
Dodatok do Školského poriadku v SOŠ P  od 1.2.2020: 

 

Doplní sa v Čl. IV, písm. D, nový bod 7: 

a) Pri praktickom vyučovaní v školských dielňach aj na prevádzkových pracoviskách 

v určených firmách v predmete odborný výcvik (OVY) a prax (PRX)  je žiak povinný 

mať pri práci na strojoch a zariadeniach oblečený pracovný odev, obutú pracovnú obuv 

s gumenou podrážkou (nie tenisky, botasky a pod.) a na hlave musí mať pokrývku hlavy – 

pracovnú čiapku (príp. dievčatá šatku). V chemickom laboratóriu je žiak počas odborného 

výcviku vždy povinný mať na sebe pracovný plášť. Kompletnosť a vhodnosť pracovného 

výstroja kontrolujú pred začiatkom vyučovania v školských dielňach príslušní vyučujúci - 

majstri odbornej výchovy (OV) a na prevádzkovej praxi vo firme určení inštruktori. 

V prípade nekompletného pracovného výstroja u žiaka mu nebude umožnené vykonávať 

určené praktické činnosti počas odborného výcviku v školskej dielni, chemickom laboratóriu 

a na prevádzkovej praxi vo firme. Z tohto dôvodu nebude takýto žiak z týchto  praktických 

činností pri strojoch a zariadeniach a v chemickom laboratóriu počas vyučovania v danom dni 

klasifikovaný. Príslušný majster OV, resp. inštruktor určí, kde sa bude takýto žiak počas 

praktického vyučovania v priestoroch dielní pod dozorom majstra OV, resp. inštruktora 

zdržiavať. 

V prípade, ak žiak nebude mať počas hodín praktického vyučovania určený pracovný 

odev opakovane, tak ho majster OV môže neklasifikovať z predmetu OVY alebo PRX 

na konci daného klasifikačného obdobia a takémuto žiakovi budú z daného predmetu 

určené komisionálne skúšky v zmysle platnej legislatívy. 

b) Na hodinách telesnej a športovej výchovy (TSV) a športovej prípravy (SRL), ak žiak 

nebude mať na vyučovaní týchto predmetov  v daný deň určený športový úbor –

tenisky, trenírky, príp. tepláky a tričko, tak počas vyučovania týchto predmetov takýto žiak 

nemôže konať  predpísané telovýchovné cviky, resp. športovú činnosť a bude sedieť 

v telocvični, resp. na určenom ihrisku v areáli školy pod dozorom príslušného vyučujúceho 

TSV, resp. SRL a nebude na daných hodinách klasifikovaný z hodnotených telovýchovných 

činností a cvikov. Kompletnosť a vhodnosť športového úboru kontrolujú na začiatku hodiny 

TSV, resp. SRL vyučujúci týchto predmetov. 

V prípade, ak žiak nebude nosiť športový úbor na hodiny TSV a SRL opakovane, tak ho 

vyučujúci môže neklasifikovať z predmetu TSV alebo SRL na konci  daného 

klasifikačného obdobia a takémuto žiakovi budú z daného predmetu určené 

komisionálne skúšky v zmysle platnej legislatívy. 

 

 

 



Úprava článku IV. Povinnosti žiakov 

Písmena A. Dochádzka žiakov do školy 

Bod 13 Ak žiak vymešká počas klasifikačného obdobia vyučovanie na jednom vyučovacom   

predmete v rozsahu 30% a viac skutočne odučených hodín v danom predmete bude   na konci 

klasifikačného obdobia na základe návrhu vyučujúceho daného predmetu   neklasifikovaný 

a bude mu riaditeľom školy následne určené vykonanie  komisionálnej skúšky v zmysle 

platnej legislatívy. 

 


