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Stredná odborná škola podnikania a služieb 

Hattalova 968/33, 029 01 Námestovo  
 

 

 INTERNÁ NORMA   
 

 

Druh normy: základná organizačná norma 

 
ŠKOLSKÝ  PORIADOK 

 

Číslo 18/2021/SOŠNOHA -5 

 

Podľa  § 153 odsek 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po prerokovaní 

v pedagogickej rade, so zástupcami rady školy a žiackej školskej rady, vydáva riaditeľ Strednej 

odbornej školy podnikania a služieb, Hattalova 968/33, 029 01 Námestovo, tento školský 

poriadok: 

 

 

Účel Školského poriadku: 

 

Školský poriadok upravuje podrobnosti o výkone práv a povinností žiakov a ich zákonných 

zástupcov v škole, o organizácii vyučovania a vnútornom režime školy, o podmienkach na 

zaistenie bezpečnosti a ochrane zdravia a o podmienkach nakladania s majetkom školy. Bol 

vypracovaný v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a k nemu 

vykonávajúcich predpisov, ako jaj ďalších právnych noriem súvisiacich s týmto zákonom 

a školskou legislatívou pre výchovu a vzdelávanie žiakov. 

 

 

Oblasť platnosti: 

 

Základná organizačná norma je záväzná pre všetkých žiakov, ich zákonných zástupcov a  

zamestnancov SOŠ PaS.   

 

Počet strán: 25 

Počet príloh: 3 

 

Vzťah k už vydaným interným normám školy: 

 

Nový Školský poriadok ruší Školský poriadok účinný k 1. septembru 2019.  

 

Gestorský útvar: 

riaditeľka SOŠ PaS  

Schválil: 

Ing. Erika Šušková 
riaditeľka  

 

Dátum schválenia: 

31. august 2021 

Dátum účinnosti: 

1. september 2021 
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Zásady práce s vnútorným predpisom 

 

Pridelenie vnútorného predpisu: 

 

Školský poriadok bol pridelený 

 

Dátum 
Meno a priezvisko 

zamestnanca 
Funkcia Podpis 

 Ing. Erika Šušková riaditeľka   

 Mgr. Mária Kordiaková 
zástupkyňa pre teoretické 

vzdelávanie (TV) 
 

 Ing. Mária Líšková 
zástupkyňa pre praktické 

vzdelávanie (PV) 
 

 Ing. Iveta Bodnárová 
zástupkyňa pre technicko-

ekonomické činnosti (TEČ) 
 

 
  
Uloženie vnútorného predpisu 

Školský poriadok školy bude trvalo školy uložený v kancelárii riaditeľky školy (ďalej „riaditeľ 

školy“ vo všetkých  gramatických tvaroch) a  je prístupný aj v elektronickej podobe na 

SharePoint/Zborovňa/Vnútorné predpisy školy, všetkým zamestnancom. 

Školský poriadok je pre žiakov a ich zákonných zástupcov zverejnený na webovom sídle školy: 

www.sosno.sk/dokumenty/školské dokumenty-školský poriadok a na Edupage.  

 

 
Oboznámenie s vnútorným predpisom 

Zodpovedný vedúci zamestnanec organizačného útvaru školy je povinný bezodkladne najneskôr 

na najbližšej porade útvaru po pridelení Školského poriadku zabezpečiť oboznámenie všetkých 

zamestnancov so Školským poriadkom a zároveň ich informovať o tom, kde bude trvalo 

uložený. 

Žiaci a ich zákonní zástupcovia sú so školským poriadkom oboznámení preukázateľným 

spôsobom. 
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Úvodné ustanovenia  
 

1. Školský poriadok schvaľuje riaditeľ Strednej odbornej školy podnikania a služieb 

v Námestove pre zabezpečenie plynulého a  bezpečného chodu školskej  a mimoškolskej 

práce žiakov.  

 

2. Každý žiak má zabezpečené slobodné využívanie svojich práv. Zároveň je povinný  riadiť sa 

schválenými pravidlami školského poriadku. Jeho dodržiavanie vyžadujú všetci zamestnanci 

školy a priebežne kontrolujú jeho plnenie. 

 

3. V priestoroch školy sa žiak správa slušne, v duchu porozumenia, znášanlivosti a priateľstva, 

nepoužíva vulgárne výrazy, zdraví všetkých zamestnancov školy i dospelých návštevníkov 

školy. Všetkých zamestnancov školy zdraví i na verejnosti. Dospelým osobám prejavuje 

úctu, dáva im prednosť pri vstupe do miestnosti. Žiak dbá o svoju osobnú hygienu. 

Svedomito sa pripravuje na výchovu a vzdelávanie (ďalej len vyučovanie) a dbá na pokyny 

pedagogických i nepedagogických zamestnancov.  

 

4. Žiak sa slušne správa i v čase mimo vyučovania, počas voľných dní a školských prázdnin.  

 

5. Školské šatne sú chránené a monitorované kamerovým systémom. Za prípadnú stratu či 

poškodenie osobných vecí žiak zodpovedá sám. Každú stratu, prípadne poškodenie 

osobných vecí je každý žiak povinný ihneď nahlásiť svojmu triednemu učiteľovi.  

 

 

Čl. I 

Dochádzka žiakov do školy 
 

1. V škole sa realizuje teoretické a praktické vyučovanie. 

 

2. Žiak je povinný chodiť na vyučovanie pravidelne a včas, podľa rozvrhu hodín. Povinne sa 

zúčastňuje na všetkých školských akciách.  

 

3. Žiak je povinný chodiť na vyučovanie pravidelne a včas, podľa rozvrhu hodín aj počas 

dištančného vzdelávania. Povinnosti žiakov počas dištančného vzdelávania sú upravené 

v prílohe č. 1.  

 

4. Žiak je povinný zúčastniť sa v plnom rozsahu na všetkých kurzoch pohybových aktivít 

v prírode: 

 kurz pohybových aktivít v prírode – zimné športy (1. ročník), 

 kurz pohybových aktivít v prírode – letné športy (2. ročník), 

 kurz na ochranu života a zdravia (v študijnom odbore 3. ročník, v učebnom odbore 

2. ročník), 

 účelové cvičenia (1. a 2. ročník). 

 

5. Žiak je povinný nahradiť si každú neúčasť na kurzoch v náhradnom termíne. 

 

6. Žiak je povinný používať na kurzoch výstroj podľa pokynov vedúceho školskej akcie. 

 

7. V prípade vzniku mimoriadnej situácie, je žiak povinný riadiť sa aktuálnymi opatreniami 

a legislatívou (napr.  povinné nosenie rúška, predkladanie prehlásení a pod.).  
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8. Žiak má možnosť prihlásiť sa na nepovinné predmety a záujmové vzdelávanie, ktoré ponúka 

škola. V tom prípade je dochádzka do záujmových útvarov a účasť na vyučovaní 

nepovinných predmetov pre žiakov povinná.  

 

9. Žiak prichádza do školy vhodne, nevýstredne a čisto oblečený. Na hodiny telesnej 

a športovej výchovy podľa pokynov vyučujúceho nosí čistý cvičebný úbor a obuv, ktoré mu 

umožňujú bezpečne cvičiť. 

 

10. Žiak je povinný nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín  a pokynov 

vyučujúcich. 

 

11. Žiak má prísne zakázané: 

 nosiť do školy a na školské akcie predmety, ktoré nie sú potrebné počas vyučovania,  

(šperky, väčšiu sumu peňazí, cenné veci a pod.). Škola za ich stratu a vzniknutú škodu 

nenesie zodpovednosť! 

 nosiť do školy zápalky, zapaľovače, nože a iné zbrane a ich napodobeniny, chemikálie, 

tabakové výrobky, alkohol, výbušniny a iné predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť 

a zdravie. Zvlášť je zakázané nosiť, prechovávať a užívať všetky druhy drog a iných 

omamných a povzbudzujúcich látok nielen do školy, ale i na všetky školské akcie. 

Porušenie tohto zákazu (podľa miery a rozsahu) bude škola riešiť takto: 

- predvolaním rodičov do školy, 

- znížením známky zo správania, 

- oznámením na príslušné protidrogové centrum, 

- nahlásením na odbor sociálnych vecí a rodiny, 

- oznámením policajnému zboru. 

 nosiť do školy nebezpečné predmety, ktoré ohrozujú a poškodzujú zdravie, šíriť tlačoviny 

a iné materiály propagujúce rasizmus, extrémizmus, brutalitu, pornografiu, činnosť siekt 

a združení, ktoré poškodzujú fyzické a duševné zdravie človeka, alebo môžu záporne 

ovplyvňovať vývoj osobnosti. 
 našepkávať, odpisovať, používať nedovolené pomôcky, falšovať vysvedčenia, výpisy 

klasifikácie a správania za hodnotiace obdobie,  lekárske potvrdenia a ospravedlnenky a 

kopírovať akékoľvek školské práce. 
 

12. Za dôvod ospravedlnenej neprítomnosti žiaka na vyučovaní  (teoretickom, praktickom 

v nepovinných predmetoch alebo záujmovom vzdelávaní) sa považuje najmä choroba žiaka,  

prípadne   lekárom   nariadený   zákaz   jeho   dochádzky   do   školy,    mimoriadne 

nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadného 

dopravného prostriedku, mimoriadne udalosti v rodine žiaka alebo účasť žiaka na súťažiach. 

 

13. Pri ospravedlnení neprítomnosti žiaka na vyučovaní z rodinných dôvodov, je v kompetencii 

triedneho učiteľa individuálne zvážiť každé ospravedlnenie (na základe dochádzky, 

správania žiaka a pod.).  

 

14. Počas vyučovania (teoretického aj praktického) žiak má prísne zakázané opustiť učebňu 

alebo pracovisko praktického vyučovania za účelom vyzdvihnutia si doručenej zásielky,   

alebo z iných dôvodov. 

 

15. Ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe, požiada 

písomne zákonný zástupca žiaka triedneho učiteľa (prípadne majstra ODV) o uvoľnenie 

z vyučovania.  
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16. Požiadať o uvoľnenie žiaka pre vopred známu príčinu počas vyučovania môže zákonný 

zástupca žiaka (plnoletý žiak) len na základe písomnej žiadosti (žiadosť o uvoľnenie 

zapísať do študentského preukazu) alebo prostredníctvom Edupage.  

 

17. Ak neplnoletý žiak žiada o uvoľnenie z vyučovania z akýchkoľvek dôvodov, musí 

predložiť triednemu učiteľovi alebo majstrovi ODV žiadosť o uvoľnenie, podpísanú 

zákonným zástupcom. Bez tejto žiadosti nevydá triedny učiteľ žiakovi priepustku  a žiak 

má prísne zakázané opustiť budovu školy počas vyučovania.    

Pri odchode z budovy školy je žiak povinný na prízemí budovy školy odovzdať 

informátorovi priepustku, podpísanú triednym učiteľom alebo majstrom odbornej výchovy. 

V prípade neprítomnosti triedneho učiteľa a jeho zastupujúceho učiteľa podpisuje žiakovi 

priepustku zástupca riaditeľa školy alebo riaditeľ školy.  

 

18. Pri uvoľnení žiaka z vyučovania na športové sústredenie, účasť na športových alebo iných 

súťažiach, priloží zákonný zástupca žiaka k žiadosti potvrdenie športového klubu alebo 

oddielu o účasti žiaka na sústredení alebo súťaži.  

 

19. Pri uvoľnení žiaka z vyučovania z dôvodu pobytu v zahraničí, letných pracovných brigád, 

brigádnickej činnosti a pod., požiada jeho zákonný zástupca riaditeľa školy o uvoľnenie 

minimálne jeden mesiac pred avizovaným nástupom. 

Každá žiadosť sa posudzuje individuálne, pričom sa zohľadňuje dochádzka žiaka 

na vyučovanie, priemer známok a správanie žiaka.  

 

20. Pri uvoľnení žiaka na zahraničnú prax sa postupuje podľa prílohy č. 2, ktorá je 

neoddeliteľnou súčasťou školského poriadku. 

 

21. Ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, 

zákonný zástupca žiaka je povinný oznámiť triednemu učiteľovi alebo majstrovi 

odbornej výchovy dôvod neprítomnosti najneskôr do 24 hodín (jeden pracovný deň).  

 

22. Triedny učiteľ, prípadne  majster ODV ospravedlní neprítomnosť žiaka na vyučovaní na 

základe ospravedlnenia podpísaného zákonným zástupcom, (u plnoletého žiaka na 

základe vlastného písomného ospravedlnenia), ktoré je zaznamenané výlučne 

v študentskom preukaze žiaka. 
 

23. Za vzornú dochádzku do školy môže triedny učiteľ udeliť: 

 pochvalu od triedneho učiteľa,  

 podať riaditeľovi školy návrh  na pochvalu od riaditeľa školy, 

 alebo navrhnúť iné ocenenie  riaditeľom školy. 

 

24. Za neospravedlnené hodiny je žiakovi navrhnuté: 

 niektoré z opatrení vo výchove, 

 znížená známka zo správania. 

 

25. Pri počte 15 a viac neospravedlnených hodín v mesiaci, škola oznámi zanedbávanie  

povinnej školskej dochádzky obci a odboru sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého 

pobytu zákonného zástupcu (platí pre žiakov, ktorí neukončili povinnú školskú dochádzku).  

 

26. Neospravedlnená neprítomnosť žiaka na vyučovaní je hrubým porušením školského 

poriadku. Je dôvodom na opatrenie vo výchove: 

 za 1 neospravedlnenú hodinu – napomenutie od triedneho učiteľa, 
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 za 2 – 3 neospravedlnené hodiny – pokarhanie od triedneho učiteľa so zápisom 

do triednej knihy, 

 za 4 – 7 neospravedlnených hodín – pokarhanie od riaditeľa školy so zápisom 

do katalógového listu alebo triedneho výkazu, 

 za 8 – 14 neospravedlnených hodín – návrh na zníženú známku zo správania na druhý 

stupeň, 

 za 15 – 29 neospravedlnených hodín – návrh na zníženú známku zo správania na tretí 

stupeň s prípadným podmienečným vylúčením zo školy.  

 za 30 – viac neospravedlnených hodín - návrh na zníženú známku zo správania 

na štvrtý stupeň s prípadným podmienečným vylúčením zo školy. 

O podmienečnom vylúčení rozhoduje riaditeľ školy. Neospravedlnená absencia je 

posudzovaná pedagogickou radou osobitne u každého žiaka. 

      

27. Žiakovi je možné uložiť opatrenie vo výchove: 

 do 2 mesiacov (odo dňa zistenia  previnenia žiaka pedagogickým zamestnancom školy), 

 do 1 roka (odo dňa, keď sa žiak previnenia dopustil). 

     Za jedno previnenie sa ukladá len jedno opatrenie vo výchove. Opatrenie vo výchove sa 

ukladá po prerokovaní výchovného problému s výchovným a kariérovým poradcom 

a na zasadnutí pedagogickej rady školy. 

 

28. Ak žiak splnil povinnú školskú dochádzku a závažne a opakovane porušuje školský 

poriadok a svojím správaním porušuje základné ľudské práva a spoločenské mravné normy 

možno ho: 

 podmienečne vylúčiť zo štúdia, 

 úplne vylúčiť zo štúdia.       

 

29. Ak sa žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku nezúčastňuje na vyučovaní v trvaní 

najmenej 5 vyučovacích dní a jeho neprítomnosť nie je ospravedlnená, riaditeľ školy 

písomne vyzve žiaka, (ak je neplnoletý zákonného zástupcu), aby zdôvodnil neprítomnosť, 

v opačnom prípade sa žiak bude posudzovať tak, že štúdium zanechal. Ak do 10 dní od 

doručenia výzvy žiak do školy nenastúpil a nezdôvodnil svoju neprítomnosť, posudzuje sa 

tak, akoby štúdium zanechal prvým dňom po uplynutí 10–dňovej lehoty od doručenia. 

Týmto dňom prestáva byť žiakom školy.  

 

30. Pred uložením opatrenia vo výchove bude závažnosť priestupku žiaka objektívne prešetrená 

a posúdená. V prípade potreby bude  prizvaný zákonný zástupca žiaka. 

 

31. Ak riaditeľ školy uloží  opatrenie vo výchove (podmienečné vylúčenie zo školy) určí  

žiakovi skúšobnú lehotu (najdlhšie na jeden rok) na zlepšenie jeho správania. Ak sa 

podmienečne vylúčený žiak v skúšobnej lehote osvedčí, riaditeľ školy upustí od rozhodnutia 

jeho vylúčenia zo školy. Ak sa žiak v skúšobnej lehote dopustí ďalšieho priestupku, bude 

vylúčený zo školy. 

 

32. Opatrenia vo výchove sa zaznamenávajú do katalógového listu žiaka a do elektronickej  

triednej knihy. Opatrenie vo výchove udelené neplnoletému žiakovi, oznamuje riaditeľ školy 

písomne zákonnému zástupcovi žiaka. 

 

 

Čl. II 

Povinnosti žiakov po príchode do školy 
 

1. Na vyučovanie žiak prichádza do školy včas, 15 minút pred vyučovaním, ak to autobusová 

doprava dovoľuje. O 8.00 hod. sa budova školy uzatvára. Po tomto čase je žiak povinný 

pri vstupe do budovy školy preukázať sa prevádzkarke študentským preukazom. 
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2. Na odloženie vrchného odevu a na prezúvanie žiaci využívajú šatne. Prezuvkami môže byť 

len vhodná hygienická obuv. Žiakom je zakázané používať ako prezuvky športovú obuv, 

určenú na hodiny telesnej a športovej výchovy. Žiaci sú povinní prezúvať sa i počas 

záujmových krúžkov.  

 

3. V šatniach sa žiaci zdržiavajú len nevyhnutný čas na prezlečenie, prezutie a uloženie 

osobných vecí. Žiaci udržiavajú v šatniach poriadok (vrchný odev je zavesený na vešiaku 

a obuv uložená v priestore pod lavičkou).  

 

4. Po odchode zo šatne žiak čaká pred učebňou. Do učebne vstúpi po odomknutí vyučujúcim a 

pripraví si všetky učebné pomôcky, potrebné na vyučovaciu hodinu. Učebňu i svoje 

pracovné miesto je žiak povinný udržiavať v čistote a poriadku. Školskú tašku má zavesenú 

na vešiaku lavice alebo položenú v lavici, prípadne vedľa nej. 

 

5. Neskorý príchod na vyučovanie je žiak povinný ospravedlniť vyučujúcemu v triede 

alebo triednemu učiteľovi, prípadne majstrovi ODV. 

 

 

Čl. III 

Správanie žiakov na vyučovacích hodinách  

(vzťah žiak – pedagogický zamestnanec počas vyučovacích hodín) 

 
 1.  Organizácia vyučovania prebieha podľa harmonogramu  platného pre príslušný školský rok.  

                                

2. Na každú vyučovaciu hodinu žiak prichádza včas. Učebnice a všetky školské pomôcky má 

pripravené na lavici podľa rozvrhu hodín.  

 

3. Za opakované a bezdôvodné nenosenie školských pomôcok a študentského preukazu na 

vyučovanie môže triedny učiteľ žiakovi udeliť napomenutie alebo niektoré iné opatrenie 

vo výchove, prípadne dať návrh na zníženú známku zo správania. 

 

4. Žiak  na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad, odpovede spolužiakov, 

svedomito a aktívne pracuje a zapája sa do vyučovacieho procesu, nenašepkáva, neodpisuje, 

nevyrušuje, nepodvádza. Neotáča sa za spolužiakmi, nehojdá sa na stoličke. 

 

5. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky. 

 

6. Učebňu, pracovisko praktického vyučovania, prípadne ihrisko môže žiak počas vyučovacej 

hodiny opustiť len vtedy, ak je písomne ospravedlnený od svojho zákonného zástupcu a to 

len so súhlasom triedneho učiteľa a majstra odbornej výchovy alebo vyučujúceho. 
 

7. Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil, alebo nemá so sebou potrebné pomôcky, ospravedlní 

sa na začiatku vyučovacej hodiny. Počas hodiny vyučujúci nie je povinný prijať jeho 

ospravedlnenie. 
 

