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Organizácia časového rozvrhu a vyučovania 

Vyučovacia hodina Čas Prestávka 

0. hod. 7:10 –   7:55   5 min. 

1. hod. 8:00 –   8:45 10 min. 

2. hod. 8:55 –   9:40 10 min. 

3. hod. 9:55 – 10:35 15 min. 

4. hod. 10:50 – 11:35   5 min. 

5. hod. 11:40 – 12:25   5 min. 

6. hod. 12:30 – 13:15   5 min. 

7. hod. 13:20 – 14:05  

     Svojím zameraním je Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií jedinou strednou školou                 

v Slovenskej republike. Žiak si ju zvolil dobrovoľne, a preto je povinný riadiť sa jej pravidlami a vnútorným 

poriadkom. Škola dôsledne dodržiava Deklaráciu práv dieťaťa, Listinu základných práv a slobôd a iné platné 

dokumenty vo vzťahu k žiakom, učiteľom i ostatným zamestnancom školy. Z tohto dôvodu sa ustanovuje 

nasledovný vnútorný poriadok, ktorý vychádza z Vyhlášky Ministerstva školstva, mládeže a športu SR zo dňa  

22. mája 2008 č.245/2008 Zb. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Je záväzný pre všetkých žiakov školy a jeho porušenie posúdi učiteľ s vedením školy, prípadne členovia 

pedagogickej rady. Každý žiak a rodič sa na začiatku školského roku oboznámi s ustanoveniami VPŠ a potvrdí ich 

triednemu učiteľovi svojím podpisom.  

Práva a povinnosti žiakov: 

1. Povinnosťou žiaka je prichádzať do školy  minimálne 5 minút pred začiatkom vyučovania. Budova školy sa 

zatvára o 8:00 hod. a otvára sa opäť až o 8:30 hod. Povinnosťou žiaka pri vstupe do budovy školy je 

zaregistrovať sa ISIC kartou do školského dochádzkového systému. Pri opakujúcom sa neregistrovaní 

(minimálne 5-krát za mesiac), bude priestupok zaznamenaný ako zápis do triednej knihy.  

2. Povinnosťou žiaka je zúčastňovať sa na vyučovaní všetkých predmetov. Neodôvodnené neskoré príchody sa 

neospravedlňujú. 

3. Každý žiak je povinný dodržiavať rozvrh hodín. Po 10 minútach neprítomnosti učiteľa na hodine týždenník 

oznámi túto skutočnosť vedeniu školy. 

4. Žiaci sa počas celého školského roku prezúvajú a odkladajú si veci do prenajatých skriniek, za ktoré sú 

zodpovední. 

5. Po zazvonení je žiak na svojom mieste, pozorne sleduje priebeh vyučovacej hodiny, nevyrušuje, neje,  má 

vypnutý mobilný telefón, MP3 prehrávač, tablet a pod., s výnimkou súhlasu vyučujúceho. Tieto zariadenia 

má uložené v taške. V prípade porušenia tohto nariadenia bude žiak za 3 zápisy v triednej knihe za 

používanie mobilu podmienečne vylúčený. 

6. Ak sa nemohol pripraviť na vyučovanie, ospravedlní sa na začiatku vyučovacej hodiny. 

7. Žiaci udržiavajú v triedach, hygienických zariadeniach a v ostatných priestoroch školy poriadok a čistotu, 

dodržiavajú bezpečnostné predpisy, po skončení vyučovania v triede odnesú všetky smeti a papiere  

do koša, vyprázdnia lavice a vyložia stoličky na stoly. Žiaci, ktorí sa v niektorej triede zdržiavajú len 

prechodne, sú v plnom rozsahu zodpovední za jej poriadok a čistotu. 
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8. Za stratu školskej učebnice žiak zaplatí 10 €/ks a za poškodenie školského majetku (triedy, WC, odbornej 

učebne, šatníkovej skrinky, telocvične a pod.) žiak zaplatí sumu, ktorú určí riaditeľstvo školy. 

9. Počas vyučovania je odchod žiakov zo školy povolený iba v osobitných a odôvodnených prípadoch. Pri 

odchode z budovy sa žiak musí preukázať na vrátnici priepustkou podpísanou triednym učiteľom a 

príslušným vyučujúcim. 

10. Vyučovanie môže žiak vynechať len z vážnych dôvodov (choroba, mimoriadna udalosť v rodine, dopravné 

dôvody a pod.) Ak má vymeškať vyučovanie pre dopredu známu príčinu, požiada jeho zákonný zástupca 

triedneho učiteľa telefonicky alebo písomne o uvoľnenie do 48 hodín. 

