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Dodatok č. 1 k Školskému poriadku 

 

Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 28. 8. 2020, v žiackej školskej rade 

dňa .............. 2020 vydáva dodatok k školskému poriadku určenému pre žiakov školy. 

 

Organizácia vyučovania a povinnosti žiakov 

 

1.Týždenne sa vyučuje päť dní. Počet a poradie vyučovacích hodín je každý deň stanovený 

rozvrhom hodín. Vyučovacia hodina trvá 45 minút.  

2. Časový rozvrh vyučovacích hodín:  

      0.   hodina 07. 10 - 07. 55 

1. hodina 08. 00 - 08. 45 

2. hodina 08. 55 - 09. 40 

3. hodina 09. 55 - 10. 40 

4. hodina 10. 55 - 11. 40 

5. hodina 11. 55 - 12. 35 

6. hodina 12. 40 - 13. 25 

7. hodina 13. 55 - 14. 40 

8. hodina 14. 45-  15. 30 

 

3. Žiak je povinný pri každom vstupe do budovy školy alebo jej opustení zaznamenať túto 

skutočnosť v dochádzkovom systéme školy priložením čipu k snímačom. Výnimkou je 

skupinové opustenie budovy v sprievode vyučujúceho.  

4. Každá trieda má na štyri roky pridelenú kmeňovú učebňu, v ktorej má väčšinu (najmä 

nedelených) vyučovacích hodín, zodpovedá za jej zariadenie, čistotu a jej celkový estetický 

vzhľad.  

5. Každý žiak má pridelenú šatňovú skrinku, od ktorej má kľúč a je za ňu počas celého 

školského roka zodpovedný. Pred odchodom na letné prázdniny, prípadne podľa potreby, 

každý žiak svoju skrinku vyprázdni a ponechá ju odomknutú.  

6. Vyučovanie sa uskutočňuje v kmeňových učebniach tried, v učebniach na delené 

vyučovanie, v odborných učebniach, v telocvičniach. 

7. Aktuálne denné zmeny v rozvrhu sú operatívne zverejňované  na https://zsvle.edupage.org/ 

školy.  

  

 

https://zsvle.edupage.org/
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8. Počas prestávok a počas voľných hodín sa žiaci zdržujú v budove školy. Budovu školy 

môžu opustiť len s priepustkou podpísanou triednym učiteľom alebo vedením školy. 

      9. Je zakázané prísť do školy alebo na podujatie organizované školou pod vplyvom       

alkoholu alebo iných návykových látok. 

     10. Žiak maturitného ročníka sa môže v čase vyučovania zúčastniť na DOD organizovanom 

vysokou školou alebo univerzitou najviac dvakrát za školský rok. O návšteve DOD predloží 

triednemu učiteľovi potvrdenie. 

11. V školskom roku 2020/2021 výchovno-vzdelávací proces prebieha podľa organizácii 

a podmienok výchovy a vzdelávania v stredných školách,  pracoviskách praktického 

vyučovania, jazykových školách a školských internátoch pre školský rok 2020/2021 (viď 

príloha č. 1 - https://www.minedu.sk/data/att/17081.pdf) 

 

 

 

Školský poriadok z 1. septembra 2020 týmto konči platnosť a tento školský poriadok 

nadobúda účinnosť 1. septembra 2020. S obsahom školského poriadku sa oboznámia žiaci na 

prvej triednickej hodine a ich rodičia (zákonní zástupcovia) na prvej triednej schôdze 

rodičovského združenia. Školský poriadok bude zverejnený na webovej stránke školy. 

 

                                                                                                              PaedDr. Mária Farkašová 

                                                                                                                   riaditeľka školy 

https://www.minedu.sk/data/att/17081.pdf

