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Na zabezpečenie, harmonizáciu chodu a organizáciu školského života vydáva riaditeľka 

praktickej školy tento školský poriadok, ktorý vychádza zo všeobecne záväzných právnych 

predpisov, podmienok školy a požiadaviek školskej komunity. 

Dodržiavanie vnútorného poriadku utvára dobré predpoklady na chod školy a jej bezpečnosť. 

Preto sú všetci zamestnanci a žiaci (ich rodičia respektíve zákonní zástupcovia žiakov) školy 

povinní tento školský poriadok dodržiavať. 
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Časť I. 

Všeobecné ustanovenie 

Riaditeľka Praktickej školy Jána Vojtaššáka internátnej, Kláštorská 24/a, 054 01 Levoča (ďalej 

len  PŠ)  vydáva  v súlade  s  §  153  zákona  NR  SR  č.  245/2008  Z.  z.  o výchove a 

vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) v znení 

neskorších predpisov po prerokovaní v rade školy a v pedagogickej rade tento školský poriadok. 

Školský poriadok je záväzný pre všetkých žiakov a zamestnancov Praktickej školy Jána 

Vojtaššáka internátnej ako organizačnej súčasti Spojenej školy Jána Vojtaššáka internátnej, 

Kláštorská 24/a, 054 01 Levoča s prihliadnutím na špecifické podmienky realizovaného 

predprimárneho vzdelávania. 

 

Školský poriadok upravuje: 

- výkon práv a povinností žiakov v škole, 

- výkon práv a povinností zákonných zástupcov žiakov v škole, 

- pravidlá vzájomných vzťahov medzi žiakmi a vzťahov s pedagogickými a ďalšími 

zamestnancami školy, 

- prevádzku a vnútorný režim školy, 

- podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a ich ochrany pred sociálno- 

patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím, 

- podmienky nakladania s majetkom školy. 
 

Časť II. 

čl. 1 
Prijímanie žiakov do praktickej školy 

 

Riaditeľka Spojenej školy Jána Vojtaššáka internátnej v Levoči upravuje postup  pri prijímacom 

konaní do Praktickej školy, v súlade s  §62 zákona MŠ SR č. 245/2008 Z.z. o výchove 

a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 8 vyhlášky 

MŠ SR  č. 322/2008 Z.z. o špeciálnych školách. Riaditeľka spojenej školy po prerokovaní 

v pedagogickej rade, rade školy a so súhlasom zriaďovateľa určuje podľa §65 ods. 2 zákona MŠ 

SR č. 245/2008 Z.z.  tieto kritéria prijímacieho konania do Praktickej školy                          J. 

Vojtaššáka internátnej: 

  

1. Uchádzača prijíma na základe návrhu  prijímacej komisie. 

2. Prijímacia komisia je trojčlenná, zložená zo zástupcu vedenia spojenej školy, zamestnanca 

CŠPP a učiteľa - špeciálneho pedagóga. Jej zloženie aktuálne určuje riaditeľka spojenej školy.  

3. Uchádzači o štúdium budú v súlade s §65 ods.3  prijatí bez prijímacích skúšok v určenom 

termíne, stanovenom podľa §66 ods.6 zákona MŠ SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 

(Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe predložených prihlášok. 

4. Kritériom prijatia uchádzača je ukončenie jeho vzdelávania v základnej/špeciálnej základnej 

škole a jeho zdravotné znevýhodnenie s charakterom znemožňujúcim inú formu ďalšieho 

vzdelávania, doložené v súlade s § 63 ods.4 zákona MŠ SR č. 245/2008 Z.z. o výchove 

a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov doložené vyjadrením 

všeobecného/odborného lekára, prípadne CŠPP. 

5. Každý prijatý žiak sa spolu s rodičom/zákonným zástupcom v súlade s §68 ods. 3 zákona 

MŠVVaŠ SR č. 245/2008 Z.z. a  na základe pozvania, zúčastní  v určený deň zápisu na štúdium 



  

formou osobného pohovoru. Súčasťou zápisu je  aj prehliadka učebných a pracovných 

priestorov praktickej školy. 

