, 

 žiaci sú povinní uzamykať šatne, 

 žiaci sú povinní chrániť svoje zdravie aj zdravie iných, dbať na čistotu a poriadok, 

dodržiavať pravidlá bezpečnosti a zdravia pri práci a zásady požiarnej ochrany, 

 vstupovať do priestorov telocvične slušne a ohľaduplne, svojím správaním nenarúšať 

priebeh vyučovania, 

 žiaci opustia telocvičňu na konci hodiny a presunú sa do šatne (dodržanie hygienických 

zásad – sprchovanie, umývanie), priestory telocvične opustia až po ukončení hodiny, 

 žiaci nesmú mať na vyučovacej hodine v telocvični: mobilné telefóny, knihy a zošity, 

tašky, počítače, jedlo, ostré sponky a spony vo vlasoch, dlhé náušnice, retiazky, kožené 

náramky a náhrdelníky, prstene, hodinky, žuvačky a iné predmety, ktoré by mohli 

ohroziť bezpečnosť žiakov, 

 akýkoľvek úraz, prípadne iné zdravotné problémy žiaci okamžite hlásia vyučujúcemu,  

 žiak môže byť oslobodený alebo čiastočne oslobodený od vyučovania povinnej telesnej 

výchovy na návrh obvodného lekára; zdravotne oslobodení žiaci (IV. zdravotná skupina) 

sa riadne zúčastňujú na hodinách povinnej telesnej výchovy, pričom nevykonávajú 

cvičenia, pomáhajú pri príprave a odkladaní náradia; do priestorov telocvične sú povinní 

nosiť prezuvky (tenisky), 

 žiaci III. zdravotnej skupiny sa riadne zúčastňujú na hodinách TEV a TSV; v 

dostatočnom počte sa zaraďujú do oddelení zdravotnej  telesnej výchovy, 

 žiakom sa zakazuje svojvoľné opustenie telocvične a iného priestoru na cvičenie bez 

vedomia vyučujúceho, 

 úmyselné poškodenie športových pomôcok, akékoľvek poškodenie dverí, okien, spŕch, 

WC sa považuje za porušenie školského poriadku a vzniknutú škodu je žiak povinný 

v plnej výške uhradiť. 
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Príloha č.  3 Ochrana a bezpečnosť pri práci vo fyzikálnom a chemickom laboratóriu 

 

Pre žiakov platia tieto zásady: 

1. Laboratórne cvičenia sa robia iba pod dozorom vyučujúceho. 

2. Každý žiak má trvalé vyhradené pracovné miesto, za ktorého vybavenie a stav zodpovedá.     

Každý nedostatok ihneď oznámi vyučujúcemu. 

3. Žiak udržiava poriadok a pokoj, neprechádza sa bez dovolenia po laboratóriu. 

4. Do laboratória sa nesmie nosiť školská taška. 

5. Je povinný používať pracovný plášť. 

6. Žiaci musia mať dlhé vlasy zapnuté dozadu alebo použiť primeranú pokrývku hlavy. 

7. Pred každým laboratórnym cvičením sa žiak musí oboznámiť s bezpečnostnými 

predpismi. 

8. Pri práci žiak dbá o vlastnú bezpečnosť, ako aj o bezpečnosť druhých. 

9. V laboratóriu sa nesmie jesť, piť a fajčiť. 

10. Žiak dbá na poriadok na svojom pracovnom mieste a udržiava ho v čistote. 

11. Nesmú sa používať chemikálie, ktoré nie sú označené štítkom. 

12. Žiak okamžite hlási vyučujúcemu každé drobné poranenie a nevoľnosť. 

13. Žiak hlási vyučujúcemu rozsypanie alebo rozliatie chemikálií, rozbitie skla a iné 

nedostatky. 

14. Pri práci s elektrickým prúdom sa žiak riadi pokynmi vyučujúceho. 

15. Po skončení práce každý žiak dokonale vyčistí použité pomôcky a skontroluje poriadok 

na svojom pracovnom mieste. 