11. Ak je možné, žiak ide k lekárovi v mimovyučovacom čase. Ak musí isť k lekárovi počas vyučovania, alebo 

sa nemôže zúčastniť z iných dopredu známych dôvodov, je povinný deň predtým vyžiadať si povolenie od 

triedneho alebo náhradného triedneho učiteľa. Ak sú obidvaja neprítomní, vyžiada si súhlas od vyučujúceho, 

s ktorým má mať nasledujúcu hodinu. 

12. Neprítomnosť žiaka na jednej vyučovacej hodine povoľuje príslušný učiteľ so súhlasom triedneho učiteľa. 

Neprítomnosť na viacerých hodinách, prípadne na tri dni, povoľuje triedny učiteľ. Na štyri a viac dní je 

potrebný na základe žiadosti zákonného zástupcu súhlas riaditeľa školy. 

13. Žiak je povinný oznámiť dôvod svojej neprítomnosti v škole bez zbytočného odkladu najneskôr do 48 hodín 

a hneď po nástupe do školy odovzdať triednemu učiteľovi ospravedlnenie potvrdené lekárom, rodičom, 

prípadne vychovávateľom. 

14. Neprítomnosť žiaka, ktorá trvala najviac tri dni, ospravedlňuje zástupca žiaka. Ak neprítomnosť pre chorobu 

trvá dlhšie ako tri dni, alebo sa opakuje častejšie, musí triedny učiteľ žiadať od žiaka lekárske potvrdenie. 

Ak žiak neprinesie písomné ospravedlnenie do troch dní po nástupe do školy alebo ak sa zdôvodnenie 

príčiny absencie neuzná za dostačujúce, pokladajú sa vymeškané hodiny za neospravedlnené (pozri 

Výchovné opatrenia). 

15. Žiaci nesmú počas prestávok opustiť budovu školy a keď majú počas vyučovania voľnú hodinu, zdržiavajú 

sa v priestoroch určených na tento účel (vestibul, knižnica, priestor šatní) a správajú sa tak, aby nerušili 

vyučovanie v triedach. 

16. Žiaci vstupujú do odborných učební a učební VT len s príslušným vyučujúcim. 

17. Všetky požiadavky žiakov, ktoré vyžadujú potvrdenie riaditeľstva školy, si žiaci vybavujú prostredníctvom 

svojich triednych učiteľov a tajomníčky školy počas úradných hodín. 

18. Žiaci dôsledne dodržiavajú výpožičný poriadok školskej knižnice a úradné hodiny určené na doplnkové 

služby (kopírovanie, laminovanie, viazanie a pod.). 

19. Žiaci sú povinní zúčastňovať sa na iných formách vyučovania organizovaných školou (súvislá odborná prax, 

odborné exkurzie, kurz na ochranu človeka a zdravia a pod.). Ak sa ich študent z vážnych dôvodov 

nezúčastní, musí predložiť len lekárske potvrdenie v 1.deň nástupu do školy. V opačnom prípade bude mať 

absenciu 4 neospravedlnené hodiny za deň. 

20. Na telesnej výchove žiak dodržiava zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Na školských 

exkurziách, výletoch, lyžiarskych kurzoch, na telovýchovných a branných cvičeniach sa riadi pokynmi 

učiteľov. Bez ich súhlasu sa nevzďaľuje od ostatných spolužiakov alebo z určeného miesta. 

21. Ak sa žiak, ktorý splnil školskú dochádzku, nezúčastní na vyučovaní v trvaní najmenej 5 vyučovacích dní a 

jeho neúčasť nie je ospravedlnená, riaditeľ školy vyzve písomne žiaka(po konzultácii s triednym učiteľom), 

a keď je neplnoletý, zákonného zástupcu, aby v určenej lehote doložil dôvod svojej (žiakovej) 

neprítomnosti. Ak do desať dní od doručenia výzvy žiak nenastúpi alebo nie je doložený dôvod jeho 

neprítomnosti, posudzuje sa tak, ako keby štúdium zanechal prvým dňom po uplynutí lehoty, určenej 

riaditeľom školy na ospravedlnenie. Týmto dňom prestáva byť žiakom školy. Triedny učiteľ eviduje všetky 

výzvy a konzultácie so zákonným zástupcom príp. žiakom. 