8. Pri vstupe dospelej osoby do učebne sa žiaci pozdravia postojom. Sadnú si len na pokyn 

učiteľa. Na hodinách telesnej a športovej výchovy, praktického vyučovania, ako aj pri 

písomných prácach žiaci nevstávajú. 

 

9. Na hodinách telesnej a športovej výchovy a kurzoch pohybových aktivít v prírode, pri 

laboratórnych prácach, pri chemických pokusoch ako aj na ostatných školských akciách, 

žiaci dôsledne dodržiavajú bezpečnostné pokyny vyučujúceho alebo pedagogického dozoru.  
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10. Ak žiak nemôže zo zdravotných dôvodov cvičiť, predloží vyučujúcemu ospravedlnenie od 

lekára v študentskom preukaze. Necvičiacich žiakov môže vyučujúci zaradiť podľa dôvodu, 

pre ktorý necvičia na niektoré pomocné úkony.  

 

11. Žiak je povinný šetriť učebnice, školské pomôcky, udržiavať v poriadku  a  čistote svoje 

miesto v školskej lavici, triedu a všetky školské priestory. Učebnice si na začiatku školského 

roka obalí, nepíše do nich, stará sa o ne. Ostatné školské potreby udržiava v dobrom stave. 

NEPÍŠE A NEKRESLÍ PO LAVICIACH A STENÁCH V PRIESTOROCH ŠKOLY. 
Spôsobené škody uhradí zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak v plnom rozsahu. 

V prípade nepriznania sa konkrétneho vinníka, škodu uhradí kolektív triedy. 

 

12. Manipulovať s oknami, žalúziami, termostatmi na vykurovacích telesách a svetelnými 

vypínačmi môžu žiaci len so súhlasom a v prítomnosti učiteľa. 

 

13. Manipulovať s výpočtovou technikou, audiotechnikou, (zapínať, prenášať a pod.) meniť 

nastavenia počítačov, využívať internet na iné ako na vzdelávacie účely môžu žiaci len so 

súhlasom a v prítomnosti učiteľa. 

 

 

Čl. IV 

Používanie mobilných telefónov a iných elektronických zariadení 

 
1. Žiak môže používať mobilný telefón, slúchadlá a iné zariadenia IKT výlučne so súhlasom 

vyučujúceho. 

 

2. Ak žiak  poruší zákaz používania zariadení uvedených v ods. 1 počas vyučovania, môže mu 

byť uložené výchovné opatrenie alebo znížená známka zo správania.  

 

3. Je prísne zakázané bez povolenia vyučujúceho, prípadne riaditeľa školy vytvárať obrazové, 

prípadne zvukové záznamy, počas vyučovania (aj dištančného), prípadne počas prestávok, 

bez predchádzajúceho súhlasu dotknutých osôb, tieto záznamy upravovať, zosmiešňovať 

a zverejňovať.  

 

4. Za nahrávanie inej osoby bez jej súhlasu môže byť žiakovi uložené výchovné opatrenie 

alebo mu môže byť navrhnutá znížená známka zo správania.  

 

5. Ak je žiak na záverečnej skúške alebo maturitnej skúške pristihnutý pri používaní 

mobilného telefónu, dozerajúci učiteľ záverečnú skúšku alebo maturitnú skúšku preruší 

a predseda  skúšobnej  komisie  alebo  predmetovej  maturitnej  komisie  nedovolí   žiakovi 

v skúške pokračovať.  Žiak opakuje skúšku, prípadne jej časť, v riadnom termíne 

nasledujúceho školského roka. 

 

 

Čl. V  

Správanie sa žiakov počas prestávok 

(vzťah žiak – pedagogický zamestnanec počas prestávok) 
 

1. Organizácia prestávok prebieha podľa harmonogramu platného pre príslušný školský rok. 

 

2. Malé prestávky sú päťminútové a desaťminútové. Veľká prestávka je po 4. vyučovacej 

hodine a trvá 30 minút.  
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3. Počas malých prestávok sa žiak zdržiava v priestore pred vchodom do učební. Prestávky sú 

určené najmä na presun žiakov do inej učebne, vykonanie osobnej hygieny, prípadne 

zopakovanie si učiva. V priestoroch WC žiaci dodržiavajú čistotu a zbytočne sa v nich 

nezdržiavajú. 

 

4. Žiak pri presune do inej triedy, môže vstúpiť do učebne len so súhlasom vyučujúceho. 

 

5. Žiak desiatuje cez prestávku. Všetky papiere a odpadky hádže do koša. Pri vyšších teplotách 

v učebni sa môže žiak napiť aj v priebehu vyučovania. 

 

6. Je zakázané jesť a piť pri počítačoch a inej elektrotechnike (hlavne v počítačových 

učebniach). 

 

7. Počas prestávok pomáhajú určení žiaci vyučujúcemu zabezpečiť učebné pomôcky potrebné 

na ďalšie vyučovanie. V prípade potreby môžu  žiaci vyhľadať triedneho učiteľa, 

koordinátora prevencie drogových závislostí a sociálno-patologických javov alebo iného 

učiteľa. Ak ide o naliehavú vec, môžu žiaci navštíviť výchovného a kariérového poradcu 

kedykoľvek v priebehu vyučovania, inak využívajú úradné hodiny. 

 

8. Počas prestávok sa žiaci správajú disciplinovane, pri zakupovaní desiaty a nápojov 

z automatov sa nenáhlia. Je zakázané voľne prenášať nápoje od nápojového automatu 

mimo dovoleného priestoru (prízemie). Dôvodom zákazu je časté rozlievanie nápojov po 

chodbách a schodoch, následkom čoho môže vzniknúť úraz. 

 

9. Žiakom je zakázané  používať mikrovlnnú rúru. V prípade potreby je nutné požiadať 

o zohriatie jedla  prevádzkarku (na recepcii), prípadne ped, zamestnanca.   

 

10. Žiaci nesmú opúšťať budovu školy za účelom prevzatia si objednaného jedla. Jedlo si žiak 

môže prevziať výlučne pri vchodových dverách do budovy školy.  

 

11. Žiaci dodržiavajú hygienické zásady a rešpektujú pokyny učiteľov, ktorí vykonávajú dozor.  

 

12. Žiakom je prísne zakázané vychádzať z  budovy školy cez kadernícky salón. 

 

13. Žiakom je prísne zakázané nakláňať sa cez zábradlie schodiska. 

 

14. Na vyučovanie telesnej a športovej výchovy sa presunú počas prestávky. Vo vyhradenom 

priestore sa prezlečú do športového úboru, správajú sa disciplinovane a čakajú na 

vyučujúceho pred VÚM. Po skončení hodiny vykonajú podľa potreby osobnú hygienu, čo 

najrýchlejšie sa oblečú a v tichosti sa presunú pred učebňu, v ktorej majú ďalšiu vyučovaciu 

hodinu. 

 

15. Žiaci môžu cez prestávky otvárať okná iba na vetranie, pre ich čiastočné otvorenie. 

Je prísne zakázané vykláňať sa a vykrikovať a pľuvať z okien, vyhadzovať z okna papier, 

odpadky alebo iné predmety. 

 

16. Svojvoľné opúšťanie budovy školy počas vyučovania a prestávok je zakázané. Veľkú 

prestávku žiaci využívajú na voľný pohyb, riadia sa pokynmi učiteľov vykonávajúcich 

dozor, dbajú na ochranu svojho zdravia i zdravia spolužiakov. Žiaci nesmú bez priepustky 

vychádzať z budovy školy pred skončením vyučovania. 
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17. Žiak sa má cez prestávky slušne správať k pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom 

ako aj k spolužiakom. 

 

18. Je prísne zakázané šikanovať spolužiakov, vydierať ich, kradnúť a ubližovať si 

navzájom. Cez prestávky je zakázané vybavovať si vzájomné osobné nezhody. Za 

prejav šikanovania sa považuje vyžadovanie služieb, peňazí, predmetov, jedla od 

šikanovaného, vyhrážanie sa násilím, bitie, verbálne a fyzické ponižovanie alebo 

akékoľvek agresívne správanie voči spolužiakom. Žiak o týchto skutočnostiach 

informuje triedneho učiteľa, výchovného a kariérového poradcu, prípadne riaditeľa 

školy. Môže použiť aj schránku dôvery, ktorá je umiestnená na II. poschodí budovy 

školy.  

 

19. Je nevhodné, aby žiaci demonštrovali prejavy intimity v priestoroch školy 

a na školských akciách.  

 

   

Čl. VI  

Odchod žiakov zo školy 
 

1. Pred odchodom z učebne žiak zanecháva svoje pracovné miesto upratané. 

 

2. Keď žiaci v priebehu dopoludňajšieho vyučovania menia učebňu, sú povinní v pôvodnej 

učebni i na svojom pracovnom mieste zanechať po sebe poriadok a organizovane podľa 

pokynov učiteľa sa presunúť do inej učebne. V úplnom poriadku je potrebné zanechať 

učebne i po skončení dopoludňajšieho vyučovania. Potom sa žiaci odoberú do šatne, kde sa 

prezujú, prezlečú a opustia budovu školy. Po skončení vyučovania idú žiaci domov. 

Zdržiavať sa bez dozoru v budove školy a pred hlavným vchodom do školskej budovy 

je zakázané! 

 

3. Po skončení vyučovania si nesmie žiak ponechať prezuvky, pomôcky, ani žiadne iné svoje 

osobné veci v učebniach. Žiak si môže ponechať prezuvky v šatni, je povinný ich uložiť na 

miesto pod lavičkou. 

 

 

Čl. VII 

Správanie sa žiakov v školských priestoroch  

v čase mimo vyučovania 
 

1. Žiak sa môže zdržiavať v školských priestoroch v čase mimo vyučovania 

a na popoludňajších akciách triedy alebo školy len s pedagogickým dozorom po 

predchádzajúcom súhlase vedenia školy. 
 

2. Žiak je povinný sa prezúvať počas všetkých školských akcií. Dodržiava pokyny 

pedagogického zamestnanca školy. 

 

3. Žiakom nie je dovolené pohybovať sa v iných priestoroch, ako sú priestory určené na 

popoludňajšiu aktivitu. 

 

4. Na akciách sa zúčastňuje aktívne a dodržiava pravidlá slušného správania. Po skončení 

školskej akcie sa zbytočne nezdržiava v priestoroch budovy školy ani pred ňou. 
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Čl. VIII 

Práva žiakov 
         

1. Žiak má právo na: 

 vzdelanie zamerané na rozvoj jeho osobnosti, talentu, rozumových a fyzických 

schopností, 

 rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,  

 bezplatné vzdelanie v stredných školách,  

 vzdelanie v štátnom jazyku, materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom        v školskom 

zákone, 

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

 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, 

 na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi 

možnosťami, záujmami a záľubami, 

 na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov, 

 na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených školským zákonom. 

 

2. Každý žiak má byť chránený pred všetkými formami zanedbania, krutosti, využívania 

a šikanovania. 

 

3. Žiak má právo poznať školský poriadok zahŕňajúci práva a povinnosti žiakov a Dohovor 

o právach dieťaťa.  

 

4. Žiak má právo na ochranu zdravia a bezpečnosť práce pri vyučovaní, na osobné ochranné 

pomôcky, na dodržiavanie základných psychohygienických noriem (dĺžka vyučovania 

v jednom celku, počet a dĺžka prestávok). 

 

5. Žiak má právo primeraným spôsobom slobodne vyjadriť svoj názor vo všetkých 

záležitostiach, ktoré sa ho týkajú; v diskusii na vyučovaní, na triednických hodinách, 

na zasadnutí žiackej školskej rady a v školskom časopise. 

 

6. Žiak má právo byť oboznámený s kritériami, podľa ktorých je hodnotený počas 

klasifikačného obdobia.  (príloha č. 4 – vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov) 

 

7. Žiak má právo na objektívne hodnotenie, byť oboznámený s výsledkami hodnotenia ústnych 

odpovedí, písomných i praktických prác. 

Žiak má právo nahliadnuť do ohodnotených prác. V prípade pochybnosti o správnosti 

klasifikácie má právo požiadať o komisionálne preskúšanie. 

 

8. Vo vzťahu k pedagogickým zamestnancom a vedeniu školy žiak má právo: 

 na aktívny a kultivovaný dialóg s triednym učiteľom, vedením školy i ostatnými 

pedagogickými i nepedagogickými zamestnancami v duchu zásad humanity a tolerancie, 

 vysloviť svoj názor, položiť k danému učivu otázku a dostať na ňu odpoveď, 

 

 na zdôvodnenie klasifikácie a analýzu chýb v písomných a grafických prácach, 
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 vedieť termín plánovanej písomnej práce (ak trvá dlhšie ako 25 minút) najneskôr týždeň 

vopred, 

 vedieť z ktorého učiva, tematického celku bude plánovaná písomná práca, 

 v jednom dni písať najviac jednu predpísanú písomnú prácu, 

 požiadať riaditeľa školy o povolenie konať komisionálnu skúšku (žiaci mladší ako 

18 rokov prostredníctvom zákonného zástupcu), 

 požiadať riaditeľa školy o oslobodenie z vyučovania povinného predmetu (žiaci mladší 

ako 18 rokov prostredníctvom zákonného zástupcu). 

 

9. Žiak má právo slobodne sa rozhodnúť pri výbere povinne voliteľného predmetu náboženská 

výchova alebo etická výchova. 

 

10. Žiak má právo na ochranu osobných údajov v škole i pred ich neoprávneným šírením alebo 

zneužívaním. Za neporušenie práva na súkromie alebo neoprávnené zasahovanie 

do súkromia sa považuje tá skutočnosť, ak oprávnená osoba získava informácie o týraní 

alebo ohrození dieťaťa. 

 

11. Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu      

a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám 

a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú. 

 

12. Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo používať pri výchove 

a vzdelávaní špeciálne učebnice a špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky. 

 

13. Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo byť hodnotený so 

zreteľom  na  druh  znevýhodnenie.  Žiakovi nemožno znížiť  známku zo správania    a  ani 

z vyučovacieho predmetu, pokiaľ sú prejavy jeho správania rušivé a neadekvátne a súvisia 

so zdravotným znevýhodnením žiaka. 

 

14. Žiak, ktorý je na konci druhého polroka klasifikovaný stupňom nedostatočný najviac 

z dvoch predmetov, má právo vykonať v poslednom augustovom týždni  komisionálne 

skúšky. Hodnotenie komisionálnej skúšky je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať. 

 

15. Ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci 

prvého a druhého polroka, môže do 3 dní odo dňa, kedy sa dozvedel o jej výsledku, 

požiadať riaditeľa školy o komisionálne preskúšanie. 

 

16. Žiak má právo na ochranu svojho súkromia, cti  a povesti. Vyjadrenie učiteľa,  týkajúce sa 

hodnotenia vedomostí, zručností, postojov žiakov a ich zverejňovanie, nemôže žiaka urážať 

a ponižovať, negatívne ovplyvňovať jeho sebahodnotenie  či postavenie v skupine 

spolužiakov. 

 

17. Žiak má právo zúčastniť sa na žiackej samospráve v rámci školy a voliť zástupcu triedy 

do žiackej školskej rady.  

 Člen žiackej školskej rady:  

 vyjadruje sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy 

a vzdelávania, 

 podieľa sa na tvorbe  a dodržiavaní školského poriadku, 

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

stanoviská  a návrhy, zastupuje žiakov aj mimo školy, 

 volí a odvoláva zástupcu žiakov do žiackej školskej rady.   
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18. Žiak má právo využívať školské zariadenie, učebne, školské pomôcky, fit park a školskú 

knižnicu. 

 

19. Žiak má právo navštevovať záujmové vzdelávanie, ktoré ponúka škola a podľa záujmu sa 

zapojiť do ponúkaných aktivít a využívať pracovné pomôcky a dostupné technické 

zariadenia počas vyučovania aj v čase záujmového vzdelávania. 

 

20. Žiak má právo združovať sa na základe dobrovoľnosti v mládežníckych organizáciách, 

záujmových a športových organizáciách, v záujmových útvaroch v škole, zapájať sa 

do mimoškolských, kultúrnych,  športových a iných aktivít organizovaných školou. 

 

21. Žiak má právo zúčastniť sa na mimoškolských akciách organizovaných školou (na území SR 

alebo v zahraničí). V prípade veľkého záujmu sa vyberajú žiaci podľa prospechu, správania 

a dochádzky. Žiaci, ktorí sa aktívne podieľajú na organizovaní školskej akcie, sú pri výbere 

uprednostnení.  

 

22. Žiak má právo podľa svojich potrieb využívať pomoc triedneho učiteľa, výchovného 

a kariérového poradcu a ostatných koordinátorov so zárukou diskrétnosti. 

 

23. Žiak má právo využiť konzultačné hodiny ktoréhokoľvek učiteľa po predchádzajúcom 

dohovore.  Odporúčaný čas na konzultácie je v utorok od 14.00 do 15.00 hod.. Požiadať 

o konzultačné hodiny môže žiak, alebo jeho zákonný zástupca osobne, telefonicky, alebo 

prostredníctvom Edupage.  

 

24. Každý žiak má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, má byť chránený pred všetkými 

formami zanedbávania, krutosti, šikanovania a zneužívania. Toto svoje právo môže uplatniť 

prostredníctvom triedneho učiteľa, koordinátora prevencie drogových  závislostí, 

výchovného a kariérového poradcu alebo na problém môže upozorniť školu zákonný 

zástupca žiaka (plnoletý žiak). 

 

25. Žiačka z dôvodu tehotenstva a materstva má právo požiadať riaditeľa školy o vzdelávanie 

podľa individuálneho učebného plánu alebo o prerušenie štúdia. 

 

26. Výkon práv a povinností vyplývajúcich z tohto školského poriadku musí byť v súlade 

s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu žiaka. Žiak 

nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv postihovaný za to, že podá na iného žiaka, 

pedagogického alebo nepedagogického zamestnanca školy sťažnosť, žalobu alebo návrh na 

začatie trestného stíhania. 

 

27. Žiak, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté 

v dôsledku nedodržania zásady rovnakého zaobchádzania, môže sa domáhať právnej 

ochrany na súde. 

 

28. Škola nesmie žiaka postihovať alebo znevýhodňovať preto, že uplatňuje svoje  práva podľa 

školského zákona. 

 

 

Čl. IX 

Povinnosti žiakov  
 

1. Žiak je povinný: 

 neobmedzovať svojim konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy 

a vzdelávania, 
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 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 im boli 

bezplatne zapožičané, 

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

 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. 

 

2. Všetky písomnosti a potvrdenia žiak vybavuje prostredníctvom triedneho učiteľa. 
Počas praktického vyučovania si žiak písomnosti a potvrdenia vybavuje prostredníctvom 

majstra ODV. 

 

3. Žiak je povinný ihneď nahlásiť triednemu učiteľovi, učiteľovi alebo majstrovi odbornej 

výchovy každú krádež v šatniach alebo v ostatných priestoroch školy. 

 

4. Pri predkladaní žiadosti o oslobodenie od telesnej výchovy zákonný zástupca žiaka  

(plnoletý žiak) k žiadosti priloží Odporučenie na oslobodenie od telesnej výchovy 

potvrdené lekárom špecialistom. 
 

5. Žiak, ktorý sa záväzne prihlási na školskú akciu a z vážnych dôvodov sa jej nemôže 

zúčastniť, je povinný nájsť za seba náhradníka so súhlasom vedúceho školskej akcie. 

V prípade, že žiak za seba nenájde náhradníka, finančné prostriedky spojené so školskou 

akciou mu nebudú vrátené.   

 

6. Výzdoba triedy pred stužkovou slávnosťou je povolená len tri týždne pred a jeden týždeň 

po stužkovej   slávnosti. Výzdobu   je možné umiestniť len na nástenku a na dvere triedy. Po 

tomto termíne je nutné výzdobu z dverí odstrániť a uviesť ich do pôvodného stavu! 

 

7. Filmovanie pred stužkovou slávnosťou je dovolené len po predchádzajúcom súhlase vedenia 

školy v popoludňajších hodinách. Propagácia školy musí byť v súlade s dobrými mravmi, 

slušným správaním, bez urážlivých výrokov, dvojzmyselných spojení, bez propagácie 

alkoholu, drog a iných omamných a povzbudzujúcich látok. 