 

 

V súlade s §68 ods.4 zákona MŠ SR č. 245/2008 Z.z.  môže uchádzač alebo rodič/zákonný 

zástupca uchádzača podať proti rozhodnutiu riaditeľky  spojenej školy o neprijatí žiadosť 

o preskúmanie rozhodnutia do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 

 

 

 

čl. 2 
Práva a povinnosti žiakov 

 

Žiak má právo na: 

- rovnoprávny prístup ku vzdelaniu, 

- úctu k svojej osobe, 

- zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu, 

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

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

- výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho 

potrebám a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie 

umožňujú, 

- používanie špeciálnych učebníc, didaktických a kompenzačných pomôcok, 

- poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním, 

- bezplatné vzdelávanie, 

- bezplatné zapožičiavanie učebníc, 

- výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí, 

- organizáciu   výchovy   a vzdelávania   primeranú jeho   veku   a v súlade so zásadami 

psychohygieny, 

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

- individuálne vzdelávanie za podmienok stanovených školským zákonom, 

- kvalitnú výuku, 

- komunikáciu s pedagogickými zamestnancami v duchu zásad humanity a tolerancie, 

- vyslovenie svojho názoru, pokiaľ neútočí na iných žiakov alebo zamestnancov školy, 

- otázky k preberanému učivu, 

- informácie o svojich právach a povinnostiach v škole, 

- oznámenie šikanovania (aj jeho zárodkov) ktorémukoľvek pedagogickému zamestnancovi 

školy, 

- pomoc zo strany pedagogických zamestnancov školy pri prejavoch šikanovania. 

 

Žiak je povinný: 

- dodržiavať tento školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy, 

- pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní, 

- riadne sa vzdelávať, pravidelne nosiť a používať na výchove a vzdelávaní kompenzačné 

pomôcky, ak mu boli predpísané, 

- ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy, 

- neobmedzovať  svojím   konaním   práva   ostatných   osôb   zúčastňujúcich   sa   výchovy 

a vzdelávania, 

- konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť a tiež zdravie  a bezpečnosť 

druhých osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní, 

- rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými 



  

právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi, 

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

a vzdelávanie, 

- chrániť pred poškodením učebnice a učebné pomôcky, ktoré mu boli zapožičané, 

- byť v škole čisto, vhodne a bez výstredností oblečený a upravený, 

- správať sa v škole slušne, dodržiavať pokyny pedagogických zamestnancov a podľa 

svojich možností sa svedomite pripravovať na vyučovanie, 

- správať sa slušne aj mimo vyučovania a to aj počas voľných dní a prázdnin tak, aby 

neporušoval zásady spolunažívania a spoločenské normy správania. 

 

 

čl. 3 
Práva a povinnosti rodičov/zákonných zástupcov žiakov 

 

Rodič/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   (§   3   školského   zákona)   a cieľmi   (§   4   školského   zákona)     výchovy 

a vzdelávania, 

- oboznámiť sa so školským vzdelávacím programom a školským poriadkom, 

- vyjadrovať sa k školskému vzdelávaciemu programu prostredníctvom orgánov školskej 

samosprávy, 

- byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa, 

- na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa, 

Rodič/zákonný zástupca je povinný: 

- prihlásiť   dieťa   na   plnenie   povinnej   školskej   dochádzky,   ak   ju   ešte    neukončilo 

v predchádzajúcom vzdelávaní  a dbať  o to,  aby  dieťa  dochádzalo  do  školy  pravidelne 

a včas, 

- vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie a plnenie školských 

povinností, 

- neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi zákonný zástupca 24 hod. vopred, po 

nedeli alebo sviatku do 8:00 hod. osobne triednej učiteľke. V prípade, ak zákonný zástupca 

nemôže z rôznych dôvodov odhlásiť svoje dieťa osobne v PŠ, môže tak urobiť na 

telefonickom čísle: 0534512334. Ak sa tak nestane, uhrádza zákonný zástupca plnú stravnú 

jednotku, 

- dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené týmto 

školským poriadkom, 

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

vzdelávacie potreby, 

- informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, o jeho zdravotných 

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

výchovy a vzdelávania, 

- bezodkladne oznámiť škole výskyt nákazlivého ochorenia v rodine, 

- ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, oznámiť škole (triednemu 

učiteľovi alebo sociálnej pracovníčke) bez zbytočného odkladu príčinu a tiež predpokladanú 

dĺžku jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti sa uznáva najmä 

choroba alebo lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé 

poveternostné podmienky, náhle prerušenie premávky hromadných dopravných 

prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť žiaka na súťažiach, 

- nahradiť škodu, ktorú žiak spôsobil úmyselne. 