16. Z laboratória žiak odchádza na pokyn vyučujúceho po vykonaní záverečnej kontroly. 

17. Žiak je povinný pred odchodom z laboratória umyť si ruky mydlom. 
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Príloha č.  4 Požiarny poriadok  

Pre žiakov platia tieto zásady: 

1. Pracovať tak, aby svojím konaním nespôsobil príčinu vzniku požiaru. 

2. Poznať dobre svoje pracovisko, vlastnosti látok, s ktorými pracuje aj z hľadiska ich 

požiarnej nebezpečnosti. 

3. Poznať rozmiestnenie hasiacich prístrojov. 

4. Poznať únikové cesty. 

5. Neodhadzovať do odpadových nádob látky, ktoré by sa mohli samovznietiť alebo 

vzájomne reagovať. 

6. Nesypať do odpadu látky tlejúce a horúce. 

7. Nezasahovať do elektrickej inštalácie. 

8. Pri náhlom prerušení dodávky plynu, elektrického prúdu alebo vody ihneď bezpečne 

uzavrieť všetky príslušné prívody. 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 4a) Záznam z oboznámenia sa žiakov zúčastnených na vyučovacom procese 

so zaistením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochranou pred požiarmi  

 

Príloha č. 4b) Záznam z oboznámenia sa s bezpečnostnými predpismi pri používaní 

mikrovlnnej rúry 
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Príloha č. 5 Bezpečnosť práce v odbornej učebni informatiky 

Žiak sa oboznámi s: 

- všeobecnými zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

- hygienou a bezpečnosťou práce v informačno-komunikačných inštitúciách, 

   - bezpečnosťou práce pri obsluhe používaných elektrických zariadení a reprografickej  

     techniky, 

- tvorbou a ochranou pracovného a životného prostredia. 

Pri práci s počítačom je potrebné dbať na: 

- záťaž organizmu pri práci s PC, 

- význam prevencie, preventívnych lekárskych prehliadok, 

- ergonomické požiadavky na prácu, 

- osvetlenie pracovného miesta, 

- režim práce, prestávky v práci. 
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Príloha č.  6 Pravidlá správania sa na odbornej klinickej praxi 

 

1. Cvičenia v prirodzených podmienkach sú súčasťou vyučovacieho procesu, preto sa   

      žiak riadi zásadami vnútorného školského poriadku. 

2. Miesto a čas vyučovania určuje harmonogram cvičení, ktorý žiak presne   dodržiava. 

      Nedodržanie harmonogramu je absenciou na vyučovaní. 

3. V prípade, že žiak počas súvislej odbornej klinickej praxe nedodrží stanovený čas a opustí 

pracovisko pred skončením služby, bude si nahrádzať v takomto prípade plný počet hodín 

za určitý deň.  

4. Počas cvičení žiak musí mať kompletný pracovný odev, v študijnom odbore zdravotnícky 

záchranár s označením (reflexné pásy). Žiak na praktické vyučovanie nenosí prstene, 

náramky, výrazné retiazky či náhrdelník, piersing. Výrazné tetovanie na viditeľnom 

mieste musí byť prekryté. Nechty žiaka sú prirodzené, čisté, zastrihnuté a nenalakované. 

Vlasy sú zopnuté tak, aby neboli voľne spustené, resp. má žiak zapletený vrkoč. 

Akceptujú sa farbené vlasy – prirodzené odtiene – neprípustné sú krikľavé odtiene 

(ružová, modrá, zelená, fialová a pod.), nevhodné je výrazné líčenie. Fúzy a brada 

u mužov musia byť esteticky upravené. 

5. Celková úprava a vzhľad musia zodpovedať estetickým a etickým požiadavkám kladeným 

na zdravotníckeho pracovníka. Do pracovného odevu sa žiak prezlieka a celkovú úpravu 

vykonáva iba v priestoroch určených na tento účel. Pracovný odev nenosí mimo 

zdravotníckeho zariadenia alebo zariadenia sociálnej starostlivosti. Súčasťou pracovného 

odevu je pevná zdravotná obuv a menovka žiaka umiestnená na viditeľnom mieste. 