 

8. Povinnosti týždenníkov (týždenníkov určuje triedny učiteľ na triednickej hodine): 

 po skončení vyučovacej hodiny zotrieť tabuľu a vyvetrať triedu dovoleným spôsobom,  

 na začiatku hodiny hlásiť neprítomných žiakov, 

 neprítomnosť vyučujúceho v triede oznámiť do 5-tich minút zástupcovi        

riaditeľa školy, prípadne riaditeľovi školy, 

 počas vyučovania podľa potreby zotierať tabuľu a pomáhať učiteľovi, 

 po skončení vyučovania zotrieť tabuľu, uložiť kriedu, špongiu a ostatné pomôcky, 

zatvoriť okná, skontrolovať čistotu v triede a zhasnúť svetlo, 

 nahlásiť triednemu učiteľovi poškodenie majetku školského inventára v učebni, 

 po skončení vyučovania odchádzať z učebne poslední a skontrolovať poriadok 

a vyloženie stoličiek. Odstrániť prípadné nedostatky. 

 

9. Povinnosťou žiaka je aj udržiavať čistotu a poriadok v priestoroch WC. 
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Čl. X 

Práva a povinnosti zákonného  zástupcu 

 
1. Zákonný zástupca žiaka má právo: 

 žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom informácie 

a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade 

s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania, 

 oboznámiť sa so školským vzdelávacím programom a školským poriadkom, 

 byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa, 

 na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa, 

 zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy, 

 vyjadrovať sa k školskému vzdelávaciemu programu prostredníctvom orgánov školskej 

samosprávy, 

 byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase 

riaditeľa školy, 

 byť preukázateľným spôsobom informovaný o účasti svojho dieťaťa na školských 

akciách prostredníctvom Informovaného súhlasu rodiča (zákonného zástupcu).   

 

2. Zákonný zástupca žiaka je povinný: 

 vytvoriť pre dieťa podmienky na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských 

povinností, 

 dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským 

poriadkom, 

 dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-

vzdelávacie potreby, 

 informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho zdravotných 

problémoch  alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh 

výchovy a vzdelávania,  

 uhradiť škodu, ktorú žiak zavinil. 

 

3. Zákonný zástupca žiaka je povinný dbať na to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne 

a včas.  

 

4. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, jeho zákonný zástupca je 

povinný do 24 hodín oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho 

neprítomnosti výlučne na základe telefonického hovoru. Za dôvod ospravedlnenej 

neprítomnosti žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky 

do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie 

premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine, alebo účasť  

žiaka na súťažiach. 

 

5. Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, 

ospravedlňuje jeho zákonný zástupca písomne v študentskom preukaze. Ak 

neprítomnosť  žiaka  z  dôvodu   ochorenia  trvá  dlhšie   ako tri   po sebe nasledujúce 

vyučovacie dni, predloží žiak potvrdenie od lekára v študentskom preukaze, podpísané 

zákonným zástupcom najneskôr v prvý deň príchodu do školy po neúčasti na 

vyučovaní. 

 

6. Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám, spôsobom uvedeným v odsekoch 4 a 5.  
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Čl. XI 

Správanie žiakov mimo školy 
 

1. Žiak je povinný správať sa slušne aj mimo vyučovania a to aj počas voľných dní a prázdnin, 

aby neporušoval zásady spolunažívania a mravné normy spoločnosti a robil česť škole aj 

sebe. 

 

2. Nezabúda na pozdrav pri stretnutí pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy. 

 

3. Je pozorný a zdvorilý k starším ľuďom, uvoľňuje im miesto v dopravných prostriedkoch. 

 

4. Aj mimo školy chráni svoje zdravie a zdravie iných. Dbá na bezpečnosť, dodržuje dopravné 

predpisy pre chodcov. 

 

5. Chráni verejný majetok a nepoškodzuje ho. Pri dokázaní, že zničil časť školskej budovy 

rôznymi nápismi, nátermi alebo urážlivými výrokmi na adresu vyučujúcich a iných osôb, je 

povinný toto odstrániť. Voči žiakovi bude vyvodené opatrenie vo výchove s návrhom na 

zníženie známky zo správania, s prípadným vylúčením zo školy. 

 

6. Žiaci sa správajú podľa príslušných ustanovení školského poriadku na všetkých školských 

akciách na území Slovenskej republiky aj v zahraničí. Na školských akciách sa žiak 

zúčastňuje aktívne, dodržiava pravidlá slušného správania, predpisy BOZ, rešpektuje 

pokyny vedúceho školskej akcie, pedagogického dozoru a zdravotníka.  

 

 
 

Čl. XII 

Opatrenia vo výchove 
 

1. Pochvaly a iné  ocenenia 
Pochvaly sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný 

čin, za dlhodobú úspešnú prácu pre kolektív. Pochvaly sa udeľujú ústne alebo písomne.  

Škola udeľuje: 

 pochvalu od vyučujúceho zápisom do elektronickej triednej knihy,  

 pochvalu od triedneho učiteľa pred kolektívom triedy, 

 pochvalu od riaditeľa školy pred kolektívom školy, 

 diplomom. 

Úspešných a tvorivých žiakov môže riaditeľ školy navrhnúť na ocenenie vedúcemu odboru 

školstva ŽSK, primátorovi mesta, ministrovi školstva, prezidentovi republiky a pod.. 

 

2. Opatrenia na posilnenie disciplíny 

Ak sa žiak previní proti školskému poriadku, možno mu uložiť napomenutie  alebo 

pokarhanie od triedneho učiteľa, majstra odbornej výchovy, pokarhanie od riaditeľa školy, 

podmienečné vylúčenie zo školy alebo vylúčenie zo školy.  

Záznamy o správaní – pochvaly a priestupky (zápis do triednej knihy): 

 prvý zápis do triednej knihy –  napomenutie triednym učiteľom, 

 druhý zápis do triednej knihy – pokarhanie triednym učiteľom, so zápisom do triednej 

knihy (pochvaly a pokarhania triedneho učiteľa) 

 tretí zápis do triednej knihy – pokarhanie riaditeľom školy so zápisom 

do katalógového listu žiaka, 

 štvrtý zápis do triednej knihy – návrh na zníženú známku zo správania na druhý 

stupeň (uspokojivé), 
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 piaty zápis do triednej knihy – návrh na zníženú známku zo správania na tretí stupeň 

(menej uspokojivé), s prípadným podmienečným vylúčením zo školy, 

 šiesty zápis do triednej knihy – návrh na zníženú známku zo správania  na štvrtý 

stupeň (neuspokojivé), s prípadným podmienečným vylúčením zo školy. 
Ak uvedené opatrenia vo výchove nebudú účinné, priestupky budú riešené individuálne 

po prerokovaní s výchovnou a kariérnou poradkyňou a na zasadnutí pedagogickej rady 

školy. 

 

3. Ochranné opatrenia: 

Ak žiak svojim správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, 

ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej 

miery, že znemožňuje ostatným účastníkom vzdelávať sa, riaditeľ školy môže použiť 

ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania 

umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. 

Riaditeľ školy bezodkladne privolá zákonného zástupcu, zdravotnú pomoc a policajný zbor. 

Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia 

vyhotoví riaditeľ školy písomný záznam. 

 

 

Čl. XIII 

 Hodnotenie a klasifikácia správania 
 

1. Klasifikáciu správania navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s príslušnými vyučujúcimi, 

výchovným a kariérovým poradcom a schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní 

v pedagogickej rade školy. 

 

2. Pri hodnotení a klasifikácii správania žiakov sa postupuje podľa školského poriadku. 

Dodržiavanie stanovených pravidiel správania, ľudských práv a práv dieťaťa, dodržiavanie 

mravných zásad správania v škole a na verejnosti sa posudzuje aj počas aktivít súvisiacich 

so štúdiom v škole. Pri klasifikácii správania sa v jednotlivých prípadoch prihliada 

na zdravotný stav žiaka. 

 

3. Správanie žiaka sa klasifikuje podľa kritérií uvedených v odsekoch 4 až 7. 

 

4. Stupňom 1 – veľmi dobré sa žiak klasifikuje, ak dodržiava ustanovenia školského poriadku 

a riadi sa ním. Dodržiava morálne zásady a pravidlá spolunažívania v kolektíve a vo vzťahu 

k učiteľom. Ojedinele sa môže dopustiť menej závažných previnení. 

 

5. Stupňom 2 – uspokojivé sa žiak klasifikuje, ak jeho správanie je v súlade s ustanoveniami 

školského poriadku, morálnymi zásadami a pravidlami spolunažívania v kolektíve 

a vo vzťahu k učiteľom. Žiak sa dopustí závažnejšieho priestupku alebo sa opakovane 

dopúšťa menej závažných priestupkov voči ustanoveniam školského poriadku. 

 

6. Stupňom 3 – menej uspokojivé sa žiak klasifikuje, ak sa dopustí závažného priestupku voči 

školskému poriadku alebo sa aj po udelení druhého stupňa klasifikácie správania dopúšťa 

závažnejších priestupkov  voči  morálnym zásadám   a pravidlám  spolunažívania,  

porušuje ľudské práva spolužiakov alebo pedagogických i nepedagogických zamestnancov. 

 

7. Stupňom 4 – neuspokojivé sa žiak klasifikuje, ak jeho správanie je v rozpore s právnymi 

a etickými normami spoločnosti, výrazne porušuje ľudské práva spolužiakov, 

pedagogických i nepedagogických zamestnancov alebo ďalších osôb. Dopustí sa závažných 

previnení, ktorými vážne ohrozuje výchovu ostatných žiakov. Zámerne narúša činnosť 

žiackeho kolektívu. 
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8. Klasifikácia správania žiaka sa zaznamenáva do katalógového listu žiaka. 

 

 

Čl. XIV 

Hodnotenie a klasifikácia prospechu žiaka  

 
1. Hodnotenie žiaka sa v rámci vzdelávania vykonáva podľa úrovne dosiahnutých výsledkov 

klasifikáciou. 

 

2. S hodnotením a klasifikáciou daného predmetu je žiak preukázateľným spôsobom 

oboznámený  na začiatku príslušného školského roka.  

 

3. Predmety, ktoré sa neklasifikujú, sú určené v učebných plánoch školy. 

 

4. Pri hodnotení a klasifikácii žiaka s vývinovými poruchami alebo žiaka so zdravotným 

znevýhodnením sa zohľadňuje jeho porucha alebo postihnutie. 

 

5. Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami: 

1 – výborný 

2 – chválitebný 

3 – dobrý 

4 – dostatočný 

5 – nedostatočný 

 

6. Celkové hodnotenie žiaka strednej školy sa na konci prvého a druhého polroka vyjadruje na 

vysvedčení takto: 

 prospel s vyznamenaním 

 prospel veľmi dobre 

 prospel 

 neprospel 

 

7. Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroku vyjadruje výsledky jeho 

klasifikácie v povinných vyučovacích predmetoch, ktoré sa klasifikujú a klasifikáciu jeho 

správania; nezahŕňa klasifikáciu v nepovinných vyučovacích predmetoch. 

 

8. Žiak prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá 

stupeň prospechu horší ako chválitebný, priemerný stupeň prospechu z povinných 

vyučovacích predmetov nemá horší ako 1,5 a jeho správanie je hodnotené ako „veľmi 

dobré“. 
 

9. Žiak prospel veľmi dobre, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá stupeň     

prospechu   horší   ako    dobrý,   priemerný  stupeň  prospechu  z     povinných 

vyučovacích predmetov nemá horší ako 2,0 a jeho správanie je hodnotené ako „veľmi 

dobré“. 

 

10. Žiak prospel, ak nemá stupeň prospechu nedostatočný ani v jednom povinnom 

vyučovacom predmete. 

 

11. Žiak neprospel, ak má z niektorého povinného vyučovacieho predmetu aj po opravnej 

skúške stupeň prospechu nedostatočný. 
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12. Žiak, ktorý bol na konci druhého polroka hodnotený stupňom prospechu nedostatočný 

alebo dosiahol neuspokojivé výsledky z viac ako dvoch povinných vyučovacích 

predmetov môže opakovať ročník na základe žiadosti podanej zákonným zástupcom 

žiaka, prípadne plnoletým žiakom a rozhodnutia vydaného riaditeľom školy. 

 

13. Ročník opakuje aj žiak, ktorého nebolo možné klasifikovať ani v náhradnom termíne 

zo závažných objektívnych dôvodov, najmä zdravotných alebo dlhodobého pobytu 

v zahraničí. 

 

14. Žiak, ktorý sa vzdeláva podľa medzinárodných programov, je hodnotený podľa  pravidiel 

hodnotenia týchto programov.  

   

15. Ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa 

za prvý polrok neklasifikuje; riaditeľ školy určí na jeho vyskúšanie a klasifikovanie 

náhradný termín a to spravidla tak, aby sa klasifikácia mohla uskutočniť najneskôr do dvoch 

mesiacov po skončení prvého polroku. 

 

16. Ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v druhom polroku, žiak je 

skúšaný aj klasifikovaný za toto obdobie spravidla v poslednom augustovom 

týždni v dňoch, určených riaditeľom školy. 

 

17. Žiak, ktorý má na konci druhého polroku prospech nedostatočný najviac z dvoch povinných 

vyučovacích predmetov, môže na základe žiadosti podanej zákonným zástupcom žiaka, 

prípadne plnoletým žiakom a rozhodnutia vydaného riaditeľom školy vykonať z týchto 

predmetov opravnú skúšku. 

 

18. Termín opravných skúšok určí riaditeľ školy tak, aby sa opravné skúšky podľa odseku 

16 vykonali najneskôr do 31. augusta; žiakovi, ktorý zo závažných dôvodov nemôže prísť 

vykonať opravnú skúšku v určenom termíne, možno povoliť vykonanie opravnej skúšky 

najneskôr do 15. septembra a žiakovi, ktorý bol klasifikovaný podľa odseku 15 najneskôr 

do 15. októbra. 

 

19. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, sa klasifikuje 

z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal vykonať opravnú skúšku, stupňom prospechu 

nedostatočný. 
 

 

Čl. XV 

Komisionálne skúšky  

 
1. Žiak sa klasifikuje podľa výsledkov komisionálnej skúšky: 

 ak vykonáva rozdielovú skúšku, 

 ak je skúšaný v náhradnom termíne, 

 ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka požiada o preskúšanie, 

 ak sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy, 

 ak koná opravné skúšky, 

 pri štúdiu podľa individuálneho učebného plánu, 

 v prípade oslobodenia žiaka od povinnosti dochádzať do školy, 

 pri plnení osobitného spôsobu školskej dochádzky, 

 pri individuálnom vzdelávaní. 
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2. Komisia pre komisionálne skúšky má najmenej troch členov. Komisia sa skladá z predsedu, 

ktorým je spravidla riaditeľ školy alebo ním poverený učiteľ alebo majster odbornej 

výchovy, skúšajúceho učiteľa, ktorým je spravidla učiteľ alebo majster odbornej výchovy, 

vyučujúci príslušný vyučovací predmet  a prísediaceho, ktorý spĺňa kvalifikačné 

predpoklady pre príslušný alebo príbuzný vyučovací predmet.  

Výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda komisie verejne v deň konania skúšky. 

Výsledok každej komisionálnej skúšky je pre klasifikáciu žiaka konečný a nemožno sa 

proti nemu odvolať. 

 

3. Ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci 

prvého a druhého polroka, môže do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia 

požiadať riaditeľa školy o vykonanie komisionálnej skúšky; ak je vyučujúcim riaditeľ školy, 

o preskúšanie žiaka možno požiadať príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve. 

Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v klasifikačnom období z tohto vyučovacieho predmetu 

hodnotený na základe komisionálnej skúšky. 

 

4. O možnosti vykonať komisionálnu skúšku podľa odseku 1 rozhodne riaditeľ školy. Riaditeľ 

školy môže povoliť prítomnosť zákonného zástupcu žiaka na jeho komisionálnom 

preskúšaní. 

 

 

Čl. XVI 

Starostlivosť o ochranu zdravia žiakov,  

bezpečnosť pri vyučovaní  a školských akciách 
 

1. Žiak je povinný počas vyučovania, a na školských akciách chrániť svoje zdravie a zdravie 

svojich spolužiakov. 

 

2. Žiakom je zakázané fajčiť tabakové výrobky a elektronické cigarety, požívať alkoholické 

nápoje, omamné a psychotropné látky, šíriť a požívať drogy, používať vlastné motorové 

vozidlo počas vyučovania a na školských akciách.  

 

3. Všetci žiaci sú preukázateľným spôsobom oboznámení triednym učiteľom so zásadami 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na začiatku príslušného školského roka a opakovane 

preškolení v priebehu mesiaca február príslušného školského roka. Ostatní vyučujúci 

v triede ich oboznámia s bezpečnostnými predpismi na prvej vyučovacej hodine v školskom 

roku. V prípadoch zvýšenej možnosti ohrozenia bezpečnosti a zdravia žiaka pri niektorých 

činnostiach, sú žiaci oboznámení s pokynmi na predchádzanie úrazov. 

 

4. Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

a rešpektovať usmernenia na predchádzanie úrazov. 

 

5. V prípade úrazu alebo náhleho ohrozenia žiak ihneď informuje vyučujúceho, majstra 

odbornej výchovy a učiteľa, ktorý vykonáva dozor alebo najbližšiu dospelú osobu. 

 

6. Pri menšom úraze alebo nevoľnosti poskytne vyučujúci žiakovi prvú pomoc. Pri podozrení 

na vážnejší úraz alebo ochorenie, zabezpečí vyučujúci alebo jeho nadriadený lekársku 

pomoc. O úraze alebo ochorení informuje zákonných zástupcov žiaka. Žiak ide na ošetrenie 

so zamestnancom školy, alebo so zákonným zástupcom žiaka. Každý úraz zapíše vyučujúci, 

majster odbornej výchovy, ktorý ho zistil, do zošita úrazov a v prípade, že práceneschopnosť 

žiaka trvá dlhšie ako 4 dni, úraz sa elektronicky zaregistruje. 

 

 



21 

 

 

7. Počas školskej akcie, uskutočnenej mimo sídla budovy školy, vykonáva dozor jeden 

vyučujúci ak je maximálny počet žiakov 25. Ak je počet žiakov vyšší ako 25,  dozor 

vykonávajú dvaja vyučujúci. 

 

 

Čl. XVII 

Hygienické opatrenia 

 
1. Škola zabezpečí protiepidemiologické opatrenia proti šíreniu pedikulózy (zavšivavenie) 

týmto spôsobom: 

 

 Triedny učiteľ, prípadne majster odbornej výchovy informuje rodičov o zvýšenom 

výskyte pedikulózy v žiackych kolektívoch. 

 

 Triedny učiteľ, prípadne majster odbornej výchovy dôsledne upozorní zákonného 

zástupcu (plnoletého žiaka) na nevyhnutnosť pravidelnej kontroly vlasov žiakov s cieľom 

vylúčiť nález parazitov resp. ich okamžitú likvidáciu. 

 

 Za kontrolu vlasov u žiakov v jednotlivých triedach je zodpovedný triedny učiteľ. Počas 

praktického vyučovania za kontrolu vlasov zodpovedá majster odbornej výchovy.  

 

 V sporných prípadoch a v prípade nálezu parazita triedny učiteľ kontaktuje zákonného 

zástupcu žiaka z dôvodu okamžitej izolácie žiaka z kolektívu. V prípade, že si zákonný 

zástupca nemôže žiaka prevziať, uvoľní ho triedny učiteľ a rodič preberá zodpovednosť 

za svojho syna/dcéru od momentu uvoľnenia, na základe súhlasu, ktorý sa nachádza 

v osobnom spise každého žiaka.  

 

 Zákonný zástupca je povinný vyhotoviť záznam v študentskom preukaze žiaka, že 

žiakovi vlasy prekontroloval a vyčistil. Pri nesplnení resp. opakovanom náleze parazita 

triedny učiteľ, prípadne majster odbornej výchovy vyžiada od zákonného zástupcu 

(plnoletého žiaka) potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, vydané ošetrujúcim 

lekárom. 