 



  

Neprítomnosť žiaka trvajúcu najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni ospravedlňuje jeho 

zákonný zástupca. Vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch môže škola 

vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť 

jeho neprítomnosti v škole. 

Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu choroby trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie 

dni, predloží zákonný zástupca potvrdenie od lekára. 

 

 

čl. 4 
Pravidlá správania žiakov 

 

Žiaci prichádzajú do školy v dostatočnom predstihu pred začiatkom vyučovania (7:55 hod.). 

Mobilní žiaci si pred vstupom do budovy dôkladne očistia obuv. Vrchné oblečenie a obuv si 

odložia do šatne a žiaci s viacnásobným postihnutím si uložia veci na chodbe pred triedou. 

 

Žiaci oslovujú zamestnancov školy spravidla pani riaditeľka, pán zástupca, pani učiteľka, pán 

učiteľ, pani psychologička, pani ekonómka, pán školník, pani upratovačka. Žiaci zdravia 

všetkých zamestnancov školy „Dobré ráno“ resp. „Dobrý deň“ nielen v priestoroch školy, ale 

aj mimo budovy. Pozdrav má byť dostatočne hlasný a zrozumiteľný pri viacnásobnom stretnutí 

v priebehu dňa spravidla iba pri prvom stretnutí. 

 

Každý žiak má v triede presne určené miesto, svojvoľne meniť miesto nie je dovolené. 

Žiak využíva čas od príchodu do školy do začiatku vyučovania na prípravu na vyučovanie. 

Mobilný telefón nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť, počas vyučovania ho má vypnutý,  

škola  nezodpovedá  za  jeho  poškodenie  prípadne  krádež.  Použiť  ho  môže    iba v 

odôvodnených prípadoch a to so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo riaditeľa 

respektíve jeho zákonného zástupcu. 

 

Školské potreby a pomôcky na jednotlivé vyučovacie hodiny si pripravuje žiak vždy cez 

prestávku. Ostatné veci má v aktovke prípadne v určenej zásuvke. Po zvonení na vyučovaciu 

hodinu je každý žiak na svojom mieste v triede a očakáva príchod vyučujúceho. 

 

Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil ospravedlní sa vyučujúcemu pred začiatkom hodiny 

v triede. 

 

Ak žiak príde do triedy v priebehu vyučovacej hodiny (od lekára, z masážneho programu, 

z terapie v CŠPP) správa sa ticho, aby nerušil priebeh vyučovania. 

 

Žiak na hodine pozorne sleduje výklad učiteľa i odpovede spolužiakov. Podľa možnosti 

samostatne, svedomite a aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a neruší vyučovanie. Žuť 

žuvačku počas vyučovania je prejavom neslušnosti. 

 

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

je vyvolaný, odpovedá nahlas a zreteľne. 

 

Cez malú prestávku sa žiaci zdržiavajú spravidla v triedach, nepohybujú sa bezdôvodne po 

chodbách a schodoch. Za poriadok a bezpečnosť žiakov cez prestávku na chodbe zodpovedá 

dozor konajúci učiteľ a v triede učiteľ, ktorý ukončil predchádzajúcu hodinu.. 

 



  

Po použití WC je žiak povinný umyť si ruky. Každý žiak má v triede svoj vlastný uterák, 

tekuté mydlo je pri umývadle pre všetkých žiakov. Uterák musí byť označený menom žiaka. 

Do uteráka sa utierajú len ruky a tvár. 