22. Riaditeľ školy môže uvoľniť žiaka úplne alebo čiastočne z vyučovania povinného predmetu telesnej 

a športovej výchovy na základe vyjadrenia príslušného lekára. Žiak, ktorý bol oslobodený od telesnej 

a športovej výchovy, bude povinne navštevovať telesnú výchovu pre oslabených. 

23. V styku s učiteľmi, zamestnancami školy alebo staršími osobami sa žiak správa slušne a úctivo. Zdraví 

vhodnými občianskymi pozdravmi všetkých pedagógov a ostatných pracovníkov školy. 

24. Väčšiu sumu peňazí a cenné predmety nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť. 

25. Zákonný zástupca môže ospravedlniť absenciu maximálne 3-krát počas polroku, ostatné absencie žiaka 

musia byť podložené ospravedlnením potvrdené lekárom. 

26. Žiak môže ukončiť každý ročník štúdia na SOŠ masmediálnych a informačných štúdií v dennej prezenčnej 

forme len s podmienkou, že sa prezenčne denne zúčastní na vyučovaní v minimálnom rozsahu 75% 

vyučovacích hodín za každý príslušný štvrťrok. Toto pravidlo sa nevzťahuje len na celkový počet hodín, ale 

aj na účasť na 75% vyučovacích hodín za každý samostatný predmet. V prípade, že bude jeho absencia 

presahovať 25% vyučovacích hodín za každý príslušný štvrťrok, bude sa musieť podrobiť osobitnému 

preskúšaniu za účelom overenia dodatočného zvládnutia zameškaného učiva vo forme takého počtu 

písomných previerok, projektov, ústnych odpovedí a ďalších aktivít, na akých sa zúčastnili ostatní žiaci. 

Skúšanie sa bude konať výlučne mimo vyučovania, aby tak nenarúšal proces ďalšieho vzdelávania ostatných 

študentov a zároveň nevymeškal ďalšie hodiny svojho vlastného vzdelávania neúčasťou na hodine – teda 

dopisovaním a doskúšavaním. Komisionálne preskúšanie sa nesmie konať v čase vyučovania a narúšať tak  



proces ďalšieho vzdelávania ostatných žiakov. Žiak môže byť komisionálne preskúšaní len raz za príslušný 

polrok. V prípade vážnych zdravotných komplikácií a zvládnutí teoretického aj praktického učiva v plnom 

rozsahu môže byť upustené od vyššie uvedených podmienok  po zvážení vedením školy. Jediný dôvod 

upustenia sú vážne zdravotné dôvody ako hospitalizácia, dlhodobé ochorenie. Tie však žiaka neoslobodzujú 

od splnenia všetkých povinností. 

             Minimálna účasť / maximálna absencia pri hodinových dotáciách predmetov: 

hodinová dotácia predmetu minimálna účasť maximálna absencia 

1 hodina týždenne (16,5 hodiny polročne) 12,5 h. 4 h. (až 4 týždne) 

2 hodiny týždenne (33 hodín polročne) 25 h. 8 h. (až 4 týždne) 

3 hodiny týždenne (49,5 hodín polročne) 37,5 h. 12 h. (až 4 týždne) 

4 hodiny týždenne (66 hodín polročne) 50 h. 16 h. (až 4 týždne) 

 

27. V prípade grafických, textových alebo audiovizuálnych výstupov, ktoré žiak pripravil v rámci 

vyučovania, postupuje práva na ich využitie bez obmedzenia škole. 

Každý žiak má právo: 

  byť zvolený do triednej samosprávy, rady školy a pôsobiť v nej  

  prostredníctvom zvoleného zástupcu žiakov spolupodieľať sa na činnosti rady školy a študentského  

    parlamentu  

  na ochranu zdravia a bezpečnosti pri vyučovaní  

  na dodržiavanie základných hygienických noriem (počet a dĺžka prestávok, dĺžka vyučovania v jednom    

    celku)  

  na kvalitné vyučovanie v každom povinnom a voliteľnom predmete  

  na komunikáciu s profesormi v duchu zásad humanity a tolerancie  

  slušne vysloviť svoj názor a klásť otázky k preberanej téme  

  na zdôvodnenie klasifikácie  

  požiadať o komisionálne preskúšanie (žiaci mladší ako 18 rokov prostredníctvom žiadosti zákonného  

    zástupcu)  

  žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami písomne požiadať na základe vyjadrenia  

    poradenského zariadenia o zaradenie medzi integrovaných žiakov  

  vybrať si študijné zameranie a voliteľné predmety z ponúkaného súboru  

  podľa vlastného záujmu zapojiť sa do niektorej z foriem záujmovej činnosti (krúžky, súťaže, SOČ,  

   vzdelávacie poukazy a pod.)  