 

 V prípade, že pedikulóza bude pretrvávať aj naďalej, riaditeľ školy oznámi túto 

skutočnosť miestne príslušnému Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. 

 

2. Škola v čase mimoriadnej situácie spojenej so šírením iných chorôb zabezpečí 

protiepidemiologické opatrenia v súlade s platnou legislatívou. 

 

 

Čl. XVIII 

Opatrenia pri podozrení na použitie alkoholu, drog a iných  

omamných látok 

     
1. Žiak na vyučovaní a na školských akciách, nesmie byť pod vplyvom alkoholu, drog 

a iných návykových látok. 
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2. Ak u žiaka bude podozrenie, že je pod vplyvom alkoholu, drog a iných návykových látok, 

škola zabezpečí ochranné opatrenia týmto spôsobom: 

 

 osoba, ktorá má podozrenie, že žiak požil alkohol, drogy alebo iné omamné látky 

okamžite nahlási túto skutočnosť riaditeľovi školy, prípadne inému členovi vedenia školy 

(ďalej len riaditeľ školy), 

 

 riaditeľ školy, alebo ním poverená osoba, bezodkladne privolá policajný zbor, v prípade 

potreby zdravotnú pomoc a okamžite zavolá rodiča alebo zákonného zástupcu žiaka,  

 

 ak žiak odmietne vykonať dychovú skúšku, alebo skúšku na zistenie omamných 

návykových látok za prítomnosti rodiča, bude sa považovať, akoby alkohol, prípadne 

návykovú látku  požil. 

 

 na základe pozitívneho výsledku riaditeľ školy, alebo ním poverená osoba vyhotoví 

písomný záznam (zápisnicu), ktorú podpíše zákonný zástupca, 

 

 riaditeľ školy, alebo ním poverená osoba, následne preruší žiakovi vyučovanie, 

alebo školskú akciu a rodič, alebo jeho zákonný zástupca je povinný zabezpečiť 

odvoz žiaka na vlastné náklady, 

 

 požitie alkoholického nápoja alebo inej návykovej látky osobou mladistvou 

(do 18 rokov), oznámi riaditeľ školy príslušnej obci (v ktorej žiak má trvalé bydlisko). 

 

 

 

 

Ú s e k   o d b o r n é h o   v z d e l á v a n i a 

 
Okrem predchádzajúcich ustanovení školského poriadku  

platia pre úsek odborného vzdelávania aj tieto ustanovenia: 

 

 

Čl. XIX 

Dochádzka žiakov na praktické vyučovanie 

 a ich povinnosti  
 

1. Na praktické vyučovanie žiak prichádza vhodne a čisto oblečený a upravený. V školskej 

šatni sa žiak prezuje do zdravotnej pracovnej obuvi a odloží vrchný odev. Následne sa 

v šatni na 1. poschodí prezlečie do pracovného odevu. Osobné veci si odloží do skrinky 

v šatni pre žiakov študijného odboru kozmetik.  

 

2. Je prísne zakázané nosiť predmety, ktoré mu prekážajú pri práci (veľké ozdobné predmety 

na rukách, krku, ušiach, MP3, slúchadlá a pod.).  

 

3. Žiak je povinný: 

 

 nosiť predpísané pracovné pomôcky, oblečenie a obuv (Príloha č. 3), 

 

 dbať o svoju osobnú hygienu, hygienu pracoviska a hygienu pracovných pomôcok, 
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 udržiavať čistotu, opatrne a citlivo zaobchádzať s pracovnými prístrojmi, nástrojmi, 

pomôckami, materiálom a ostatným zariadením, 

 

 dodržiavať predpisy BOZ a PO, pracovať len s prístrojmi, pomôckami a prostriedkami, 

s ktorými bol preukázateľne oboznámený a len so súhlasom majstra ODV, 

 

 šetriť  zariadenie pracoviska, pracovné pomôcky, pracovné prostriedky, nástroje, prístroje 

a materiál,  

 

 udržiavať v poriadku a čistote svoje pracovisko a priestory dielne, nepísať a neškrabať po 

pracovných doskách stolov, strojov a zariadení, šetriť elektrickou energiou, vodou 

a materiálom, 

 

 absolvovať praktické vyučovanie aj pri poskytovaní kaderníckych a kozmetických 

služieb verejnosti (v kaderníckom a kozmetickom salóne),  

 

 správať sa k zákazníkovi úctivo, byť komunikatívny a ochotný mu poradiť, 

 

 šetriť materiál, chrániť ho pred odcudzením, 

 

 akýkoľvek problém pri poskytovaní služieb riešiť s majstrom ODV.  

 

 

Čl. XX 

Organizácia praktického vyučovania  

a správanie žiakov  

 
1. Praktické vyučovanie prebieha v školských pracoviskách praktického vyučovania (dielne 

odborného výcviku a praxe a kadernícky salón). Môže prebiehať aj v kozmetických 

a kaderníckych salónoch zmluvných firiem, prípadne v domovoch sociálnych služieb.  

 

2. Vyučovací deň má 5, 6 alebo 7 hodín v závislosti od príslušného ročníka. Vyučovanie je 

organizované v dopoludňajších a popoludňajších hodinách podľa časového harmonogramu  

odborného výcviku v príslušnom školskom roku. 

 

3. Záujmová činnosť sa začína najskôr o 14.10 hod. (po skončení praktického vyučovania). 

 

4. Žiaci vstupujú na pracovisko praktického vyučovania krátko pred začatím vyučovania pod 

dozorom majstrov ODV. 

 

5. Praktické vyučovanie začína nástupom skupín žiakov na úvodnú inštruktáž, kde 

majster ODV odovzdá žiakom potrebné informácie o priebehu učebného dňa. 

 

6. Počas učebného dňa každý žiak vykonáva úlohy zadané majstrom ODV. Svoje pracovné 

miesto opustí iba vtedy, ak je to nevyhnutné. 

 

7. Žiak má prísne zakázané manipulovať s vypínačmi v elektrorozvodnej skrini, 

nekontrolovane manipulovať s elektrospotrebičmi a chemickými prostriedkami, 

manipulovať s nebezpečnými nástrojmi, elektrickými prístrojmi a chemickými 

prostriedkami bez dozoru majstra ODV. 

 

8. Žiak má prísne zakázané svojvoľne opustiť pracovisko bez súhlasu majstra OV. 
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9. Malé prestávky sú tri. Prvá trvá 5 minút a druhá 10 minút a tretia 5 minút. Žiaci ich 

využívajú na krátky oddych, na vyvetranie dielne, osobnú hygienu a na použitie WC. 

 

10. Veľká prestávka trvá 30 minút a časovo sa zhoduje s prestávkou na teoretickom vyučovaní. 

Slúži na desiatu a krátky oddych. Veľká prestávka žiakov, vykonávajúcich odborný výcvik 

a odbornú prax v kaderníckom a kozmetickom salóne je prispôsobená návštevám 

zákazníkov. 

 

11. Žiak, ktorý vykonáva odborný výcvik a odbornú prax v zmluvných prevádzkach, má  

prestávku na obed v trvaní 30 minút. 

 

12. Žiak, ktorý vykonáva odborný výcvik a odbornú prax v domovoch sociálnych služieb má po 

dvoch vyučovacích hodinách poskytovania kaderníckych a kozmetický služieb prestávku na 

oddych a odpočinok v trvaní 10 minút, po troch vyučovacích hodinách prestávku na oddych 

a odpočinok v trvaní 15 – 30 minút. 

 

13. Žiak počas prestávok odchádza na chodbu vedľa pracoviska praktického vyučovania. Počas 

prestávky je pod dozorom majstrov ODV.  

 

 

Čl. XXI 

Odchod žiakov z praktického vyučovania 
 

1. Pred odchodom z pracoviska žiak zanecháva svoje pracovné miesto a celé pracovisko 

upravené podľa pokynov majstra ODV. 

 

2. Po ukončení vyučovania žiak vypne, vyčistí a vydenzifikuje všetky prístroje, pomôcky 

a materiál a uloží ich na určené miesto. Pozametá pracovisko, vysype obsah nádob na odpad 

a umyje pracovné stoly a podlahu.  

 

3. Žiak nastúpi na záverečnú časť učebného dňa a až na pokyn majstra ODV odchádza 

do šatne.  

 

 

Čl. XXII 

Dodržiavanie pravidiel BOZ  

na praktickom vyučovaní a školských akciách 
 

1. Žiak je oboznámený s pravidlami BOZ na začiatku príslušného školského roka. Každý 

štvrťrok je oboznámený s aktuálnymi bezpečnostnými predpismi, predpismi požiarnej 

ochrany a  nepredvídavými nebezpečenstvami a ohrozeniami. Témy a dátumy štvrťročných 

školení BOZ sú zaznamenané v Zápisníkoch bezpečnosti práce pre žiakov SOŠ. Žiak 

potvrdí poučenie o BOZ svojím podpisom.  

 

2. Pred prácou na novom druhu špeciálneho elektrického prístroja, technického zariadenia či 

materiálu je každý žiak podrobne oboznámený s jeho obsluhou, s rizikami a s pokynmi na 

predchádzanie možným úrazom a podaním prvej pomoci pri úraze. Majster ODV o poučení 

urobí záznam v Zápisníkoch bezpečnosti práce pre žiakov SOŠ. Žiak poučenie potvrdí 

svojím podpisom. Návody na použitie prístrojov sú k nahliadnutiu u majstra ODV.  

 

3. Žiak je povinný dodržiavať zásady a predpisy BOZ, používať ochranné prostriedky – 

pracovné oblečenie a pracovnú obuv a rešpektovať pokyny majstrov ODV.   
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4. Za bezpečnosť žiaka na pracoviskách praktického vyučovania zodpovedá majster ODV.  

 

5. Ak žiak ide na odbornú prax do zmluvnej organizácie, odchádza priamo z miesta svojho 

bydliska.  

 

6. Ak žiak ide poskytovať kadernícke a kozmetické služby do domovov sociálnych služieb, 

dozor pri presune žiakov z miesta sídla školy a späť vykonáva určený majster ODV.  

 

7. Za bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov v zmluvných organizáciách zodpovedá organizácia, 

v ktorej sa odborná prax vykonáva. Organizácia je povinná zabezpečiť  poučenie žiakov 

o BOZ. 

 

Čl. XXIII 

Záverečné ustanovenia 

 
1. Školský poriadok nadobúda účinnosť 1. septembra 2021 a platí na dobu neurčitú. 

 

2. Neoddeliteľnou súčasťou školského poriadku sú prílohy č. 1, č. 2 a č. 3. 

 

3. Všetci žiaci sa preukázateľným spôsobom oboznámili so školským poriadkom 

na triednických hodinách na začiatku príslušného školského roka. 

 
 

 

 

Námestovo 31. 08. 2021 

 

 

 

Ing. Erika Šušková             Bc. Martina Kajanová 

   riaditeľka školy                                 predsedníčka rady školy  

 

 

 

 

 

 

 

predseda  

žiackej školskej rady 
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Príloha č. 1 

 

Pokyny pre žiakov školy počas dištančného vzdelávania 

1. Vyučovanie sa neprerušuje, ale mení formu na dištančné (online) vzdelávanie. Účasť na 

ňom je povinná, rovnako ako v škole! 

 

2. Ustanovenia školského poriadku sa vzťahujú aj na túto formu vzdelávania a žiak je 

povinný ich dodržiavať. 

 

3. Ak žiak potrebuje požičať zo školy počítač či notebook, oznámi to svojmu triednemu 

učiteľovi. 

 

4. Povinnosťou žiaka je pravidelne sa zúčastňovať na dištančnom vzdelávaní  podľa 

aktuálneho rozvrhu hodín. V tomto čase sa nezúčastňuje aktivít, ktoré nesúvisia s 

vyučovacím procesom (autoškola, brigády a pod.). Na hodinu sa nestačí iba pripojiť, je 

nutné, aby žiak na nej aj aktívne pracoval podľa pokynov vyučujúceho.  

5. Počas dištančnej formy vzdelávania komunikuje žiak s pedagogickými zamestnancami 

školy výlučne týmito formami: 

 Edukačný portál EduPage,  

 Office 365, MS Teams. 

 

6. Ak sa vyskytne problém s pripojením do aplikácie MS Teams, EduPage, slabým alebo 

nefunkčným internetom, výpadkom elektrickej energie, nefunkčným mikrofónom, kamerou, 

pokazeným počítačom, tabletom, alebo ak sa vyskytne iný technický problém, žiak napíše 

správu učiteľovi čo najskôr! 

 

7. Na online hodiny sa žiak pripravuje rovnako ako na prezenčné hodiny v škole – sedí za 

stolom, má pripravené pomôcky na hodinu podľa pokynov vyučujúceho, má vypnutý 

televízor, rádio, nepočúva hudbu a pod.. Žiak si podľa možnosti zabezpečí, aby nebol počas 

online vzdelávania rušený aj inými podnetmi (rodinný príslušníci a pod.) a následne aby 

nebol rušený celý vyučovací proces. 

 

8. Žiak sa na online hodinu pripojí vždy načas, podľa aktuálneho rozvrhu hodín. Každá 

vyučovacia hodina trvá 30 minút. Zvyšných 15 minút využije na psychohygienu 

(odpočinok a jedenie, osobné potreby, prípravu pomôcok na ďalšiu vyučovaciu hodinu 

a pod.).  

 

9. Počas online hodiny je žiak slušne oblečený a upravený, neje a neodbieha od monitora. 

Nepripája sa z postele a v pyžame. s mobilom v ruke.   

 

10. Počas online hodiny žiak dodržiava pokyny učiteľa – vypnutý mikrofón, hlásenie sa 

(ikona ruky), práca na zadaní, odpovedá na vyzvanie a pod. Na požiadanie učiteľa si zapne 

kameru. Počas výkladu nového učiva nemusí mať zapnutú kameru.  

 

11. V online priestore sa žiak správa slušne, nešikanuje spolužiakov, neodvádza pozornosť 

nevhodnými a urážlivými komentármi, nevypína vyučujúcemu alebo ostatným 

spolužiakom mikrofón! Má na pamäti, že aj počas dištančného vzdelávania môže byť 

žiakovi udelené jedno alebo viac výchovných opatrení, prípadne navrhnutá znížená 

známka zo správania. 
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12. Žiak na prihlásenie použije zásadne svoju fotografiu bez použitia filtrov. V žiadnom prípade 

nepoužíva ikony zvierat, emotikony,  či iné obrázky. 

 

13.  Je prísne zakázané sťahovať fotky spolužiakov, tieto upravovať, zosmiešňovať 

a zverejňovať.  

 

14. Počas dištančného vyučovania je prísne zakázané bez povolenia vyučujúceho a bez 

predchádzajúceho súhlasu dotknutých osôb, vytvárať obrazové, prípadne zvukové záznamy, 

tieto záznamy upravovať, zosmiešňovať a zverejňovať.  

 

15. Ak žiak niečomu  nerozumie, ak má otázky k téme, pýta sa hneď pri výklade učiva alebo 

poprosí učiteľa, aby spustil nahrávanie. Takto sa k výkladu učiva bude môcť kedykoľvek 

v pokoji vrátiť.   

 

16. Spôsob vyučovania jednotlivých predmetov určí škola v závislosti od usmernení     

MŠVVaŠ SR. Ide o predmety  

 z ktorých žiak koná maturitnú/záverečnú skúšku  

 predmety výchovného charakteru (okrem tých, z ktorých žiak koná 

maturitnú/záverečnú skúšku)  

 ostatné predmety, z ktorých žiak nekoná maturitnú/záverečnú skúšku.  

17. Pri vypracovaní úloh a zadaní žiak pracuje samostatne a odovzdáva ich načas! Ak sa 

žiakovi nepodarí dodržať termín odovzdania úloh, vopred sa ospravedlní príslušnému 

vyučujúcemu. Termín odovzdania úloh je záväzný aj vtedy, keď sa žiak nezúčastnil na 

online hodine.  

 

18. Pri vypĺňaní testov žiak nepoužíva žiadne nedovolené prostriedky a pomôcky, ktorými si 

pomôže k lepšiemu výsledku testu.  

19. Zadanú úlohu vypracuje čo najskôr a odovzdá ju do termínu určeného vyučujúcim. 

Úlohy odovzdané po určenom termíne nebudú akceptované. 

20. Zoznam všetkých úloh a zadaní od jednotlivých vyučujúcich žiak vždy nájde 

v aplikácii MS Teams alebo v EduPage.  

 

21. Plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka ospravedlňuje neúčasť na 

online hodinách vždy vopred, spôsobom ako počas prezenčnej formy vyučovania.   

 

22. Polročné hodnotenie žiaka bude kombináciou známok z prezenčného a dištančného 

vyučovania.  

 

23. Ak sa žiak nebude pravidelne zúčastňovať na dištančnom vzdelávaní, nebude v stanovenom 

termíne odovzdávať zadania a úlohy, vyučujúci žiaka nebude klasifikovať. Z daného 

predmetu následne žiak vykoná komisionálnu skúšku, ktorej obsahom je  celé  polročné 

učivo.  
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Príloha č. 2 

 

Odborná prax v zahraničí 
 

 

1. Žiaci školy majú možnosť podľa čl. I bod 16. školského poriadku absolvovať aj odbornú prax 

v zahraničí na základe Zmluvy o spolupráci podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka. 

 

2. Riaditeľ školy môže uvoľniť žiaka 3. ročníka z vyučovania z dôvodu jeho účasti na 

individuálnej odbornej praxi v zahraničí na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu 

žiaka alebo plnoletého žiaka, ktorú je potrebné podať najneskôr 7 dní pred nástupom na OP.  

 

3. Žiak, ktorý nastúpi na OP v zahraničí je povinný rešpektovať tieto pokyny:  

 najneskôr týždeň pred odchodom na OP v zahraničí splniť podmienky pre klasifikáciu za 

2. polrok zo všetkých vyučovacích predmetov, 

 z jednotlivých vyučovacích predmetov za predchádzajúce hodnotiace obdobia nesmie byť 

hodnotený známkou nedostatočný,  

 z prvého cudzieho jazyka v I. a II. polroku daného školského roka nesmie byť hodnotený 

známkou horšou ako dobrý,  

 priemer známok v I. a II. polroku aktuálneho školského roka nemôže byť horší ako 2,5, 

 nesmie mať zníženú známku zo správania, 

 je povinný absolvovať pracovný pohovor v anglickom jazyku so zamestnávateľom, 

 zdravotný stav žiaka mu umožní absolvovať OP v zahraničí. 

Ak žiak absolvuje OP v zahraničí, nie je povinný absolvovať OP na pracovisku zamestnávateľa 

na Slovensku. 
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Príloha č.3 

Požiadavky na pracovné oblečenie, obuv, hygienu 

 a materiálno-technické vybavenie pre žiakov  
 

Študijný odbor  6446 K kozmetik 

 
 

Pracovné oblečenie, obuv: 

 biele tričko                     2 ks 

 biele nohavice          1 ks 

 biele ponožky          2 ks 

 biela spodná bielizeň         2 ks 

 predpísaná zdravotná obuv        1 ks 

 rúško na tvár          2 ks 

 

Žiak na OV je povinný mať  čistý, vypraný a vyžehlený pracovný odev. 
 

Hygiena: 

Žiak je povinný na OV dodržiavať: 

 osobnú hygienu 

 hygienu pracovných pomôcok 

 hygienu pracoviska 
 

Materiálno-technické vybavenie (kozmetický kufrík): 

 uterák biely          1 ks 

 uteráčik na náparky (2., 3., 4. ročník)       5 ks 

 kozmetická čelenka         1 ks 

 dezident 

 pleťové mlieko 

 pleťová voda 

 kozmetické tampóny 

 3 % peroxid vodíka 

 vatové tyčinky 

 špáradlá 

 servítky 

 obväzová vata 

 hubky na umývanie farby 

 pomarančové drievka 

 detský olej 

 manikúra 

 sklenený pilník 

 leštička 

 orezávač nechtovej kože 

 kefka na nechty 

 odlakovač 

 vazelína 

 kozmetická pinzeta 

 farba na obočie 

 miska na farbu na obočie 

 hrebienok na obočie 

 očné kvapky 

 pleťové masky (2., 3., 4. ročník) 
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Učebný odbor  6456 H kaderník 

 

Pracovné oblečenie, obuv: 

 

 kadernícka zástera         1 ks 

 biele tričko          2 ks 

 biele nohavice          2 ks 

 biele ponožky          2 ks 

 biela spodná bielizeň         2 ks 

 predpísaná zdravotná obuv        1 ks 

 rúško na tvár          2 ks 

 

Žiak na OV je povinný mať  čistý, vypraný a vyžehlený pracovný odev. 