 

Žiaci desiatujú po 2. vyučovacej hodine. Žiaci s ľahším stupňom zdravotného postihnutia 

desiatujú v jedálni, žiaci s ťažším stupňom zdravotného postihnutia desiatujú v priestoroch 

triedy pod dozorom triedneho učiteľa. Každý žiak má svoj vlastný pohár a tanier, ktoré sa 

používajú výhradne na stolovanie. Odpadky odhadzujú žiaci do košov. 

 

Na hodiny telesnej a športovej výchovy sa mobilní žiaci prezliekajú v triede podľa pokynov 

vyučujúceho. 

 

Na konci poslednej vyučovacej hodiny je žiak povinný dať do poriadku svoje miesto a vyložiť 

stoličku na lavicu. Poverení žiaci skontrolujú tabuľu, vodovodné kohútiky a okná. Vyučujúci 

dohliadne, aby si všetci žiaci umyli ruky, prezuli sa, obliekli si vrchný odev a vzali tašku. 

 

Dochádzajúci žiaci, ktorí končia vyučovanie štvrtou alebo piatou vyučovacou hodinou, opustia 

pod dohľadom vyučujúceho triedu. Vyučujúci odovzdá žiakov  zákonnému zástupcovi, 

prípadne žiaci, ktorí majú súhlas rodiča odchádzajú domov sami. Žiaci, ktorí sa stravujú v 

školskej jedálni sa premiestnia do jedálne pod dozorom povereného učiteľa. Žiakov v týždennej 

starostlivosti vyučujúci odovzdá o 13:10 hod. príslušnému vychovávateľovi. 

 

Žiaci v poldennej starostlivosti odoberajú desiatu a obed. Žiaci s týždenným pobytom majú 

zabezpečené raňajky, desiatu obed, olovrant a večeru. Prihlásiť žiaka na stravu alebo odhlásiť 

ho zo stravy je potrebné 24 hodín vopred u sociálnej pracovníčky  alebo triedneho 

učiteľa. V prípade akútneho ochorenia je možné žiaka odhlásiť zo stravy aj v ten deň ráno do 

07:55 hod.. Ak rodič v uvedenom termíne žiaka neodhlási, musí stravu uhradiť. 

 

Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa je určený vo výške výdavkov na čiastočnú 

úhradu nákladov za nákup potravín podľa vekových kategórii stravníkov a v nadväznosti na 

odporúčané výživové dávky - §140 ods.10 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 

v znení neskorších predpisov. Príspevok sa uhrádza do 20. dňa mesiaca za celý mesiac 

príjmovým pokladničným dokladom u sociálnej pracovníčky. 

 
Žiak nesmie (má zakázané): 

- opustiť priestory triedy alebo školy počas vyučovania bez súhlasu učiteľa alebo vedenia 

školy, 

- požívať ani mať pri sebe počas vyučovania a školských akcií cigarety, alkoholické nápoje 

alebo narkotiká akéhokoľvek druhu (chemické látky, jedy, omamné alebo psychotropné 

látky), 

- svojim správaním znemožňovať výchovu a vzdelávanie ostatných žiakov školy, 

- zámerne narúšať činnosť žiackeho kolektívu, 

- prinášať do školy predmety, ktoré na vyučovaní nebude potrebovať (klenoty, hodinky, 

väčšiu sumu peňazí, volkmen, diskmen, MP3 prehrávač, ...) alebo predmety ohrozujúce 

zdravie (nože, klince ... ), 

- kradnúť alebo neoprávnene užívať majetok školy, zamestnancov školy alebo spolužiakov, 

- úmyselne poškodzovať majetok školy, zamestnancov školy alebo spolužiakov, 

- manipulovať bez súhlasu učiteľa s oknami, svetelnými vypínačmi a donesenými učebnými 

pomôckami, 

- používať vulgárne výrazy (v ústnej, písomnej alebo grafickej forme) a gestá, 

- používať akékoľvek formy šikanovania a rasizmu voči spolužiakom, 



  

- ohovárať, ponižovať, posmievať sa spolužiakom, 

- používať urážlivé prezývky, nadávky, vyhrážky na adresu zamestnancov školy alebo 

spolužiakov, 

- fyzicky útočiť na spolužiakov alebo zamestnancov školy, 

- sprístupňovať v škole informácie, ktoré by mohli viesť k narušovaniu mravnosti alebo 

podnecovaniu k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti alebo k ďalším formám 

intolerancie, 

- prehliadať si neetické webové stránky v priestoroch školy, 

- naháňať sa po triede, chodbách a správať sa neprimerane hlučne, 

- nakláňať sa nebezpečným spôsobom cez zábradlie na schodisku. 