Žiakovi je prísne zakázané: 

  fajčiť v priestoroch školy, pred školou, v okolí školy a pri činnostiach organizovaných školou aj mimo  

    priestorov školy  

 používať elektronické cigarety a žuvací tabak v priestoroch školy, pred školou, v okolí školy a pri činnostiach    

organizovaných školou aj mimo priestorov školy  

  prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje, omamné a iné zdraviu škodlivé   

    látky, používať ich v škole alebo pri akciách organizovaných školou  

  prinášať do školy alebo na akcie organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie, ktoré by mohli  

    rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní  

  manipulovať so zariadeniami na zabezpečenie ochrany budovy a majetku školy  

  znečisťovať steny, ničiť zariadenie učební a ostatných priestorov školy  

  akékoľvek slovné zastrašovanie spolužiakov, fyzické napadnutie, psychické ubližovanie, používanie   

    vulgárnych výrazov  

  používať na vyučovaní digitálnu techniku nesúvisiacu s vyučovacím procesom 

 protiprávne správanie v škole, ktoré môže mať charakter priestupku alebo trestného činu. Môže sa ho dopustiť 

v škole na podujatiach usporiadaných školou priamo v budove ale i na výletoch, exkurziách, koncertoch a iných 

podujatiach organizovaných školou. Problémové správanie, ktorým sa žiak môže dopustiť priestupku alebo 

trestného činu je najmä: 

 sexuálne zneužívanie 

 prejavy extrémizmu, intolerancie, xenofóbie, diskriminácie 

 fyzické i psychické šikanovanie 

 delikventné správanie 



 poškodzovanie cudzieho majetku, krádež, podvodagresívne a vulgárne správanie, verbálna agresia voči 

komukoľvek v škole 

Výchovné opatrenia: 

1. Pochvala triednym učiteľom: 

 za výborný prospech - prospel s vyznamenaním - priemer do 1,50 

 za najviac 7 ospravedlnených vymeškaných hodín podľa individuálneho posúdenia triedneho učiteľa 

 za úspešnú reprezentáciu školy 

 za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností 

 za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou                                   

alebo inštitúciou 

2. Pochvala riaditeľom školy: 

 za výborný prospech - priemer do 1,30 

 za vzornú dochádzku - 0 vymeškaných hodín prospievajúcich žiakov podľa individuálneho                               

posúdenia triedneho učiteľa 

 za úspešnú reprezentáciu školy 

 za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou alebo 

inštitúciou 

3. Napomenutie a pokarhanie triednym učiteľom: 

 za zápis v triednej knihe alebo ústnu sťažnosť pedagógov a ostatných pracovníkov školy prednesenú                                  

na pedagogickej rade 

 za nevhodnú úpravu zovňajšku 

 za neprezúvanie sa v priestoroch školy 

 za nesplnenie povinnosti týždenníkov 

 za opakované neskoré príchody na vyučovanie (3 neskoré príchody do 15 minút - 1 neospravedlnená hodina, 

nad 15 minút 1 neospravedlnená hodina) 

 za 1 - 3 neospravedlnených hodín 

 za fajčenie v priestoroch školy  

4. Pokarhanie riaditeľom školy: 

 za 4 - 8 neospravedlnených hodín 

 za podvádzanie 

 za opakujúce sa nevhodné správanie 

 za opakujúce sa priestupky uvedené v bode 3. 

 za úmyselné poškodzovanie školského zariadenia 

 za opakované fajčenie v priestoroch školy  

 za 3-krát zápis v triednej knihe s návrhom opatrení 

S týmto opatrením súvisí zníženie známky zo správania v závere klasifikačného obdobia na 2. stupeň (uspokojivé).  

5. Podmienečné vylúčenie zo školy (podľa závažnosti priestupku): 

 za 9 - 16 neospravedlnených hodín 

 za prinášanie vecí ohrozujúcich život a zdravie žiakov a učiteľov do školy alebo na akcie organizované 

školou 

 za znemožňovanie vyučovacieho procesu a prevádzky školy 

 za krádež 

 za úmyselné ublíženie na zdraví 

 za šikanovanie, vydieranie, kyberšikanovanie a slovné urážky 

 za vandalizmus 

 za prejavy rasovej neznášanlivosti 

 za mimoriadne hrubé alebo opakujúce sa nevhodné správanie voči pracovníkom školy 

 za sústavné fajčenie, užívanie alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok v školských 

priestoroch a na školských akciách  



S týmto opatrením súvisí zníženie známky zo správania v závere klasifikačného obdobia na 3. stupeň (menej 

uspokojivé).  