 

Hygiena: 

 

Žiak je povinný na OV dodržiavať: 

 osobnú hygienu 

 hygienu pracovných pomôcok 

 hygienu pracoviska 

 

Materiálno-technické vybavenie (kadernícky kufrík): 

 

 kadernícky kufrík          1 ks 

 hrebene          6 ks 

 valcové kefy          3 ks 

 plochá kefa (umelá)         1 ks 

 pláštenka          1 ks 

 oprašovač          1 ks 

 rozprašovač          1 ks 

 nožnice klasické          1 ks 

 nožnice efilačné         1 ks 

 pinety plastové         4 ks 

 pinety kovové          4 ks 

 motýliky          6 ks 

 miska na farbenie         1 ks 

 štetec na farbenie         1 ks 

 vlasová výplň          1 ks 

 

 

 

 

Nadstavbové štúdium 6426 L vlasová kozmetika 

 

 

Pracovné oblečenie, obuv: 

 

 kadernícka zástera         1 ks 

 biele tričko          2 ks 

 biele nohavice          2 ks 

 biele ponožky          2 ks 
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 biela spodná bielizeň         2 ks 

 predpísaná zdravotná obuv        1 ks 

 rúško na tvár          2 ks 

 

Žiak na OV je povinný mať  čistý, vypraný a vyžehlený pracovný odev. 

 

Hygiena: 

 

Žiak je povinný na OV dodržiavať: 

 osobnú hygienu 

 hygienu pracovných pomôcok 

 hygienu pracoviska 

 

Materiálno-technické vybavenie (kadernícky kufrík): 

 

 kadernícky kufrík          1 ks 

 hrebene          6 ks 

 valcové kefy          3 ks 

 plochá kefa (umelá)         1 ks 

 pláštenka          1 ks 

 oprašovač          1 ks 

 rozprašovač          1 ks 

 nožnice klasické          1 ks 

 nožnice efilačné         1 ks 

 pinety plastové         4 ks 

 pinety kovové          4 ks 

 motýliky          6 ks 

 miska na farbenie         1 ks 

 štetec na farbenie         1 ks 

 vlasová výplň          1 ks 

 

 

Materiálno- technické vybavenie potrebné v 2. ročníku štúdia 

 

 kozmetická čelenka         1 ks 

 pleťová voda 

 pleťové mlieko 

 kozmetické tampóny 

 3% peroxid vodíka 

 vatové tyčinky 

 špáradlá 

 servítky 

 pomarančové drievka 

 manikúra 

 sklený pilník 

 leštička 

 orezávač nechtovej kože 

 odlakovač 

 vazelína 

 detský olej 

 kozmetická pinzeta 
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 farba na obočie 

 miska na obočie 

 očné kvapky 

 kozmetické štetce na líčenie  

 pleťové masky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

Príloha č. 4  

 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov 

 

Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v našej škole je aj systematické hodnotenie žiakov. 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov  vychádza z § 55 zákona NR SR č. 245/2008 

Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a z metodického pokynu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl. Je neoddeliteľnou súčasťou  

Školského poriadku Strednej odbornej školy podnikania a služieb v Námestove. Špecifiká 

hodnotenia jednotlivých predmetov boli odsúhlasené na zasadnutiach jednotlivých 

predmetových komisií. 

Predmetom hodnotenia je úroveň dosiahnutých vedomostí a zručností podľa platných učebných 

osnov a vzdelávacích štandardov. Hodnotenie a klasifikácia preukázaného výkonu žiaka 

v príslušnom predmete nemôže byť znížená na základe správania žiaka. 

V zmysle aktuálne platnej legislatívy má žiak školy právo: 

 vedieť, čo sa bude hodnotiť a akým spôsobom, 

 dozvedieť sa výsledok každého hodnotenia, 

 na objektívne hodnotenie. 

Vo výchovno-vzdelávacom procese vykonávame priebežnú a súhrnnú klasifikáciu žiaka. 

Priebežnú klasifikáciu uplatňujeme pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov žiaka 

počas školského roka (formatívne hodnotenie).  

Súhrnnú klasifikáciu vykonávame na konci každého polroka – hodnotiaceho obdobia 

(sumatívne hodnotenie).  

Žiaka skúšame ústne, písomne a prakticky. O každom skúšaní vedieme záznam v elektronickej 

triednej knihe.  Učiteľ v priebehu školského roka zaznamenáva výsledky žiaka a jeho prejavy 

najmä preto, aby mohol žiakovi poskytovať spätnú väzbu a usmerňovať výchovno-vzdelávací 

proces žiaka v zmysle jeho možností rozvoja a informovať zákonných zástupcov žiaka. 

V prípade nedostatočného počtu známok z jednotlivých predmetov, žiak nie je na konci 

hodnotiaceho obdobia  klasifikovaný a koná komisionálnu skúšku.  

Ak vyučujúci zistí podvádzanie pri ústnom a písomnom preverovaní vedomostí, pri tvorbe 

zadaných samostatných prác (kopírovanie), môže hodnotenie ihneď uzavrieť známkou 

nedostatočný. Počas vyučovacej hodiny je prísne zakázané mať v činnosti a pohotovosti 

akékoľvek zariadenie informačnej a komunikačnej technológie – mobilný telefón, smartphone, 

tablet, notebook, inteligentné hodinky, bezdrôtové slúchadlá a pod. (s výnimkou situácií, ktoré 

povolí učiteľ). Za podvádzanie môže vyučujúci považovať aj zistenie skutočnosti, že  zariadenia 

IKT sú v stave pohotovosti, prípadne zapnuté, bez toho, aby akýmkoľvek spôsobom preveroval 

skutočný dôvod ich použitia. Za podvádzanie môže byť žiakovi uložené opatrenie vo výchove. 

 

V prípade absencie je žiak povinný doučiť sa zameškané učivo,  vypracovať zadané úlohy 

a napísať si písomné práce v náhradnom termíne najneskôr do 14 dní od ukončenia absencie. 

V opačnom prípade  bude za písomné práce hodnotený známkou nedostatočný. Žiak môže 

požiadať vyučujúceho o konzultáciu.   Hodnotenie ústnych odpovedí vyučujúci oznámi žiakovi 

neodkladne po skúšaní, hodnotenie písomných prác najneskôr do 14 dní. 
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Výsledný stupeň prospechu žiaka vo vyučovacom predmete určuje vyučujúci. V predmete, 

v ktorom vyučuje viac učiteľov, určia výsledný stupeň za hodnotiace obdobie príslušní učitelia 

po vzájomnej dohode. 

Pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch na konci hodnotiaceho obdobia 

hodnotíme kvalitu práce a učebné výsledky, ktoré žiak dosiahol počas celého hodnotiaceho 

obdobia, uplatňujeme primeranú náročnosť a pedagogický takt voči žiakovi, jeho výkony 

hodnotíme komplexne. Podkladom pre súhrnnú klasifikáciu sú známky z ústnych odpovedí, 

písomných prác a testov, praktických úloh a pod.  Pritom prihliadame na systematickosť v práci 

žiaka, na jeho prejavované osobné a sociálne kompetencie ako je zodpovednosť, snaha, 

iniciatíva, ochota, schopnosť spolupracovať, schopnosť prepájať teoretické poznatky 

s praktickými a to počas celého hodnotiaceho obdobia. Hodnotenie považujeme za motivačný 

a výchovný prostriedok, ako aj prostriedok pozitívneho podporovania zdravého sebavedomia 

žiaka. Pri hodnotení berieme do úvahy vynaložené úsilie žiaka a v plnej miere rešpektujeme aj 

jeho ľudské práva. Stupeň prospechu žiaka neurčujeme na základe priemeru známok získaných v 

danom hodnotiacom období, ale prihliadame k dôležitosti a váhe jednotlivých známok. 

Dôležitou zložkou hodnotenia žiaka je aj sebahodnotenie žiaka. Jeho zmyslom je naučiť žiaka, 

aby vedel hodnotiť vlastné učebné výkony a schopnosti.  

Pri hodnotení a klasifikácii žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

rešpektujeme odporúčania zo správy z diagnostického vyšetrenia, ktoré sú zahrnuté 

v individuálnom vzdelávacom programe a zohľadňujú diagnózu žiaka. Pri hodnotení študijných  

výsledkov žiaka rešpektujeme jeho psychický a fyzický stav, druh a závažnosť poruchy, ktorá 

má vplyv na úroveň a výsledky v príslušnom predmete. Výsledky žiaka posudzujeme objektívne 

a primerane náročne, pričom prihliadame na individuálne schopnosti a možnosti žiaka a na 

predpoklady jeho ďalšieho vzdelávania. Hodnotenie za jednotlivé predmety vykonávame 

jedenkrát za hodnotiace obdobie. 

V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie a prechodu na dištančné vzdelávanie je žiak 

povinný pravidelne sa zúčastňovať online vyučovania  a riadne si plniť všetky  povinnosti, ktoré 

z neho vyplývajú (systematické plnenie zadaných úloh a ich odovzdanie v stanovenom  

termíne).   Počas dištančného vzdelávania používajú všetci žiaci aplikáciu 

Microsoft Teams a EduPage. Predmetové komisie môžu rozhodnúť o dočasnej úprave 

hodnotenia: 

 zrušiť písomné práce, testy a pod., 

 upraviť testovanie podľa technických podmienok danej skupiny, 

 väčší dôraz klásť na ústne skúšanie. 

 

V prípade, že sa žiak nebude zúčastňovať online vyučovania (bez uvedenia objektívnych 

dôvodov) a  neodovzdá  zadané úlohy od vyučujúceho v stanovenom termíne, nebude 

v príslušnom hodnotiacom období klasifikovaný.  

Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch klasifikujeme týmito stupňami: 

 1 – výborný, 

 2 – chválitebný, 

 3 – dobrý, 

 4 – dostatočný, 

 5 – nedostatočný.  

Správanie žiaka hodnotíme samostatne. Má 4 stupne: 

 1 – veľmi dobré, 

 2 – uspokojivé, 
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 3 – menej uspokojivé  

 4 – neuspokojivé.  

Po úspešnom ukončení ročníka žiak dostane vysvedčenie. Na vysvedčení je uvedené číselné 

hodnotenie jednotlivých predmetov a hodnotenie správania.  

Triedny učiteľ oznámi na začiatku školského roka, ktoré predmety sa klasifikujú a ktoré 

neklasifikujú v súlade so školským vzdelávacím programom.   

Predmety, ktoré sa neklasifikujú (etická výchova a náboženská výchova) sú na vysvedčení 

a v katalógovom liste žiaka vyznačené ako absolvoval/neabsolvoval.  

Žiak môže byť oslobodený zo zdravotných dôvodov od absolvovania predmetu telesná 

a športová výchova.   

Celkové hodnotenie žiaka za hodnotiace obdobie (na konci prvého a druhého polroka školského 

roka) vyjadrujeme takto: 

1. prospel s vyznamenaním, 

2. prospel veľmi dobre, 

3. prospel, 

4. neprospel. 

Za vzorné správanie, za vynikajúci prospech, za vzorné plnenie povinností alebo za statočný čin 

udeľujeme žiakovi pochvalu alebo iné ocenenie. 

Ak sa žiak previní proti školskému poriadku, ukladáme mu napomenutie alebo pokarhanie 

od triedneho učiteľa, majstra odbornej výchovy, pokarhanie od riaditeľa, podmienečné vylúčenie 

alebo vylúčenie zo štúdia (v prípade ak žiak skončil plnenie povinnej školskej dochádzky). 

Žiak môže byť z  legislatívne daných dôvodov skúšaný aj komisionálne. V prípade, že žiak 

neprospel  maximálne z dvoch predmetov, môže konať opravné skúšky v náhradnom termíne 

(spravidla posledný augustový týždeň pred začiatkom školského roka). O tom, že žiak neprospel, 

informujeme zákonného zástupcu žiaka (plnoletého žiaka). 

Žiaka hodnotíme podľa výsledkov komisionálnej skúšky (KS): 

a) ak vykonáva rozdielovú skúšku (napríklad pri prestupe žiaka z inej SŠ), 

b) ak je skúšaný v náhradnom termíne (v prípade, že žiaka nebolo možné vyskúšať 

a klasifikovať v riadnom termíne napr. z dôvodu dlhodobej hospitalizácie v nemocnici 

a pod.), 

c) ak žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka požiada o preskúšanie žiaka 

(v prípade, že nesúhlasí s klasifikáciou na konci hodnotiaceho obdobia), 

d) ak sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy, 

e) ak vykonáva opravné skúšky (v prípade, že bol na konci hodnotiaceho obdobia – 

na konci II. polroka daného šk. roka hodnotený známkou nedostatočný najviac z dvoch 

povinných vyučovacích  predmetov), 

f) v štúdiu podľa individuálneho učebného plánu (IUP) (napr. z dôvodu tehotenstva 

a materstva, zdravotných dôvodov a pod.).  

 

Druh komisionálnej skúšky:  

a) písomná, 

b) ústna, 

c) praktická, 

d) kombinovaná (napr. písomná a ústna skúška,  praktická a ústna skúška). 
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V predmetoch, v ktorých sa predpisuje písomné preverovanie vedomostí a zručností žiaka – 

SJL, MAT, cudzie jazyky,  KS pozostáva z písomnej aj ústnej skúšky.  

V predmetoch, v ktorých sa nepredpisuje písomné preverovanie vedomostí a zručností žiaka, 

kladieme hlavný dôraz  na ústnu odpoveď (samozrejme, písomnú skúšku nevylučujeme). 

Ak žiak koná KS z vyučovacieho predmetu s hodinovou dotáciou jedna hodina týždenne,  

dôraz kladieme na ústnu skúšku. 

Ak žiak koná KS z vyučovacieho predmetu s hodinovou dotáciou vyššou ako jedna hodina 

týždenne, KS pozostáva z písomnej aj ústnej skúšky (v prípade odborného výcviku alebo 

odbornej praxe z ústnej a praktickej skúšky).  

Ak žiak koná KS z vyučovacích predmetov kombinovanou skúškou, dôraz vo všeobecnosti 

kladieme na ústnu odpoveď.  

Obsahom komisionálnych skúšok je učivo daného predmetu s prihliadnutím na hodnotiace 

obdobie, za ktoré sa komisionálna skúška koná.  

Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na komisionálnu skúšku a neospravedlní sa sám 

alebo prostredníctvom svojho zákonného zástupcu najneskôr v deň konania skúšky, okrem 

skúšky podľa písm. c), sa klasifikuje z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal vykonať 

komisionálnu skúšku, stupňom prospechu nedostatočný. 

Do vyššieho ročníka postupujú všetci žiaci školy, okrem tých, ktorí neprospeli.  

Žiak, ktorý neprospel najviac z dvoch povinných predmetov, môže so súhlasom riaditeľa 

strednej školy vykonať opravné skúšky. 

Po ich úspešnom vykonaní postupuje do vyššieho ročníka. Ak opravné skúšky žiak nevykoná 

úspešne, môže mu riaditeľ strednej školy povoliť opakovať ročník.  

V škole vykonávame internú evalváciu (hodnotenie) výsledkov žiakov, ktorú zverejňujeme 

v Správe o výchovno–vzdelávacej činnosti a zverejňujeme ju na webovom sídle školy. 

Externú evalváciu školy realizuje  Štátna školská inšpekcia,  ktorá každoročne predkladá 

do parlamentu Správu o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike.   

 

HODNOTENIE JEDNOTLIVÝCH PREDMETOV 

Hodnotenie a klasifikácia všeobecnovzdelávacích predmetov 
slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka, dejepis, matematika, biológia, geografia, 

náboženská výchova, etická výchova, telesná a športová výchova 

 

Hodnotenie a klasifikácia predmetu slovenský jazyk a literatúra 

 

Predmetom hodnotenia a klasifikácie sú výsledky, ktoré žiak dosiahol v súlade s požiadavkami 

stanovenými v učebných osnovách a vzdelávacích štandardoch v rámci jednotlivých zložiek 

predmetu: jazyková, slohová a literárna zložka. Hodnotí sa schopnosť získať, upraviť, spracovať, 

používať a prezentovať vedomosti, zručnosti a návyky v konkrétnych situáciách, obsahová 

kvalita a jazyková správnosť odpovede, t. j. rozsah slovnej zásoby, gramatická správnosť, 
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štylistická spôsobilosť a stupeň rečovej pohotovosti. V písomnom aj ústnom prejave má žiak 

preukázať komplexnosť ovládania jazyka, mieru tvorivosti a celkovú vzdelanosť a kultúrnosť 

v miere vychádzajúcej z učebných osnov a vzdelávacích štandardov.  

V záujme poskytnutia objektívnej spätnej väzby a poukázania na rozvojové možnosti žiaka 

v danej oblasti učiteľ pri písomných prácach môže pri klasifikácií známkou uviesť slovný 

komentár, v ktorom vysvetlí nedostatky a zdôrazní pozitíva písomnej práce. 

 

Súhrnná klasifikácia  predmetu zahŕňa: 

a) Písomné práce a umiestnenia na súťažiach – písomná slohová práca, kontrolný diktát, 

súhrnné opakovanie - opakovanie tematických celkov formou písomiek a testov (ak sa žiak 

nezúčastní písania slohovej práce, kontrolného diktátu alebo súhrnného opakovania, bude 

ich písať v náhradnom termíne, ak žiak napíše súhrnné opakovanie s prospechom horším 

ako „dobrý“ bude opakovanie písať ešte raz v náhradnom termíne), súťažné literárne práce 

(umiestnenie na 1. – 3. mieste), umelecká súťaž v prednese poézie a prózy (umiestnenie na 

1. – 3. miesta) 

b) Ostatné  –  individuálne ústne skúšanie, písomky z jazykovej a literárnej zložky, umelecká 

súťaž v prednese (s účasťou), súťažné literárne práce (s účasťou), tvorba čitateľského 

denníka.  

c) Aktivita a domáce úlohy – pracovná aktivita na hodine, domáce úlohy, referáty, 

prezentácie, doplnkové čítanie v literatúre. 

Súhrnná klasifikácia 

Hodnotiaca oblasť Váha známok 

Písomné práce a umiestnenia na súťažiach 3 

Ostatné 2 

Aktivita a domáce úlohy 1 

 

Hodnotenie diktátov 

Počet chýb Výsledná známka 

0 – 1  výborný  

2 – 3  chválitebný 

4 – 6  dobrý 

7 - 9 dostatočný 

10 a viac nedostatočný 

 

Hodnotenie slohových prác 

Dosiahnutý počet bodov Výsledná známka 

28 - 25 výborný 

24 - 21 chválitebný 

20 - 14 dobrý 

13 - 8 dostatočný 

7 - 0 nedostatočný 

 

Hodnotenie písomných prác 

Percentuálne rozpätie Výsledná známka 

100 % - 90 % výborný 

89,9 % - 75 % chválitebný 

74,9 % - 50 % dobrý 

49,9 % - 34 % dostatočný 

33,9 % - 0 % nedostatočný 
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Minimálny počet známok za hodnotiace obdobie je päť, z toho: 

1 známka – kontrolný diktát, 

1 známka – písomná práca, 

1 známka – ústna odpoveď, 

2 známky – súhrnné opakovanie. 

 

 

Hodnotenie a klasifikácia predmetu občianska náuka 

 

Žiaka skúšame ústne a písomne. 