 

 

čl. 5 
Opatrenia vo výchove 

 

Ak sa žiak závažne alebo opakovane previnil proti školskému poriadku, mravným normám 

spoločnosti alebo narúša činnosť kolektívu, možno mu uložiť po objektívnom prešetrení 

opatrenie na posilnenie disciplíny. Výchovné opatrenia sa udeľujú pred kolektívom triedy a 

zaznamenávajú sa do triedneho výkazu. 

 

Podľa závažnosti previnenia možno žiakovi uložiť v súlade s metodickým  pokynom 

č.34/2011 na hodnotenie žiakov praktických škôl jedno z opatrení: 

- napomenutie triednym učiteľom, 

- pokarhanie triednym učiteľom,  

- pokarhanie riaditeľom, 

- znížená známka zo správania o jeden stupeň, 

- znížená známka zo správania o dva stupne, 

- vylúčenie 

 

Napomenutie triednym učiteľom udeľuje žiakovi triedny učiteľ spravidla do 3 dní od 

previnenia za jednorazový menej závažný priestupok voči školskému poriadku. Pokarhanie 

triednym učiteľom udeľuje žiakovi triedny učiteľ po prerokovaní v pedagogickej rade za: 

- opakované menej závažné priestupky voči školskému poriadku, 

- za jednorazový závažnejší priestupok voči školskému poriadku. 

Pokarhanie riaditeľom školy udeľuje žiakovi riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade za: 

- opakované závažnejšie priestupky voči školskému poriadku, 

- také správanie, ktoré väčšina členov pedagogickej rady posúdi ako hrubé porušenie 

školského poriadku, 

Pokarhanie triednym učiteľom respektíve riaditeľom školy sa odôvodní v triednom výkaze 

s dátumom prerokovania v pedagogickej rade a riaditeľ školy o ňom preukázateľným spôsobom 

informuje zákonného zástupcu žiaka. 

 

Znížená známka zo správania sa udeľuje žiakovi po prerokovaní v pedagogickej rade za: 

- o jeden stupeň za opakované hrubé porušovanie školského poriadku, 

- o dva stupne za ďalšie hrubé porušovanie školského poriadku, 

 

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

zamestnancov alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným 

účastníkom vzdelávanie, môže riaditeľ školy použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité 

vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania a jeho umiestnenie do inej miestnosti za prítomnosti 

pedagogického zamestnanca. Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. Riaditeľ školy 



  

bezodkladne  privolá   zákonného   zástupcu   žiaka,   zdravotnú   pomoc   a Policajný   zbor. 

O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy písomný záznam. 

 

Ak žiak opakovane porušuje školský poriadok, dlhodobo sa správa nevhodne, sústavne 

znemožňuje činnosť kolektívu, ohrozuje spolužiakov a zamestnancov školy a jeho správanie 

nie je možné korigovať, riaditeľ v spolupráci so psychológom, psychiatrom, neurológom, 

pediatrom rozhodne o ďalších opatreniach (individuálne vzdelávanie, pobyt v diagnostickom 

centre,   preradenie   do   iného   typu   školy   respektíve   zariadenia).   Opatrenia   prerokuje 

v pedagogickej rade a informuje o nich zákonného zástupcu žiaka. 

 

Žiak praktickej školy, ktorý i napriek udelenému pokarhaniu riaditeľkou spojenej školy a 

zníženej známke zo správania naďalej závažne porušuje školský poriadok môže byť  vylúčený 

zo školy. Z cirkevnej praktickej školy môže byť žiak vylúčený aj za porušovanie katolíckeho 

ducha školy a nerešpektovanie kresťanských princípov. 