6. Vylúčenie zo školy: 

 za 17 a viac neospravedlnených hodín, podľa zváženia pedagogického zboru 

 za nesplnenie podmienky uloženej pri podmienečnom vylúčení zo školy 

 za mimoriadne vážne alebo opakujúce sa priestupky uvedené v bode 5 

 ak mal žiak počas štúdia 3 krát návrh na podmienečné vylúčenie zo školy 

Šírenie textového a obrazového materiálu a zvukového alebo zvukovo-obrazového záznamu vytvoreného za účelom 

vzdelávania na vyučovaní nesmie byť šírené študentmi bez schválenia príslušného vyučujúceho alebo vedenia školy. 

V prípade, že študent zverejní alebo zneužije daný materiál alebo záznam, bude niesť následky od zníženej známky 

zo správania až po vylúčenie zo štúdia s okamžitou platnosťou podľa stupňa závažnosti priestupku po prerokovaní 

v pedagogickej rade školy. 

S týmto opatrením súvisí zníženie známky zo správania v závere klasifikačného obdobia na 4. stupeň (uspokojivé). 

Ak nastali skutočnosti, ktoré sú dôvodom na vylúčenie žiaka zo štúdia a neukončil ešte povinnú školskú dochádzku, 

bude po dohovore s rodičmi preradený na inú školu, prípadne po skončení povinnej školskej dochádzky vylúčený zo 

školy.  

 

7. Opatrenia na skvalitnenie vyučovania telesnej a športovej výchovy: 

 

1. Zabudnutie telocvičného úboru za polrok:  

4-krát je povolené zabudnúť úbor 

5 až 6-krát žiakovi sa započíta prvá 5 do klasifikácie predmetu TŠV 

7 až 8-krát žiakovi sa započíta druhá 5 do klasifikácie predmetu TŠV 

9 až 10-krát žiakovi sa započíta tretia 5 do klasifikácie predmetu TŠV 

                        11 až 12-krát žiakovi sa započíta štvrtá 5 do klasifikácie predmetu TŠV 

2. Budú akceptované len lekárske ospravedlnenia, žiak sa nemusí prezliecť do telocvičného úboru. V prípade 

ospravedlnenia od rodičov sa musí žiak prezliecť do telocvičného úboru a učiteľ rozhodne, akú činnosť             

bude vykonávať. 

Pravidlá hodnotenia a klasifikácie 

  Učiteľ zabezpečí, aby sa o prospechu, správaní a dochádzke žiaka prostredníctvom elektronickej žiackej knižky  

    priebežne mohol informovať rodič alebo zákonný zástupca.  

  V prípade, že žiak na hodnotiacej a klasifikačnej porade bude mať 3 nedostatočné, budú predvolaní jeho zákonní  

    zástupcovia za účelom nápravy, prípadne zváženia vhodnosti pokračovania v štúdiu na našej škole. 

  Žiak sa klasifikuje na základe komisionálnej skúšky, ak je skúšaný v náhradnom termíne alebo koná rozdielovú  

    skúšku, na podnet riaditeľa školy, v prípade uvoľnenia žiaka z povinnej dochádzky a pod.  

  Žiakovi, ktorý sa z vážneho dôvodu nezúčastní na komisionálnej skúške, určí riaditeľ školy termín opravnej  

    skúšky.  

  Žiak, ktorý na konci druhého polroku mal z dvoch predmetov prospech nedostatočný, môže na základe žiadosti  

    zákonného zástupcu robiť opravné skúšky len so súhlasom riaditeľa školy.  

  Žiak, ktorý bez vážnych dôvodov nepríde na opravnú skúšku, klasifikuje sa stupňom nedostatočný.  

  Ak žiak v školskom roku neprospel z 3 a viac predmetov, môže mu na jeho žiadosť alebo na žiadosť jeho  

    zákonného zástupcu riaditeľ školy povoliť opakovanie ročníka.  

 Žiadosti môže podávať žiak osobne, ak dovŕšil 18. rok. Za mladších žiakov podáva žiadosti ich zákonný   

   zástupca.  

 

 

 

 

V Bratislave 2. septembra 2020 

Mgr. Jana Mašlejová 

riaditeľka školy  