 

Hodnotenie písomných prác a testov 

Percentuálne rozpätie Výsledná známka 

100 % - 90 % výborný 

89,9 % - 75 % chválitebný 

74,9% - 50 % dobrý 

49,9 % - 30 % dostatočný 

29,9 % - 0 % nedostatočný 

 

Súhrnná klasifikácia predmetu zahŕňa: 

a) projekty a súťaže – dlhodobé súťažné práce (aktívna účasť) a projekty,  

b) písomné testy – opakovanie po tematických celkoch, 

c) ústne skúšanie, krátke písomky,  

d) aktivity, domáce úlohy, referáty. 

  

Súhrnná klasifikácia 

Hodnotiaca oblasť Váha známok 

Projekty a súťaže 2 

Písomné testy 2 

Ústne skúšanie, krátke písomky 1 

Aktivity, domáce úlohy, referáty 0,25 

 

  

Hodnotenie a klasifikácia predmetu dejepis 

                  

Žiaka skúšame ústne a písomne.  

 

Hodnotenie písomných prác 

Percentuálne rozpätie Výsledná známka 

100 % - 90 % výborný 

89,9 % - 75 % chválitebný 

74,9 % - 50 % dobrý 

49,9 % - 30 % dostatočný 

29,9 % - 0 % nedostatočný 

 

 

Súhrnná klasifikácia predmetu zahŕňa: 

a) Písomné skúšanie – testy po prebratí tematických celkov. 

b) Ústne skúšanie – jedenkrát za hodnotené obdobie. Ústnu odpoveď môže nahradiť aj 

mimoriadna aktivita žiaka na vyučovacej hodine.  

c) Aktivita žiaka – ak prejaví záujem o predmet účasťou v súťažiach, SOČ, vzorne 

reprezentuje školu je hodnotený známkou výborný. Ak vypracuje prezentáciu, video, 

projekt alebo referát – pri hodnotení vyučujúca prihliada aj na schopnosť vyhľadávať 
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informácie, ich  spracovanie a primeranú prezentáciu. Prácu je žiak povinný vypracovať 

minimálne z troch rôznych zdrojov – napr. kniha, časopis,  internet a pod. Žiak je povinný 

dodržať pravidlá úpravy a písania písomností – STN. Za aktivitu na vyučovacej hodine 

môže byť žiak ohodnotený známkou výborný, ak plynulo reaguje na podnet učiteľa, je 

pohotový, samostatný, zodpovedný, pracuje systematicky, je schopný spolupracovať, 

formulovať a prezentovať svoje postoje, je spôsobilý používať informačné a komunikačné 

technológie pri získavaní informácií. 

 

 

Hodnotenie a klasifikácia predmetu matematika 

 

Žiaka skúšame ústne a písomne. 

 

Súhrnná klasifikácia  

Hodnotiaca oblasť Váha známok 

polročná písomná práca (30 – 45 min.) 3 

krátke písomné previerky, testy (neohlásené/ohlásené po prebratí tematického 
celku) 

1 

písomný test, kontrolná práca po prebratí tematického celku – ohlásená  2 

ústna odpoveď 1 

aktivity (spracovanie a prezentovanie vlastných projektov, referátov na 
odbornú tému, skupinová a samostatná práca na hodinách, 

1 

výkony menšieho rozsahu (vypracovanie si domácich zadaní v stanovenom 
termíne, päťminútovky, matematické rozcvičky) 

0,5 

 

 

Hodnotenie písomných prác a previerok 

Percentuálne rozpätie Výsledná známka 

100 % - 90 % výborný 

89,9 % - 75 % chválitebný 

74,9 % - 50 % dobrý 

49,9 % - 30 % dostatočný 

29,9 % - 0 % nedostatočný 

 

Minimálny počet známok za písomnú prácu s váhou 3 je jedna známka za hodnotiace obdobie. 

 

 

Hodnotenie a klasifikácia predmetu biológia  
 

Žiaka  skúšame ústne, písomne a prakticky. Minimálny počet známok za hodnotiace obdobie sú 

3 známky, z toho minimálne jedna z ústneho skúšania, jedna z písomného skúšania a jedna 

z praktického skúšania. 

Súhrnná klasifikácia  

Hodnotiaca oblasť Váha známok 

Ústna odpoveď 3 

Písomná práca s otvorenými otázkami, test 2 

Tvorba prezentácie a jej obhajoba 3 

Aktivita žiaka (plynulo reaguje na podnet učiteľa, je pohotový, samostatný, 
zodpovedný, pracuje systematicky, je schopný spolupracovať, formulovať 
a prezentovať svoje postoje) 

1 

 

Ústnu odpoveď môže nahradiť aj mimoriadna aktivita žiaka na vyučovacej hodine. 
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Hodnotenie písomných prác 

Percentuálne rozpätie Výsledná známka 

100 % - 90 % výborný 

89,9 % - 75 % chválitebný 

74,9 % - 50 % dobrý 

49,9 % - 30 % dostatočný 

29,9 % - 0 % nedostatočný 

 

 

Hodnotenie a klasifikácia predmetov geografia a hospodárska geografia  

 

Žiaka skúšame ústne a písomne.  

Súhrnná klasifikácia predmetu zahŕňa: 

a) ústna odpoveď – žiak ju môže absolvovať 1-krát za hodnotiace obdobie. Môže ju nahradiť 

aj mimoriadna aktivita žiaka na vyučovacej hodine.  

b) písomné skúšanie – test z tematických celkov, slepá mapa 

c) ostatné  – päťminútovky (časť z tematického celku), ústne odpovede, orientácie na mape, 

referáty, prezentácie, pracovná aktivita na hodine 

 

Hodnotiaca oblasť Váha známok 

Písomné, ústne skúšanie 1 

Ostatné 0,5 

 

Hodnotenie písomných prác  

Percentuálne rozpätie Výsledná známka 

100 % - 90 % výborný 

89,9 % - 75 % chválitebný 

74,9 % - 50 % dobrý 

49,9 % - 30 % dostatočný 

29,9 % - 0 % nedostatočný 

 

Aktivita žiaka 

Ak žiak prejaví záujem o predmet účasťou v súťažiach,  hodnotíme ho známkou výborný –    

vypracuje prezentáciu, projekt alebo referát (podľa výberu vyučujúcej jedenkrát v každom 

hodnotiacom období). 

Za aktivitu na vyučovacej hodine môže byť žiak ohodnotený známkou výborný, ak plynulo 

reaguje na podnet učiteľa, je pohotový, samostatný, zodpovedný, pracuje systematicky, je 

schopný spolupracovať, formulovať a prezentovať svoje postoje, je spôsobilý používať 

informačné a komunikačné technológie pri získavaní geografických faktov. 

Podmienkou súhrnnej klasifikácie je aj pravidelné a riadne plnenie povinností žiaka a jeho  

pripravenosť na vyučovaciu hodinu (učebné pomôcky, vedenie  zošita). V prípade, že žiak získa  

za hodnotiace obdobie menej ako tri známky, bude  neklasifikovaný.  

 

Žiak je vopred oboznámený s termínom písomiek z tematických celkov. Termíny malých 

písomiek (poznámky z domácich úloh, učivo niekoľkých predošlých vyučovacích hodín) 

vyučujúci nie je povinný vopred ohlasovať.  

Hodnotenie a klasifikácia predmetu náboženská výchova 

Predmet sa neklasifikuje. Žiaka hodnotíme priebežne slovne. Žiak je povinný získať za 

hodnotiace obdobie minimálne 20 bodov. 
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Súhrnné hodnotenie 

Hodnotiaca oblasť Počet bodov 

Zavedenie/kontrola zošita 3 

Povinná prezentácia/projekt za rok (1-krát) 10 

Aktivita na hodine, tajnička, rébus, modlitba, zaujímavý článok (2-
krát) 

4 

Polročný test (1-krát) 10 

Vypracovanie písomných úloh  5 

Zapojenie sa do súťaží – biblická súťaž, biblická olympiáda 10 

Vypracovanie dobrovoľnej úlohy (projektu) 7 

Natáčanie videí (1-krát) 10 

Ústne skúšanie (1-krát) 10 

 

Slovné hodnotenie žiaka: 

 schopnosť zaujať stanovisko a uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení 

teoretických a praktických úloh, 

 samostatnosť a aktivita v prístupe k činnostiam, 

 osvojené kľúčové kompetencie, 

 schopnosť spolupráce, 

 vnútorné kvality žiaka, osobnostný rast, 

 rešpektovanie práv iných, 

 uplatňovanie vlastných nápadov a názorov, 

 tvorivosť a iniciatíva v charitatívnej činnosti a pomoci iným, 

 zodpovednosť pri spoluorganizovaní žiackych akcií, 

 ochota prijímať pravdy náuky sprostredkované učením katolíckej viery. 

 

Ak žiak získa za hodnotiace obdobie minimálne 20 bodov, aktívne sa zúčastňuje na vyučovacom 

procese, vie vysvetliť základné pojmy, pracuje na zadaniach od vyučujúceho, zapája sa do aktivít 

na dané témy, uvedie sa mu na polročnom a koncoročnom vysvedčení absolvoval. V prípade 

nesplnených kritérií má žiak uvedené na vysvedčení neabsolvoval. 

 

 

Hodnotenie a klasifikácia predmetu etická výchova 

 

Predmet neklasifikujeme. Žiaka hodnotíme priebežne slovne. Žiak je povinný získať za 

hodnotiace obdobie minimálne 25 bodov. 

Súhrnné hodnotenie 

Hodnotiaca oblasť Počet bodov 

Aktivita na hodine 5 

Vypracovanie písomných zadaní 10 

Príprava a obhajoba prezentácie 10 

 

Ak žiak získa za hodnotiace obdobie minimálne 25 bodov, aktívne sa zúčastňuje na vyučovacom 

procese, vie vysvetliť základné pojmy, pracuje na zadaniach od vyučujúceho, zapája sa do aktivít 

na dané témy, uvedie sa mu na polročnom a koncoročnom vysvedčení absolvoval. V prípade 

nesplnených kritérií má žiak uvedené na vysvedčení neabsolvoval. 

 

 

Hodnotenie a klasifikácia predmetu telesná a športová výchova 

 

Žiaka skúšame prakticky a ústne.  
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Druhy skúšania podľa tematických celkov 

Tematický celok Druh skúšky 

Zdravý životný štýl praktická, ústna 

Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť praktická, ústna 

Zdravie a jeho poruchy praktická, ústna 

Športové činnosti pohybového režimu praktická, ústna 

 

Žiak, ktorý je čiastočne oslobodený (úľavy podľa druhu oslabenia)  z predmetu TŠV na základe 

žiadosti zákonného zástupcu žiaka a odporúčania praktického lekára pre deti a dorast  sa 

klasifikuje s prihliadnutím na jeho zdravotné postihnutie. 

Žiakovi, ktorý je úplne  oslobodený (zákaz povinnej školskej TŠV) z predmetu TŠV na základe 

žiadosti zákonného zástupcu žiaka a odporúčania odborného lekára, špecialistu, sa na vysvedčení 

uvedie oslobodený/oslobodená. 

Žiak môže neabsolvovať pohybovú časť obsahu vyučovacej hodiny výlučne na základe 

lekárskeho potvrdenia v študentskom preukaze žiaka. 

Hodnotenie výkonu – telesná zdatnosť a pohybová 

výkonnosť

Hodnotenie 100 200 400 800 1500 12min skok do diaľky hod oštepom

1 13:30:00 28:00:00 1:00:00 2:45:00 5:30:00 2800 240 22

2 14:00:00 32:00:00 1:15:00 3:00:00 6:00:00 2600 210 18

3 15:30:00 36:00:00 1:30:00 3:15:00 6:30:00 2200 190 14

4 17:00:00 40:00:00 1:45:00 3:45:00 7:00:00 2000 170 10

Hodnotenie 100 200 400 800 1500 12min skok do diaľky hod oštepom

1 17:00:00 32:00:00 1:15:00 3:30:00 7:00:00 2400 210 14

2 18:00:00 36:00:00 1:30:00 3:45:00 7:30:00 2100 190 12

3 19:00:00 40:00:00 1:45:00 4:00:00 8:00:00 1900 170 10

4 19:30:00 44:00:00 2:00:00 4:15:00 8:30:00 1600 150 8

Hodnotenie výkonu - dievčatá 1. - 2. ročník

Hodnotenie výkonu - chlapci 1. - 2. ročník

 
Známkou nedostatočný sú hodnotení tí žiaci, ktorí majú slabší výkon ako štyri alebo disciplínu 

nedokončia. 
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Hodnotenie a klasifikácia cudzích jazykov 
anglický jazyk, nemecký jazyk 

 

Hodnotenie a klasifikácia predmetu anglický jazyk 

Pri hodnotení žiaka berieme do úvahy tieto aspekty – obsahová primeranosť, plynulosť 

vyjadrovania, jazyková správnosť a štruktúra odpovede.  

Priebežné hodnotenie je bodové hodnotenie, na základe ktorého sa vypočíta konečná známka za 

hodnotiace obdobie. Podkladom na získanie príslušného počtu bodov do celkového hodnotenia 

za dané hodnotiace obdobie je dosiahnutý počet bodov za ústne odpovede a za vypracovanie 

písomných zadaní a testov.  

Bonusové body žiak môže získať za aktivitu na vyučovaní, za účasť v jazykových súťažiach a za 

reprezentáciu školy v anglickom jazyku.  

Formy skúšania 

 

Kritériá hodnotenia písomného prejavu 

Kritériá Percentuálne vyjadrenie 

Obsah textu 25 % 

Štruktúra textu 25 % 

Gramatika 25 % 

Slovná zásoba 25 % 

 

Kritériá hodnotenia ústneho prejavu 

Kritériá Percentuálne vyjadrenie 

Obsah 25 % 

Pohotovosť 25 % 

Lexika 25 % 

Gramatická presnosť 25 % 

 

Žiak je hodnotený aj priebežne za diskusiu v skupine, zapájanie sa do rozhovoru 

v komunikačných situáciách (5 – 10 bodov) 

Prevod percent na známky 

Percentuálne rozpätie Výsledná známka 

100 % - 90 % výborný 

89,9 % - 75 % chválitebný 

74,9 % - 50 % dobrý 

49,9 % - 34 % dostatočný 

33,9 % - 0 % nedostatočný 

Písomné práce 1 písomná práca (100 bodov) 

Testy minimálne 2 testy (20 – 50 bodov) 

Ústne skúšanie minimálne 2-krát (10 – 20 bodov) 
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Hodnotenie a klasifikácia predmetu nemecký jazyk 

Pri hodnotení žiaka berieme do úvahy tieto aspekty – obsahová primeranosť, plynulosť 

vyjadrovania, jazyková správnosť a štruktúra odpovede.  

Priebežné hodnotenie je dosiahnutý počet bodov z maximálneho počtu bodov prevedený na 

známku.  

Pri súhrnnej klasifikácii zohľadňujeme aj systematickú a sústavnú prípravu žiaka na vyučovaciu 

hodinu, jeho aktivity a výkony na hodinách. 

Žiak môže získať  mimoriadnu známku za aktivitu na vyučovaní, za účasť v jazykových 

súťažiach a za reprezentáciu školy v nemeckom jazyku.  

Súhrnná klasifikácia 

Písomné práce 30 % (1 písomná práca) – váha 3 

Testy 20 % (1 súhrnný test) – váha 2 

Krátke písomné práce 20 % (písomné práce z gramatiky a slovnej zásoby) – váha 1 

Ústne skúšanie 20 % (2-krát) – váha 1 

Mimoriadne aktivity 10 % - váha 0,5 

Podmienkou súhrnnej klasifikácie je aj pripravenosť žiaka na vyučovaciu hodinu (učebné 

pomôcky, vedenie  zošita).  

Hodnotenie písomných prác 

Dosiahnutý počet bodov Výsledná známka 

20 – 18 výborný 

17 – 15 chválitebný 

14 – 10 dobrý 

9 – 7 dostatočný 

6 – 0 nedostatočný 

 

Kritériá hodnotenia písomných prác 

Kritéria Počet bodov 

Obsah textu 5 

Štruktúra textu 5 

Gramatika 5 

Slovná zásoba 5 

Celkový počet bodov 20 
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Prevod percent na známky 

Percentuálne rozpätie Výsledná známka 

100 % - 90 % výborný 

89,9 % - 75 % chválitebný 

74,9 % - 50 % dobrý 

49,9 % - 34 % dostatočný 

33,9 % - 0 % nedostatočný 

  

 

Hodnotenie a klasifikácia predmetu konverzácia v anglickom jazyku 

Priebežné hodnotenie je bodové hodnotenie, na základe ktorého sa vypočíta výsledná známka za 

hodnotiace obdobie. Podkladom na získanie príslušného počtu bodov do celkového hodnotenia 

je dosiahnutý počet bodov za ústne odpovede, za komunikáciu v triede a konverzačné aktivity.  

Bonusové body žiak môže získať za aktivitu na vyučovaní, za účasť v jazykových súťažiach a za 

reprezentáciu školy v anglickom jazyku.  

 

Individuálne skúšanie (ústne) 50 % (2-krát) 

Komunikácia v triede 50 % (4-krát 5 bodov) 

 

Hodnotenie ústneho prejavu 

Dosiahnutý počet bodov Výsledná známka 

10 – 9 výborný 

8 chválitebný 

7 – 5 dobrý 

4 dostatočný 

3 – 0 nedostatočný 

 

Žiak je hodnotený aj priebežne za diskusiu v skupine, zapájanie sa do rozhovoru 

v komunikačných situáciách (5 bodov) 

Prevod percent na známky 

Percentuálne rozpätie Výsledná známka 

100 % - 90 % výborný 

89,9 % - 75 % chválitebný 

74,9 % - 50 % dobrý 

49,9 % - 34 % dostatočný 

33,9 % - 0 % nedostatočný 
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Hodnotenie a klasifikácia odborných predmetov ekonomických 
 

Hodnotenie a klasifikácia teoretických odborných predmetov ekonomických  

ekonomika, ekonomika podniku cestovného ruchu, ekonomika a podnikanie, hotelierstvo, 

manažment a marketing, obchodné a medzinárodné právo, podnikateľská komunikácia, právna 

náuka,  technika medzinárodného obchodu, technológia služieb cestovného ruchu, tvorba 

projektov 
 

Formy skúšania: 
 

 ústne skúšanie – počas preberania tematických celkov,  

 krátke písomné práce – počas preberania tematických celkov, 

 test alebo písomná práca s otvorenými otázkami – po skončení tematického celku,  

 úlohy na aplikáciu teoretických vedomostí v praktických situáciách – pracovné listy, 

výpočet príkladov z ekonomickej praxe, vystavovanie dokladov, tvorba prezentácií, 

projektov, praktické úlohy a pod. 

 

Priebežne hodnotíme aj aktivitu a pripravenosť žiaka na vyučovaciu hodinu.  
 

Hodnotenie písomných prác 

Percentuálne rozpätie Výsledná známka 

100 % - 90 % výborný 

89,9 % - 75 % chválitebný 

74,9 % - 50 % dobrý 

49,9 % - 34 % dostatočný 

33,9 % - 0 % nedostatočný 

 

Hodnotenie a klasifikácia praktických odborných predmetov ekonomických  

účtovníctvo (UCT) a  ekonomické cvičenia (EKC) 
 

Formy skúšania:   

 ústne skúšanie – počas preberania tematických celkov,  

 test, krátke písomné práce – počas preberania tematických celkov – písomne,  

 súvislý príklad (účtovanie v jednoduchom účtovníctve a v účtovnom programe ALFA plus, 

v podvojnom účtovníctve a v účtovnom programe Omega, v ekonomickom softvéri Olymp, 

výpočet príkladov, vystavovanie účtovných dokladov, riešenie úloh),   
 

Priebežne hodnotíme aj aktivitu a pripravenosť žiaka na vyučovaciu hodinu. 
 