 

V prípade, že má žiak viac ako 15 neospravedlnených hodín, môže mu byť rozhodnutím 

riaditeľky spojenej  školy pozastavené vyplácanie štipendia (v súlade s § 149 z. č. 245/2008 z. 

z.). 

 

 

čl. 6 
Pochvaly a iné ocenenia 

 

Pochvaly a iné ocenenia sa môžu žiakovi udeliť podľa § 58 školského zákona za vzorné 

správanie, korektné vzťahy medzi spolužiakmi, vzorné plnenie povinností  a dlhodobo úspešnú 

prácu alebo za statočný čin. Návrh na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokuje v 

pedagogickej rade spojenej školy. Udelené pochvaly alebo iné ocenenia sa zaznamenávajú do 

triedneho výkazu. 

 

Ústnu alebo písomnú pochvalu pred kolektívom triedy udeľuje triedny učiteľ za 

- vzorné správanie, 

- utváranie dobrých vzťahov v triede, 

- vzornú dochádzku do školy, 

- vzorné plnenie školských povinností, 

- výborný prospech, 

- reprezentáciu triedy. 

Ústnu alebo písomnú pochvalu pred kolektívom školy udeľuje riaditeľka spojenej školy za 

- vzorné správanie, 

- vzornú dochádzku do školy , 

- výborný prospech, 

- úspešnú reprezentáciu školy, 

- nezištnú pomoc alebo príkladný čin. 

 

 

 

 

 

 

 

čl. 7 
Prevádzka a vnútorný režim školy 



  

 
Vyučovací proces je organizovaný v triedach a odborných učebniach. Žiaci PŠ využívajú 

remeselnú dielňu, počítačovú miestnosť, rytmicko-pohybovú miestnosť, multisenzorickú 

miestnosť, telocvičňu, keramickú dielňu a miestnosť praktickej školy zameranú na 

vykonávanie pomocných prác v kuchyni, prípravu jedál a výživu a tkanie na tkáčskom stave. 

Taktiež niektoré praktické činnosti v predmete Domáce práce a údržba domácnosti 

vykonávame v priestoroch školského internátu a v predmete Pomocné práce v kuchyni 

realizujeme aj v školskej jedálni. 

Výchovno-vzdelávací proces  sa  riadi  aktuálnym  rozvrhom  hodín.  Začiatok  vyučovania je 

o 08:00 hod. a koniec podľa platného rozvrhu hodín, ktorý schvaľuje riaditeľka spojenej  

školy. Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak a každý pedagogický zamestnanec 

spojenej školy. Neplnoletí žiaci prichádzajú na vyučovanie a tiež odchádzajú domov               

v sprievode r o d i č a / zákonného zástupcu resp. ním poverenej osoby (písomnou formou), 

alebo po písomnom súhlase rodiča odchádzajú žiaci sami. 

 

Zvonenie v budove školy 
 

1. hodina 8,00 -  8,45  
2. hodina 8,50 -  9,35  

3. hodina         10,00 - 10,45  

4. hodina 10,50 - 11,35  

5. hodina 11,40 - 12,25  

6. hodina 12,35 - 13,15  
 

Za bezpečnosť a ochranu zdravia žiaka v čase vyučovania zodpovedajú vyučujúci a dozor 

vykonávajúci pedagogickí a odborní zamestnanci spojenej školy. 

Škola má riadne vybavené lekárničky, ktoré sú umiestnené aj v triedach PŠ. Prvú pomoc 

poskytne žiakovi vyučujúci respektíve dozor konajúci učiteľ, asistent učiteľa, odborný 

zamestnanec alebo vychovávateľ na mieste úrazu a v prípade potreby zabezpečí tiež lekárske 

ošetrenie lekárom po konzultácii so zákonným zástupcom. Úraz nahlási bez meškania 

riaditeľovi školy a zaznačí do knihy úrazov, ktorá sa nachádza v kancelárii riaditeľa školy. 

 

Rodičia môžu úradné záležitosti (potvrdenia, žiadosti a podobne) vybavovať denne na 

sekretariáte riaditeľa školy respektíve v kancelárii zástupcu riaditeľa v čase od 07:45 do 08:45 

hod. a od 13:00 do 14:00 hod. 