6. V priebehu cvičení má žiak nárok na prestávku podľa vyučovacích hodín, na ktorú môže 

odísť len s vedomím učiteľa. 

7. Počas cvičení sa žiak nevenuje súkromným záujmom /netelefonuje, neprijíma súkromné 

návštevy, neprechádza na iné pracoviská a pod./. Zo zdravotníckeho a sociálneho 

zariadenia neodnáša lieky, tlačivá a iné predmety. Žiak má zakázané konzumovať 

nemocničnú stravu a nápoje určené pre pacientov. 

8. Počas cvičení žiak prísne dodržiava zásady BOZP, dbá na svoju bezpečnosť, ako aj na 

bezpečnosť ľudí, s ktorými prichádza do kontaktu. Pri práci s dezinfekčnými 

prostriedkami, liekmi, biologickým materiálom dodržiava zásady bezpečnosti a ochrany 

zdravia. Žiaci musia rešpektovať systém práce a spoluprácu zdravotníckeho tímu na 

pracovisku. Žiak je povinný šetriť materiál, majetok a energiu školiaceho pracoviska. 

9. Žiak musí prichádzať na pracovisko odpočinutý, nesmie byť pod vplyvom alkoholu ani 

omamných látok. V priestoroch zdravotníckeho a sociálneho zariadenia a v ich 

bezprostrednom okolí platí prísny zákaz fajčenia. 

10. Žiak  je  povinný dodržiavať ochranu pred prenosnými chorobami. 

11. Žiak prísne dodržiava lekárske tajomstvo o všetkých záležitostiach, s ktorými sa stretol na 

cvičeniach z odbornej klinickej praxe. Dbá, aby svojím konaním a správaním neporušoval 

práva chorých, svojich spolužiakov a zamestnancov. 

12. Žiak pristupuje k chorým, k práci a k pracovníkom zdravotníckeho a sociálneho 

zariadenia v súlade so zásadami morálneho a empatického konania. Na vyučovanie sa 

dôsledne a pravidelne pripravuje, aby svojou nevedomosťou nespôsobil chorému ujmu na 

zdraví alebo materiálnu škodu. Nerozhodnosť, nedorozumenie, nevedomosť alebo chybu 

v práci oznámi učiteľovi, prípadne pracovníkom školiaceho pracoviska. 

13. Žiak každý úraz na pracovisku hlási vyučujúcemu, prípadne vedúcemu pracoviska, má 

právo na vykonanie písomného záznamu o úraze. 

14. Žiak má právo na ochranu svojho zdravia. Má právo na poskytnutie osobných ochranných 

pracovných prostriedkov podľa povahy vykonávaných prác. 

15. Žiak dodržiava v priestoroch šatne čistotu a poriadok. 
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Príloha č. 7 Pravidlá správania sa žiakov v odborných učebniach ošetrovateľstva, 

fyzioterapie a masáží, záchrannej zdravotnej služby a prvej pomoci 

 

1. Žiaci vstupujú a zdržiavajú sa v odbornej učebni len za prítomnosti učiteľa. 

2. Počas cvičení z predmetov základy ošetrovateľstva a asistencie, ošetrovateľské techniky, 

masáže, metódy kinezioterapie, funkčná diagnostika lokomočného systému a sanitárske 

činnosti je žiak povinný používať ochranné prostriedky podľa zamerania študijného 

a učebného odboru. 

3. Celková úprava a vzhľad žiaka musia zodpovedať estetickým požiadavkám kladeným na 

zdravotníckeho pracovníka – náušnice primeranej dĺžky, žiak nenosí prstene, náramky, 

nechty sú čisté, zostrihané, nenalakované, vlasy zopnuté. 