Hodnotenie súvislých účtovných príkladov 

Druh operácie v účtovnom príklade Počet bodov 

jednoduchý denníkový zápis 1 – 2 

zložený denníkový zápis 1,5 – 3 

predkontácie účtovných prípadov (za každý správny účet) 1 

vystavenie účtovného dokladu 5 

 
 

Hodnotenie písomných prác a súvislých príkladov 

Percentuálne rozpätie Známka 

100 % - 90 % výborný 

89,9 % - 75 % chválitebný 

74,9 % - 50 % dobrý 

49,9 % - 34 % dostatočný 

33 % - 0 % nedostatočný 
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Hodnotenie a klasifikácia predmetov administratíva a korešpondencia (ADK), 

administratíva a firemná korešpondencia (AFK) a písanie a úprava textu na počítači (PUT) 
 
 

V predmete ADK žiaka hodnotíme známkou z odpisu textu v presnosti a rýchlosti: 
 

1. a 2. ročník: rýchlosť odpisu  

 

1. a 2. ročník presnosť odpisu 

Stupeň hodnotenia 
Percento chybovosti v odpise 

(v %) 

1 – výborný  0,00 – 0,20 

2 – chválitebný 0,21 – 0,40 

3 – dobrý  0,41 – 0,60 

4 – dostatočný  0,61 – 0,80 

5 - nedostatočný 0,81 a viac 

 

V hodnotiacom období 1. ročníka žiaka hodnotíme v rozsahu: 

 odpis na presnosť – 5 krát 

 odpis na rýchlosť – 3 krát 

    

V hodnotiacom období 2. ročníka žiaka hodnotíme v rozsahu: 

 odpis na presnosť – 2 krát 

 odpis na rýchlosť – 1 krát  

 

Hodnotenie písomností v predmetoch ADK, AFK, PUT 

 tabuľka – Word, Excel, 

 písomný styk organizácií, 

 norma STN 01 6910 – skratky, značky, menové a časové jednotky, 

 úprava obchodného listu podľa STN, adresy,  

 tvorba obchodných listov, písomnosti v obchodnom styku,  

 interné písomnosti pri riadiacej činnosti organizácií, personálne písomnosti, osobné listy, 

jednoduché písomnosti právneho charakteru, žiadosti a podania občanov a podnikateľov, 

cudzojazyčná korešpondencia. 
 

Okrem uvedených písomnosti, formulárov a tlačív žiak môže získať známku aj za mimoriadnu 

aktivitu počas práce na vyučovacích hodinách, čím rešpektujeme nielen  individuálny prístup 

k jeho práci, ale umožní tiež žiakovi pracovať vlastným tempom. Zároveň tým podporujeme jeho 

iniciatívu a kreativitu pri záujme o danú problematiku, ktorá je prepojením teórie s praxou.  

 

Hodnotenie a klasifikácia predmetov s využitím vzdelávacích programov JA Slovensko, n. 

o. 
 

Finančná gramotnosť (FIG) – program Viac ako peniaze 

Protokol a etika podnikania (PEP), Etika podnikania (ETP) – program Etika v podnikaní 

 

Stupeň 

hodnotenia 

Výkon čistých úderov za minútu  (rýchlosť odpisu) 

1. polrok  

1. ročník 

2. polrok 

1. ročník 

1. polrok  

2. ročník 

2. polrok  

2. ročník 

1 – výborný  110 150 150 180 

2 – chválitebný 100 135 140 170 

3 – dobrý  90 120 130 160 

4 – dostatočný  75 105 115 150 

5 - nedostatočný 74 a menej 104 a menej 114 a menej 149 a menej 
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Spôsoby hodnotenia v predmetoch:  

 test – po skončení kapitoly,  

 úlohy na aplikáciu teoretických vedomostí v praktických situáciách - praktické úlohy, 

projekty, prípadové štúdie, dokumentácia, formuláre, prezentácie, zapájanie do súťaží 

organizovaných JA Slovensko, n. o., aktivita žiakov – žiak prepája teoretické vedomosti do 

praktických príkladov a tvorí logické závery, uplatňuje kreativitu a iniciatívu.  

Tabuľka hodnotenia testov v online učebnici 

Percentuálne rozpätie Známka 

100 % - 90 % výborný 

89,9 % -  80 % chválitebný 

79,9 % - 70 % dobrý 

69,9 % - 60 % dostatočný 

59,9 % - 0 % nedostatočný 
  

Žiakovi, ktorý absolvuje vstupné testovanie vo vzdelávacích programoch Viac ako peniaze, 

Učebnica ekonómie a podnikania a Etika v podnikaní a úspešne absolvuje výstupné testovanie, t. 

j. dosiahne viac ako 75 %,  udelí JA Slovensko, n. o. certifikát za úspešné absolvovanie 

programu.   

Žiak, ktorý sa aktívne podieľa na práci vo vzdelávacích programoch Zručnosti pre úspech a Etika 

v podnikaní a zapája sa do súťaží, má nárok na udelenie certifikátu v týchto programoch. 

 

Podnikanie v študentskej firme (PSF) a Podnikanie v študentskej firme – cvičenia (PFC) – 

programy Aplikovaná ekonómia, Zručnosti pre úspech a Ekonómia a podnikanie 

Študentská firma – základný modul  

Žiak je skúšaný prakticky.  

 

Priebežné hodnotenie žiaka zahŕňa: 

1. Návrh názvu a slogana študentskej firmy, tvorba loga študentskej firmy. 

2. Kompletná písomná dokumentácia študentskej firmy od jej založenia až po zánik:  

 zmluva o združení – registrácia,   

 podnikateľský plán a jeho prílohy, grafické stvárnenie podnikateľského plánu,     

 stanovy,  

 zápisnica z ustanovujúceho a záverečného valného zhromaždenia,  

 výročná správa a jej prílohy, grafické stvárnenie výročnej správy.  

3. Organizácia obsah a priebeh ustanovujúceho a záverečného valného zhromaždenia.  

4. Online registrácia a výmaz študentskej firmy zo simulovaného obchodného registra.  

4. Online registrácia študentskej firmy na Veľtrh podnikateľských talentov. 

5. Marketing študentskej firmy.  

6. Výroba a predaj výrobkov, komunikácia so zákazníkom.  

7. Vedenie pokladne, pokladničnej knihy, evidencie finančných tokov, efektívnosť 

hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami, daňové priznanie študentskej firmy.  

8. Účasť na súťažiach a príležitostiach organizovaných JA Slovensko, n. o. 

Každého žiaka slovne hodnotí učiteľ, príslušný viceprezident a prezident študentskej firmy. 

Hodnotí sa aj žiak sám. Viceprezidentov hodnotí učiteľ a prezident. Prezidenta hodnotí učiteľ 

a viceprezidenti. 

Žiak, ktorý sa aktívne podieľa na práci v študentskej firme má nárok na udelenie certifikátu. 

Žiadosť o udelenie certifikátu podáva učiteľ po konzultácii s prezidentom študentskej firmy. 

 

Učebnica ekonómie a podnikania – základný modul (nie je povinný pre prezidenta 

a viceprezidentov) 
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Žiak je skúšaný písomne.    

 

Priebežná klasifikácia žiaka zahŕňa:  

 testy z online učebnice, 

 otvorené otázky a úlohy po jednotlivých kapitolách online učebnice. 

Súhrnná klasifikácia žiaka zahŕňa: 

 hodnotenie za študentskú firmu, 

 hodnotenie za učebnicu ekonómie a podnikania,  

 výstupný test. 

 

Hodnotenie testov v online učebnici 

Percentuálne rozpätie Známka 

100 % - 90 % výborný 

89,9 % -  80 % chválitebný 

79,9 % - 70 % dobrý 

69,9 % - 60 % dostatočný 

59,9 % - 0 % nedostatočný 

Hranica úspešnosti v testoch po jednotlivých kapitolách v zmysle podmienok Junior 

Achievement  Slovensko, n. o. je 75 % správnych odpovedí. 

Hodnotenie a klasifikácia predmetu odborná prax (OPR)  

študijný odbor 6329 M 01 obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy 

(blok medzinárodné obchodné vzťahy) a 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu 
 

Žiak je povinný absolvovať odbornú prax v rozsahu 10  pracovných dní v 2. a 3. ročníku 

u fyzickej alebo právnickej osoby, s ktorou škola uzatvorila dohodu o odbornej praxi. Žiak je 

povinný obhájiť výstup z odbornej praxe pred  skúšobnou komisiou formou 

prezentácie v stanovenom termíne, ktorý určí vedenie školy v rozsahu minimálne 10 

a maximálne 25 snímok. Tabuľkové výpočty, schémy, fotografie, náčrty a pod. sa nezapočítavajú 

do počtu snímok.  

  

Kritériá hodnotenia záverečnej správy 

 Hodnotí sa B 

Záverečná 
správa  
z odbornej 
praxe 

Grafická úroveň 
prezentácie 

Správa má obsahovať: titulnú stránku, úvod, jadro, záver, 
príp. prílohy. Hodnotí sa: celková úprava prezentácie, 
grafická úprava prezentácie. 

max. 
15 

Vlastná obhajoba 
autora 

Úroveň prezentácie, samostatnosť prejavu, dodržiavanie 
časového limitu, rozsah prezentácie, využívanie médií (PC, 
prezentačné programy, webové stránky), odpoveď žiaka na 
doplňujúce otázky. 

max. 
25 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

odborná terminológia, štylizácia max. 
10 

Celkový dosiahnutý počet bodov 50 
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Hodnotenie záverečnej správy 

Známka Dosiahnutý počet bodov 

výborný 50 - 45 

chválitebný 44 - 38 

dobrý 37 - 25 

dostatočný 24 - 15 

nedostatočný 14 - 0 

 

Ak žiak neodovzdá záverečnú správu z odbornej praxe vyučujúcemu a neobháji odbornú prax 

v stanovenom termíne bez predchádzajúceho ospravedlnenia, bude hodnotený známkou 

nedostatočný.   

 

 

Hodnotenie a klasifikácia predmetu  Business English a IT English 

 

Predmetom hodnotenia a klasifikácie sú výsledky, ktoré žiak dosiahol v súlade s požiadavkami 

stanovenými v rámci jednotlivých zložiek predmetu. Jazyková zložka predmetu vychádza 

z cieľových požiadaviek pre anglický jazyk v súlade s platnými učebnými osnovami 

a vzdelávacími štandardami. Odborná zložka predmetu vychádza z cieľových požiadaviek 

odborných ekonomických predmetov pre predmet Business English a odborných informatických 

predmetov pre predmet IT English v súlade s platnými učebnými osnovami a vzdelávacími 

štandardami.  

Pri hodnotení jazykovej zložky predmetu berieme do úvahy tieto aspekty – obsahová 

primeranosť, plynulosť a pohotovosť vyjadrovania, rozsah odbornej slovnej zásoby a gramatická 

správnosť. 

Pri hodnotení odbornej zložky predmetu berieme do úvahy tieto aspekty: schopnosť aplikovať 

teoretické vedomosti v praktických úlohách využívajúcich digitálne technológie, ako aj 

schopnosť získať, spracovať a prezentovať odborné vedomosti a zručnosti 

v ekonomickej/informatickej oblasti.  

 

Žiaka priebežne hodnotíme známkou. 

Formy skúšania: 

1. ústne skúšanie  
2. písomné skúšanie 
3. praktické skúšanie – úlohy na aplikáciu teoretických vedomostí v praktických situáciách:  

 pracovné listy 
 tvorba prezentácií 
 tvorba projektov 
 práca s aplikačným softvérom 
 praktické úlohy využívajúce digitálne technológie 
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Priebežne hodnotíme aj obhajobu prezentácií a projektov, aktivitu na hodine, účasť na súťažiach 

a aktivitách školy, ktoré súvisia s predmetom a tiež pripravenosť žiaka na hodinu. 

Súhrnná klasifikácia predmetu 

Hodnotiaca oblasť Váha známok 

Ústna odpoveď  1 

Písomná práca, test 1 

Praktická úloha menšieho rozsahu (jednoduchšia práca s aplikačným softvérom, 
online pracovné listy, zadania, ...) 

1 

Praktická úloha väčšieho rozsahu (zložitejšia práca s aplikačným softvérom, 
prezentácie/projekty a ich obhajoba) 

2 

Súťaže a aktivity nad rámec vyučovania 1 

Krátke písomné testy a previerky(z odbornej slovnej zásoby a prebratého učiva) 0,5 

Aktivita na hodine, domáce úlohy, pripravenosť žiaka na hodinu 0,5 

 

Kritériá hodnotenia ústneho prejavu 

Kritériá: Percentuálne vyjadrenie: 
Obsah  20 % 

Plynulosť 20 % 

Pohotovosť 20 % 

Gramatika 20 % 

Odborná slovná zásoba 20 % 

Spolu: 100 % 

 

Kritériá hodnotenia písomného prejavu 

Kritériá: Percentuálne vyjadrenie: 

Obsah textu 25 % 

Štruktúra textu 25 % 

Gramatika 25 % 

Odborná slovná zásoba 25 % 

Spolu: 100 % 
 

Kritériá hodnotenia projektových úloh 

Kritériá: Percentuálne vyjadrenie: 

Obsah a rozsah práce 10 % 

Štruktúra práce a štylizácia 10 % 

Odborná slovná zásoba 10 % 

Náročnosť spracovania úlohy na digitálne 

technológie 

10 % 

Celková grafická úprava práce a kreativita 10 % 

Obhajoba práce a doplňujúce otázky 50 % 

Spolu: 100 % 
 

Stupnica hodnotenia ústneho prejavu, písomných prác a praktických úloh 

Percentuálne rozpätie Výsledná známka 

100 % - 90 % výborný 

89,9 % - 75 % chválitebný 

74,9 % - 50 % dobrý 

49,9 % - 34 % dostatočný 

33,9 % - 0 % nedostatočný 
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Hodnotenie a klasifikácia odborných predmetov informatických  
internet vecí a robotika, operačné systémy, programovanie, 2D a 3D grafika, databázové 

systémy, hardvérové vybavenie počítačov, administrácia siete, virtualizácia, aplikovaná 

informatika, digitálne technológie, informatika, digitálne technológie v praxi.  
 

 

Formy skúšania:  

1. ústne skúšanie   

2. písomné skúšanie  

3. praktické skúšanie –  úlohy na aplikáciu teoretických vedomostí v praktických situáciách:   

 tvorba prezentácií,  

 tvorba projektov,  

 tvorba aplikácii a programov,  

 tvorba grafických prác,  

 práca s aplikačným softvérom,  

 praktické úlohy využívajúce digitálne technológie.  

  

Priebežne hodnotíme aj obhajobu prezentácií a projektov, aktivitu na hodine, účasť na súťažiach 

a aktivitách školy, ktoré súvisia s predmetom a tiež pripravenosť žiaka na vyučovaciu hodinu.  

 

Praktické úlohy menšieho rozsahu, krátke písomné testy, previerky, ústne odpovede, aktivita na 

hodine, domáce úlohy, pripravenosť žiaka na hodinu môžu mať váhu známky od 0,5 po 1. 

Praktické úlohy väčšieho rozsahu, projekty, väčšie písomné testy a ústne odpovede, ako aj účasť 

na školských, krajských a celoslovenských súťažiach môžu mať váhu známky od 1 po 2. 

 

Kritériá hodnotenia ústneho prejavu  

Kritériá  Percentuálne vyjadrenie  

Obsah   25 %  

Plynulosť, pohotovosť 25 %  

Odborné vyjadrovanie 25 %  

Doplňujúce otázky 25 %  

Spolu 100 %  
 

 Kritériá hodnotenia prezentačných, projektových a praktických úloh  

Kritériá Percentuálne vyjadrenie  

 Obsah a rozsah práce 15 % 

 Formálna úprava práce 15 % 

 Odborná terminológia 20 % 

 Obhajoba práce a doplňujúce otázky 50 % 

 Spolu 100 %  

 

Kritériá hodnotenia grafických prác v predmete: 2D3,  DIT (Práca s grafickým editorom) 

Kritériá Percentuálne vyjadrenie  

Autorské práva použitých grafických prvkov  10 % 

Kvalita zvolených obrázkov a prvkov 10 % 

Použitie nástrojov a prvkov zo zadania  30 % 

Náročnosť spracovania úlohy  20 % 

Kreativita spracovania a celková grafická úprava práce 30 % 

Spolu  100 %  
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Kritériá hodnotenia praktických úloh v predmetoch VIR, OPS, ADS (úlohy zamerané na 

inštaláciu APV) 

Kritériá  Percentuálne vyjadrenie   

 Inštalácia   10 % 

 Konfigurácia  10 % 

 Funkcionalita  10 % 

 Validácia  20 % 

 Modifikácia 20 % 

 Praktické predvedenie 30 % 

 Spolu  100 %   
  

Inštalácia – použitie správneho postupu inštalácie softvéru pri zachovaní bezpečnosti  

a funkcionality celého systému. 

Konfigurácia – nastavenie softvéru podľa zadania s ohľadom na funkcionalitu a bezpečnosť. 

Funkcionalita – preverenie funkčnosti nainštalovaného softvéru. 

Validácia – nainštalovaný softvér skutočne pracuje podľa zadania a nevykazuje žiadne chyby. 

Modifikácia – prípadná korekcia (dodatočné nastavenie) podľa aktuálnych požiadaviek. 

Praktické predvedenie – nadobudnutých poznatkov, vysvetlenie postupov, logiky, použitia, 

nasadenia softvéru. 

 

Kritériá hodnotenia praktických úloh v predmetoch PRO, IVR, OPS (úlohy zamerané na 

programovanie), DIT (Programovanie, HTML, Databázy, ...) 

Kritériá   Percentuálne vyjadrenie   

 Programovanie  10 % 

 Logika  10 % 

 Funkcionalita  10 % 

 Validácia  20 % 

 Modifikácia 20 % 

 Praktické predvedenie 30 % 

 Spolu:   100 %   
  

Programovanie – použitie správneho postupu a syntaxe napísaného programu pri zachovaní 

bezpečnosti  a funkcionality celého systému. 

Logika – použitie vhodných príkazov, postupnosti a prehľadnosti programového kódu. 

Funkcionalita – preverenie funkčnosti programu. 

Validácia – program skutočne pracuje podľa zadania a nevykazuje žiadne chyby. 

Modifikácia – prípadná korekcia programu (dodatočné nastavenie) podľa aktuálnych 

požiadaviek. 

Praktické predvedenie - nadobudnutých poznatkov, vysvetlenie jednotlivých príkazov, 

postupov, logiky, použitia a nasadenia programu. 
 

Kritériá hodnotenia praktických úloh v predmete DAS (zamerané na tvorbu databáz) 

Kritériá   Percentuálne vyjadrenie   

 Orientácia v prostredí systému  10 % 

 Logika vytvorených objektov  10 % 

 Funkcionalita  10 % 

 Validácia  20 % 

 Modifikácia 20 % 

 Praktické predvedenie 30 % 

 Spolu:   100 %   
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Orientácia v prostredí – efektívne využívanie ovládacích prvkov pri práci na zadaní. 

Logika vytvorených objektov – logické poradie a usporiadanie objektov a ich súčastí. 

Funkcionalita – preverenie funkčnosti vytvoreného systému. 

Validácia – overenie všetkých zadaných parametrov (zotriedenia znakových sád, primárne 

kľúče, typy, dĺžky dátových typov) a prepojení (primárne identifikátory tabuliek a cudzie kľúče z 

tabuliek číselníkov). 

Modifikácia – dodatočná korekcia vytvorených objektov podľa požiadaviek. 

Praktické predvedenie – nadobudnutých poznatkov, vysvetlenie jednotlivých príkazov, 

postupov, logiky. 

 

Kritériá hodnotenia praktických úloh v predmete digitálne technológie v praxi 

Kritériá:   Percentuálne vyjadrenie:   

 Inštalácia   25 % 

 Konfigurácia  25 % 

 Funkcionalita  10 % 

 Validácia  10 % 

 Modifikácia 15 % 

 Praktické predvedenie 15 % 

 Spolu:   100 %   
  

Inštalácia – použitie správneho postupu inštalácie softvéru pri zachovaní bezpečnosti  

a funkcionality celého systému. 

Konfigurácia – nastavenie softvéru podľa zadania s ohľadom na funkcionalitu a bezpečnosť. 

Funkcionalita – preverenie funkčnosti nainštalovaného softvéru. 

Validácia – nainštalovaný softvér skutočne pracuje podľa zadania a nevykazuje žiadne chyby. 

Modifikácia – prípadná korekcia (dodatočné nastavenie) podľa aktuálnych požiadaviek. 

Praktické predvedenie  nadobudnutých poznatkov, vysvetlenie postupov, logiky, použitia, 

nasadenia softvéru. 