Informácie o prospechu a správaní žiaka podáva rodičom triedny učiteľ na konzultačnej 

hodine  prípadne, prípadne v inom vopred dohodnutom termíne. 

 

 

čl. 8 
Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálno- 

patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím 

 

V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť žiakov sa zamestnanci PŠ riadia všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, v súlade s § 152 školského zákona, Zákonníkom práce, 

zákonom Národnej rady SR č. 355/ 2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Občianskym zákonníkom, pracovným  poriadkom 

a internými  pokynmi  riaditeľa  spojenej   školy.  Za  dodržiavanie  hygienických   predpisov 

v priestoroch  PŠ  a ochranu  zdravia   detí  zodpovedajú  aj   prevádzkoví  zamestnanci  a   to 

v rozsahu im určenej pracovnej náplne. 

 

PŠ je pri výchove a vzdelávaní a pri činnostiach súvisiacich s výchovou a vzdelávaním 



  

povinná: 

- prihliadať na základné fyziologické potreby žiakov, 

- vytvárať podmienky na zdravý vývin žiakov a na predchádzanie sociálno-patologických 

javov, 

- poskytovať nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov 

- viesť evidenciu školských úrazov, ku ktorým došlo počas edukačnej  činnosti pri činnostiach 

organizovaných spojenou školou, pri vzniku školského úrazu  vyhotoviť záznam o školskom 

úraze. Pri úraze zabezpečí učiteľka prvú pomoc a lekárske ošetrenie. O úraze a 

uskutočnených opatreniach neodkladne informuje zákonného zástupcu dieťaťa, 

 

V praktickej škole podľa § 24 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže byť umiestnený len žiak, 

ktorý: 

- je spôsobilý na pobyt v kolektíve, 

- neprejavuje príznaky prenosného ochorenia, 

- nemá nariadené karanténne opatrenia. 

V prípade potreby vyžiada škola potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka od zákonného 

zástupcu dieťaťa. Potvrdenie vydá všeobecný lekár pre deti a dorast a zákonný zástupca ho 

predloží. Ak počas dňa žiak ochorie, učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od ostatných žiakov 

a informuje zákonného zástupcu dieťaťa, respektíve splnomocnenú osobu. Ak je  žiak plnoletý, 

odošle ho na lekárske ošetrenie. 

 

Pri činnostiach, ktoré sa vykonávajú ako súčasť výchovno-vzdelávacej činnosti PŠ a ktoré   si 

vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľka spojenej školy zabezpečí potrebný počet pedagogických 

zamestnancov. 

Elektrické spotrebiče, vypínače, zásuvky a elektrické vedenie musí byť zabezpečené proti 

možnosti použitia žiakmi. 

 

 

čl.  9 
Podmienky zaobchádzania s majetkom 

 

Pri každom svojvoľnom poškodení alebo zničení majetku PŠ sa bude požadovať úhrada od 

rodiča, respektíve zákonného zástupcu žiaka, ktorý poškodenie spôsobil. Vzťahuje sa to aj na 

splnomocnenú osobu, ktorá prichádza do PŠ pre žiaka. 

 

Vchod do školy je zaistený bezpečnostným zámkom. Žiaci opúšťajú školu len v sprievode 

vyučujúceho, ktorý pri odchode je zodpovedný za uzamykanie tried. V triedach PŠ je bez 

sprievodu zamestnanca školy akýkoľvek pohyb cudzej osoby zakázaný. Popoludní, po 

skončení vyučovania v triede je učiteľka povinná skontrolovať uzatvorenie okien. Po ukončení 

vyučovania v PŠ je učiteľka povinná odložiť didaktickú techniku na vopred určené, 

uzamykateľné miesto. 

 

Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom v dohode o hmotnej 

zodpovednosti, ktorá je so zamestnancom uzatvorená písomne. Ďalšie práva a povinnosti 

súvisiace s ochranou majetku si zamestnanci plnia v zmysle popisu práce. 

 

Osobné veci si zamestnanci PŠ odkladajú na určené uzamykateľné miesto. 