4. Do odbornej učebne ošetrovateľstva nosí len školskú tašku. 

5. Počas cvičení sa žiak riadi všeobecnými zásadami BOZP, prípadný úraz hlási 

vyučujúcemu, chráni životné prostredie, šetrí majetok, materiál a energiu. 

6. V odbornej učebni sa nesmie jesť a piť. 

7. Žiaci nesadajú na postele a lôžka a ani iným spôsobom neznehodnocujú prostredie a 

zariadenie učebne. 

8. Žiaci pripravia pomôcky, modely, náradia a náčinia a pracujú s nimi len na pokyn 

vyučujúceho. 

9. Pri práci s prístrojmi žiaci prísne dodržiavajú návod na použitie a pokyny vyučujúceho, 

aby svojou nepozornosťou nespôsobili ujmu na zdraví alebo materiálnu škodu. 

10. Prípadné poškodenie učebnej pomôcky žiak hlási vyučujúcemu. 

11. Po skončení cvičenia žiaci odložia použité pomôcky, modely, náradia a náčinia na 

pôvodné miesto pod dozorom vyučujúceho. 

12. Žiaci majú prísne zakázané z učebne odnášať akékoľvek  predmety. 
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Príloha č. 8 Školská smernica k prevencii negatívnych javov  
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STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA 
Kukučínova 40, 041 37 Košice 

Dodatok č. 1 

k Školskému poriadku  

B ) Povinnosti 

bod 41 Ak žiak vyššieho odborného štúdia (VOŠ), pomaturitného kvalifikačného štúdia 

(PKŠ) a externého večerného štúdia poruší školský poriadok tým, že: 

a ) vymešká a neospravedlní  

 3 vyučovacie hodiny, bude mu udelené pokarhanie triednym učiteľom, 

 4 až 7 vyučovacích hodín, bude mu udelené pokarhanie riaditeľom školy, 

 8 až 14 vyučovacích hodín, bude podmienečne vylúčený zo štúdia, 

 15 a viac vyučovacích hodín, bude vylúčený zo štúdia. 

 

 b) má zápis v triednej knihe 

 3 zápisy, bude mu udelené pokarhanie triednym učiteľom,  

 4 až 5 zápisov, bude mu udelené pokarhanie riaditeľkou školy, 

 6 až 7 zápisov, bude podmienečne vylúčený zo štúdia,  

 8 zápisov, bude vylúčený zo štúdia. 

 

C ) Zákazy 

bod 10  

Užívať, šíriť, nosiť a prechovávať legálne, nelegálne drogy, narkotiká, psychotropné 

a omamné látky, propagovať ich na tričkách a pod. Riaditeľstvo školy v spolupráci 

s koordinátorom prevencie umožňuje vykonať náhodný odber vzoriek moču na návykové 

látky a dychový test na alkohol. K odberu vzoriek moču je nutný súhlas rodiča 

u neplnoletých žiakov, plnoletý žiak si súhlas podpisuje sám. V prípade zistenia návykovej 

látky u žiaka riaditeľstvo okamžite upovedomí rodiča a odporúča spoluprácu s odbornými 

inštitúciami, lekárom a psychológom. Za nedodržanie tohto zákazu môže byť žiak 

štvorročného štúdia vylúčený zo štúdia. Za nedodržanie tohto zákazu bude žiak 

vyššieho odborného štúdia (VOŠ), pomaturitného kvalifikačného štúdia (PKŠ) 

a externého večerného štúdia  vylúčený zo štúdia. 

 

Výchovné opatrenia 

bod 3 

Ak žiak prinesie alkoholické nápoje, psychotropné a omamné látky do školy a na akcie 

organizované školou (lyžiarsky kurz) je vylúčený z akcie a následne žiak štvorročného štúdia 

môže byť vylúčený zo štúdia, plnoletý žiak bude vylúčený zo štúdia. 

 

 

 

Košice 16. 12. 2019                                                                 PhDr. Anna Hencovská 

                                                                                                      riaditeľka školy 

F 25.1/2019 

 

 