 

Stupnica hodnotenia ústneho prejavu, písomných prác a praktických úloh  

Percentuálne rozpätie  Výsledná známka  

100 % - 90 %  výborný  

89,9 % - 75 %  chválitebný  

74,9 % - 50 %  dobrý  

49,9 % - 34 %  dostatočný  

33,9 % - 0 %  nedostatočný  

 

 

Kritériá hodnotenia praktických úloh v predmete odborná prax (10 dní) 

Odborná prax v IT firme 

Žiaci budú vykonávať 10-dňovú odbornú prax (OPR) v IT firmách, ktoré schváli predmetová 

komisia. Žiaci odovzdajú záverečnú správu najneskôr do 7 dní od skončenia OPR. V správe  

popíšu svoju každodennú pracovnú činnosť. Žiaci budú hodnotení známkou, ktorá bude 

výsledkom hodnotenia IT firiem, popisu každodenných pracovných činností, vypracovanej 

odporúčanej témy a  kontrolných otázok súvisiacich s výkonom pracovných činností vo firme. 

Ak  žiak neodovzdá záverečnú správu z OPR, bude hodnotený známkou nedostatočný. 
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Odborná prax v škole 

Ak sa nepodarí zmluvne zabezpečiť  dostatočný počet IT firiem, žiaci budú vykonávať OPR 

v škole pod vedením učiteľa informatiky. Budú vykonávať práce na servise PC a LAN siete, 

prípadne budú riešiť komplexnú úlohu zadanú učiteľom. Žiaci odovzdajú záverečnú správu 

najneskôr do 7 dní od skončenia OPR. Žiaci budú hodnotení známkou. Ak  žiak neodovzdá 

záverečnú správu z OPR, bude hodnotený známkou nedostatočný. 

 

Kritériá 

hodnotenia 
Stupnica hodnotenia 

Počet 

bodov 

Spokojnosť 

firmy/učiteľa  

so žiakom 

vynikajúco a 
bez 
problémov 
zvláda 
konkrétne 
práce a úlohy 
  
 
 
 
 
5 bodov 

veľmi dobre 
alebo s 
malou 
pomocou 
zvláda úlohy; 
potrebuje si 
potvrdiť  
správnosť 
rozhodnutí 
 
 
 
4body 

priemerne a 
nevyrovnane 
vykonáva 
úlohy, 
povinnosti si 
zväčša splní, 
ale bez 
vnútorného 
zainteresova
nia 
 
 3 body 

slabo zvláda 
svoje úlohy, 
potrebuje 
neustálu 
kontrolu a 
pomoc, 
inštrukcie sa 
snaží  
rešpektovať 
 
 
2 body 

veľmi slabo 
zvláda svoje 
úlohy, 
potrebuje 
neustálu 
kontrolu a 
pomoc, 
inštrukcie  
nerešpektuje 
 
 
1 bod 

  

vykonávaná 
pracovná 
činnosť – jej 
popis 

Práca 
odovzdaná 
načas, dobre 
rozpísaný cieľ 
práce, 
metodika, 
výsledky 
svojej práce, 
odborná 
terminológia 
  
  
5 bodov 

Práca 
odovzdaná 
načas, 
čiastočne 
rozpísaný cieľ 
práce, 
metodika, 
výsledky 
svojej práce, 
bez odbornej 
terminológie       
 
4 body 

Práca 
odovzdaná 
načas, málo 
rozpísaný cieľ 
práce, 
metodika, 
výsledky 
svojej práce, 
bez odbornej 
terminológie 
                
 
2 body 

    

Odpoveď na 

kontrolné 

otázky 

  

Žiak vedel 

popísať prácu 

a jej 

porozumel 

 

5 bodov 

Žiak vedel 

popísať 

prácu, ale jej 

neporozumel 

 

3 body 

Žiak nevedel 

popísať prácu   

                       

 

 

0 bodov 

- - 

  

Dosiahnutý počet bodov  

Výsledné hodnotenie Dosiahnutý počet bodov 

Výborný 15 – 13 

Chválitebný 12 – 10 

Dobrý 9 – 7 

Dostatočný 6 – 4 

Nedostatočný 3 – 0 

 

  

Hodnotenie a klasifikácia odborných predmetov kozmetických 
zdravoveda, technológia, materiály, dermatológia  
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Formy skúšania: 
 ústne skúšanie – individuálne a frontálne skúšanie,  

 písomné práce – test – voľné odpovede, výber správnej možnosti, prípadová štúdia, projekt, 

písomky a testy z tematických celkov, 

 praktické skúšanie – problémové situácie, projekty, prezentácie.  

  Hodnotenie písomných  a praktických úloh 

Percentuálne rozpätie Známka  

100 % - 90 %  výborný  

89,9 % - 75 %  chválitebný  

74,9 % - 50 %  dobrý  

49,9 % - 30 %  dostatočný  

29,9% - 0 %  nedostatočný  
 

Žiak je vopred oboznámený s termínom testov, písomných prác a úloh po prebratí tematických 

celkov. Termíny krátkych písomných prác vyučujúci nie je povinný vopred oznámiť.  

 
 

Hodnotenie a klasifikácia žiakov v predmete odborný výcvik  

študijný odbor kozmetik 

 

Žiaka denne hodnotíme  známkou. Mesačná známka vychádza z denného hodnotenia. Žiaka 

hodnotíme známkou aj z ročníkovej práce  vychádzajúcej z obsahu tematických celkov 

v jednotlivých  ročníkoch. 

 

Hodnotíme:  

 Osvojovanie praktických zručností, návykov a upevňovanie nového učiva podľa 

tematického výchovno-vzdelávacieho plánu cvičnou praktickou prácou. 

 Organizácia vlastnej práce a dodržiavanie technologických postupov.  

 Zmysel pre povinnosť, zodpovednosť, samostatnosť, aktívny a  tvorivý prístup k vlastnej 

práci, komunikatívnosť, osobnú úpravu (pracovný odev, zdravotná obuv, vlasy, nechty, 

šperky), prípravu na vyučovanie (všetky pracovné pomôcky). 

 Vzťah k práci a praktickým činnostiam. 

 Dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a hygiena. 

 Hospodárne využívanie materiálov, energie a obsluha   kozmetických prístrojov. 

 Ročníková práca  vychádzajúca z obsahu tematických celkov v jednotlivých  ročníkoch.   
 

Hodnotenie žiaka za hodnotiace obdobie zahŕňa mesačné známky (váha 1), ktoré vychádzajú 

z denných známok a známky zo súbornej práce (váha 2). 
 

Hodnotiaca tabuľka denných známok  a súbornej práce 

P. č.   Indikátory Body 

1. 
Žiak si osvojil praktické zručnosti a pracovné návyky podľa tematického 

výchovno- vzdelávacieho plánu. 
10 

2. Žiak bezpečne ovládal postupy a spôsoby práce. 15 

3. 
Žiak pohotovo, samostatne a tvorivo využíval získané teoretické poznatky 

pri praktickej činnosti. 
15 

4. 
Žiak vzorne obsluhoval a udržiaval pracovné pomôcky, nástroje, náradie 

a prístroje. 
5 

5. Žiak dodržal BOZP a hygienické predpisy počas prevedenia celej úlohy. 10 

6. 
Žiak dodržal osobnú úpravu (pracovný odev, zdravotná obuv, vlasy, 

nechty, šperky) 
5 
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 1 2 3 4 5 6 Spolu Známka 
Bodové 

rozpätie 

Max. počet 

bodov 
10 15 15 5 10 5 60 

5 0 – 17 

4 18 – 29 

Dosiahnutý 

počet 

bodov 

       3 30 – 44 

2 45 – 53 

1 54 – 60 

 

Hodnotenie a klasifikácia odborných predmetov kaderníckych 

technológia, materiály, zdravoveda, vlasová kozmetika, pleťová kozmetika 

 

Formy skúšania: 

 ústne skúšanie – počas preberania tematických celkov (váha 1), 

 písomné skúšanie – krátke písomné práce počas preberania tematických celkov (váha 1),  

test alebo písomka s otvorenými otázkami po skončení tematického celku (váha 2),  

 praktické skúšanie – úlohy na aplikáciu teoretických vedomostí v praktických situáciách – 

pracovné listy, tvorba prezentácií, projektov, praktické úlohy (váha 2)  

Hodnotenie písomných  úloh 

Percentuálne rozpätie Známka  

100 % - 90 %  výborný  

89,9 % - 75 %  chválitebný  

74,9 % - 50 %  dobrý  

49,9 % - 30 %  dostatočný  

29,9% - 0 %  nedostatočný  

Žiak je vopred oboznámený s termínom testov, písomiek a úloh po prebraní tematických celkov. 

Termíny krátkych písomných prác vyučujúci nie je povinný vopred oznámiť.  

Hodnotíme aj aktivitu žiaka na vyučovacej hodine a domáce úlohy. 

 

 

Hodnotenie pracovných listov, prezentácií projektov a praktických úloh 

Pri hodnotení a klasifikácii prihliadame aj na schopnosť vyhľadávať informácie z digitálnych 

zdrojov a ich spracovanie. Žiaci sú na začiatku školského roka oboznámení s požiadavkou, že 

ich práca musí byť vypracovaná minimálne z troch rôznych zdrojov – napr. kniha, časopis 

a internet a pod. Vyučujúci hodnotí žiakovu schopnosť prezentovať svoj vlastný názor na danú 

problematiku.  

 

Učiteľ sleduje či žiak:  

 splnil stanovený obsah, 

 vysvetlil riešenie problému, 

 spracoval tému netradične, originálne, 

 vymenoval zdroje a pomôcky, 

 vysvetlil vzťahy medzi javmi, 

 reagoval na otázky učiteľa a žiakov, 

 aplikoval teoretické poznatky do praxe, 

 vytvoril zaujímavý dizajn, 

 sformuloval závery práce. 

 

Učiteľ vyberie z ponúknutých kritérií vhodné kritériá pre zvolený typ úlohy. Učiteľ pri zadávaní 

úlohy zverejní kritériá hodnotenia.  



58 

 

 

Percentuálne rozpätie Známka  

100 % - 90 %  výborný  

89,9 % - 75 %  chválitebný  

74,9 % - 50 %  dobrý  

49,9 % - 30 %  dostatočný  

29,9 % - 0 %  nedostatočný  

 

 

Hodnotenie a klasifikácia predmetu odborné kreslenie 

Žiaka skúšame prakticky.  

Súhrnné hodnotenie zahŕňa: 

 hodnotenie výkresov s váhou 1, 

 hodnotenie výkresov s váhou 3. 

Žiak je povinný odovzdať minimálne 5 výkresov s váhou 1 a minimálne 2 výkresy (kontrolné 

práce s váhou 3.  

 

  

Kritériá hodnotenia výkresov 

Kritérium 
Max.  

počet bodov 

zvládnutie výtvarnej techniky 2 

umelecký dojem 2 

originalita prevedenia 2 

prístup k práci a k plneniu povinností (nosenie pomôcok) 2 

osobnostné predpoklady, vytrvalosť, vynakladanie úsilia, snaha dokončiť prácu 2 

 

  Hodnotenie výkresov 

Dosiahnutý počet bodov Známka 

10 – 9 výborný 

8 – 7 chválitebný 

6 – 5 dobrý 

4 – 3 dostatočný 

2 – 1 nedostatočný 

 

 

Hodnotenie a klasifikácia predmetu odborný výcvik 

učebný odbor kaderník 

 

Žiaka  denne hodnotíme  známkou. Mesačná známka (váha 1) vychádza z denného hodnotenia. 

Žiaka hodnotíme aj známkou zo súbornej práce (váha 2), vychádzajúcej z obsahu tematických 

celkov v jednotlivých  ročníkoch. 
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Hodnotiaca tabuľka denných známok  

P. č.  Indikátory Body 

1. 
Žiak si osvojil praktické zručnosti a pracovné návyky podľa 

tematického výchovno- vzdelávacieho plánu. 
10 

2. Žiak bezpečne ovládal postupy a spôsoby práce. 15 

3. 
Žiak pohotovo, samostatne a tvorivo využíval získané teoretické 

poznatky pri praktickej činnosti. 
15 

4. 
Žiak vzorne obsluhoval a udržiaval pracovné pomôcky, nástroje, 

náradie a prístroje. 
5 

5. 
Žiak dodržal BOZP a hygienické predpisy počas prevedenia celej 

úlohy. 
10 

6. 
Žiak dodržal osobnú úpravu (pracovný odev, zdravotná obuv, vlasy, 

nechty, šperky) 
5 

   

           Skórovacia tabuľka 

 

                  1 2 3 4 5 6 Spolu Známka 
Bodové 

rozpätie 

Max. počet 

bodov 
10 15 15 5 10 5 60 

5 0 – 17 

4 18 – 29 

Dosiahnutý 

počet bodov 

       3 30 – 44 

2 45 – 53 

1 54 – 60 

 

Súborná práca:  

1. ročník, II. polrok šk. roka  

súborná práca č. 1 – dámsky strih, pánsky strih, 

2. ročník, I. a II. polrok šk. roka 

súborná práca č. 1 – dámsky strih, farbenie alebo melírovanie, konečná úprava vlasov, 

súborná práca č. 2 –  pánsky strih nožničkami cez hrebeň, konečná úprava vlasov, 

3. ročník, I. polrok šk. roka 

súborná práca č. 1 – dámsky strih, farbenie alebo melírovanie, konečná úprava vlasov. 

 

Hodnotiaca tabuľka k súbornej práci  

Číslo 

podtémy 
Indikátory Body 

1. Žiak zvolil vhodný dámsky/pánsky model. 5 

2. Žiak pripravil dámsky/pánsky model. 4 

3. Žiak dodržal technologický postup zadanej témy. 17 

4. 
Žiak upravil vlasy do konečného tvaru podľa vlastného výberu 

(vodová ondulácia, fúkaná). 
10 

5. Žiak správne aplikoval potrebné prípravky  6 

6. 
Žiak dodržal BOZP a hygienické predpisy počas prevedenia celej 

úlohy. 
7 

7. Žiak využíval pracovné pomôcky správne. 6 
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              Skórovacia tabuľka      

                                                                         

Téma č. 1 1 2 3 4 5 6 7 Spolu Známka 
Bodové 

rozpätie 

Max. počet 

bodov 
5 4 17 10 6 7 6 55 

5 0 – 16 

4 17 – 26 

Dosiahnutý 

počet bodov 

        3 27 – 40 

2 41 – 49 

1 50 – 55 
 

Majster odbornej výchovy uplatňuje objektívne hodnotenie žiaka. V priebehu vyučovacieho dňa, 

pri plnení zadaných úloh žiaka, majster usmerňuje žiaka a výkon hodnotí slovne.  Žiak získa 

spätnú väzbu o tom ako zvládol danú problematiku, aké má nedostatky, vyzdvihuje jeho pokroky 

a ponúkne žiakovi riešenie ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. 

 

 

Hodnotenia a klasifikácie žiakov  v predmete odborná prax 

študijný odbor vlasová kozmetika 

Žiak je hodnotený na základe výsledkov denného hodnotenia a výsledkov súbornej práce 

 

Hodnotiaca tabuľka denných známok  
Číslo 

podtémy 
Indikátory Body 

1. 
Žiak si osvojil praktické zručnosti a pracovné návyky podľa 

tematického výchovno- vzdelávacieho plánu. 
10 

2. Žiak bezpečne ovládal postupy a spôsoby práce. 15 

3. 
Žiak pohotovo, samostatne a tvorivo využíval získané teoretické 

poznatky pri praktickej činnosti. 
15 

4. 
Žiak vzorne obsluhoval a udržiaval pracovné pomôcky, nástroje, 

náradie a prístroje. 
5 

5. 
Žiak dodržal BOZP a hygienické predpisy počas prevedenia celej 

úlohy. 
10 

6. 
Žiak dodržal osobnú úpravu (pracovný odev, zdravotná obuv, vlasy, 

nechty, šperky) 
5 

 

              Skórovacia tabuľka                                                                     

 1 2 3 4 5 6 Spolu Známka 
Bodové 

rozpätie 

Max. počet 

bodov 
10 15 15 5 10 5 60 

5 0 – 17 

4 18 – 29 

Dosiahnutý 

počet bodov 

       3 30 – 44 

2 45 – 53 

1 54 – 60 

 

Súborná práca 1. ročník  

Súborná práca č. 1 – farbenie vlasov podľa vlastnej fantázie, minimálne v dvoch farebných 

odtieňoch, módny strih a konečná úprava vlasov. 

 

Hodnotiaca tabuľka k súbornej práci č. 1  
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          Skórovacia tabuľka 

 

Téma č. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Spolu Známka 
Bodové 

rozpätie 

Max. počet 

bodov 
5 4 12 15 6 7 6 5 70 

5 0 – 20 

4 21 – 34 

Dosiahnutý 

počet bodov 

       

 

 3 35 – 51 

2 52 – 62 

1 63 – 70 

 

Súborná práca č. 2 – súťažný účes z dlhých vlasov – Science Fiction,  

Hodnotiaca tabuľka k súbornej práci č. 2 

 

        Skórovacia tabuľka          

                                                                    

Téma č. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Spolu Známka 
Bodové 

rozpätie 

Max. počet 

bodov 
5 4 12 15 6 7 6 5 70 

5 0 – 20 

4 21 – 34 

Dosiahnutý 

počet bodov 

       

 

 3 35 – 51 

2 52 – 62 

1 63 – 70 

 

 

Číslo 

podtémy 
Indikátory Body 

1. Žiak zvolil vhodný dámsky model. 5 

2. Žiak pripravil dámsky model. 4 

3. 
Žiak dodržal technologický postup farbenia vlasov dvoma farebnými 

odtieňmi. 
18 

4. 
Žiak vypracoval módny strih s využitím nástrihových techník 

strihania vlasov. 
        18 

5. 
Žiak upravil vlasy do konečného tvaru podľa vlastného výberu 

(vodová ondulácia, fúkaná). 
8 

6. Žiak správne aplikoval potrebné prípravky  5 

7. 
Žiak dodržal BOZP a hygienické predpisy počas prevedenia celej 

úlohy. 
7 

8. Žiak využíval pracovné pomôcky správne. 5 

Číslo 

podtémy 
Indikátory Body 

1. Žiak zvolil vhodný dámsky model. 5 

2. Žiak pripravil dámsky model. 4 

3. 
Žiak natočil vlasy do tvaru budúceho účesu s dôrazom na správny 

typ natáčok alebo ondulačného železa. 
18 

4. Žiak učesal účes s využitím vlasovej výplne. 18 

5. Žiak použil vhodnú vlasovú ozdobu. 8 

6. Žiak správne aplikoval potrebné prípravky  5 

7. 
Žiak dodržal BOZP a hygienické predpisy počas prevedenia celej 

úlohy. 
7 

8. Žiak využíval pracovné pomôcky správne. 5 
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Súborná práca 2. ročník  

Súborná práca č. 1 – večerné líčenie, nalepenie umelých rias – Science Fiction 

Súborná práca č. 2 – manikúra  

Hodnotiaca tabuľka k súbornej práci č. 1, 2 

 

        Skórovacia tabuľka  

      

Téma č. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Spolu Známka 
Bodové 

rozpätie 

Max. počet 

bodov 
5 4 12 15 6 7 6 5 70 

5 0 – 20 

4 21 – 34 

Dosiahnutý 

počet bodov 

       

 

 3 35 – 51 

2 52 – 62 

1 63 – 70 

 

 

 

 

Číslo 

podtémy 
Indikátory Body 

1. Žiak zvolil vhodný dámsky model. 5 

2. Žiak pripravil dámsky model. 4 

3. Žiak dodržal pracovný postup večerného líčenia/manikúry. 18 

4. 
Žiak správne nalepil umelé riasy./Žiak bezchybne aplikoval farebný 

lak na nechty. 
        18 

5. Žiak použil vhodné ozdobné doplnky. 8 

6. Žiak správne aplikoval potrebný materiál/kozmetiku.  5 

7. 
Žiak dodržal BOZP a hygienické predpisy počas prevedenia celej 

úlohy. 
7 

8. Žiak využíval pracovné pomôcky správne. 5 