 

 

Časť III. 



  

Záverečné ustanovenie 

Školský poriadok PŠ je súčasťou Školského poriadku Spojenej školy Jána Vojtaššáka 

internátnej v Levoči. 

Nadobudnutím platnosti Školského poriadku Praktickej školy Jána Vojtaššáka internátnej 

stráca platnosť doterajší školský poriadok platný pre praktickú školu z 01.01.2010 (Školský 

poriadok spojenej školy). 

 

 

 

 

 

 

 

V Levoči, 30.08.2018                                                               .................................................                           

                                                                                                      PaedDr. Monika Husková 

riaditeľka spojenej školy 



  

Praktická škola Jána Vojtaššáka internátna, Kláštorská 24/a, 054 01 Levoča 

 

 

ŠKOLSKÝ PORIADOK 
Dodatok k školskému poriadku na školský rok 2018/2019 

 

Na zabezpečenie, harmonizáciu chodu a organizáciu školského života vydáva riaditeľka 

špeciálnej materskej školy tento Dodatok k školskému poriadku, ktorý vychádza z platného 

Školského poriadku Spojenej školy Jána Vojtaššáka internátnej Kláštorská 24/a, 05401 Levoča 

a zo všeobecne záväzných právnych predpisov, podmienok školy a požiadaviek školskej 

komunity. 

 

 

Obsah: 
Štruktúra a organizácia tried praktickej školy 

Úradné hodiny pre rodičov a verejnosť 

Konzultačné hodiny triednych učiteľov 

Oboznámenie pedagogických zamestnancov so školským poriadkom praktickej školy 

 

 

 
Štruktúra a organizácia praktickej školy 

1.PS – cca 05 žiakov 

2.PS – cca 04 žiaci – trieda pre žiakov s ťažkým stupňom zdravotného znevýhodnenia 

 

Úradné hodiny pre rodičov a verejnosť: 

Vyučovacie dni 07:30 – 08:30 hod pondelok až piatok. 

Po dohode a odsúhlasení aj iný termín. 

 
Konzultačné hodiny triednych učiteľov:  

1. 1. P 11:40 – 12:25 hod – UTOROK  

2. 2. P 11:40 – 12:25 hod – ŠTVRTOK  

  Po dohode a odsúhlasení aj iný termín. 

 

 

 

Poznámka: 

Prípadné zmeny v dodatku školského poriadku na školský rok 2018/2019 je možné realizovať 

osobitným rozhodnutím riaditeľky praktickej školy. 

 

 

 

V Levoči, 30.08.2018                                                    ...................................................... 

                                                                                            PaedDr. Monika Husková 

                                                                         riaditeľka spojenej školy



 

OBOZNÁMENIE 

zamestnancov so školským poriadkom praktickej školy na 

školský rok 2018/2019 
 

Podpisom potvrdzujem, že som sa riadne oboznámil/a so Školským poriadkom 

Praktickej školy Jána Vojtaššáka internátnej, Kláštorská 24/a, 054 01 Levoča a s 

jeho dodatkom pre školský rok 2018/2019 prerokovaným v Pedagogickej rade 

spojenej školy 30. augusta 2018 a schváleným riaditeľkou spojenej školy                   

30. augusta 2018. Jeho obsahu a z neho vyplývajúcim  úlohám,  odporúčaniam,  

povereniam,  prípadne  iným  aktivitám  súvisiacim s výkonom mojej práce som sa 

riadne oboznámil/a a porozumel/a. 

 

Pedagogickí a odborní zamestnanci: 

Meno Dátum Podpis 

PaedDr. Monika Husková   

Mgr. Anna Džuganová   

Mgr. Beáta Hrušovská   

Mgr. Tomáš Koterba   

Mgr. Viera Zoričáková   

Mgr. Martina Cihová   

Mgr. Janka Tomalová   

Mgr. Eva Vandrová   

Mgr. Kamila Valentová   

Mgr. Katarína Strážiková   

Mgr. Mária Fecková   

 

Lektori, absolventky škôl, poslucháčky na pedagogickej praxi a iní: 

Meno Dátum Podpis 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


