
Príloha č. 8 

Školský poriadok 

 

Súkromná hotelová akadémia, Banská Štiavnica 

 

  

 Vnútorný školský poriadok vychádza zo Zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon), a zo Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve                

a z Vyhlášky MŠ SR č.314/2008 Z. z. Školský poriadok je súhrnom noriem spolužitia celého 

školského kolektívu – žiakov, pedagógov, nepedagogických pracovníkov, a taktiež rodičov alebo 

právnych zástupcov žiakov. 

 Poriadok predpokladá, že žiaci HA a VOŠ chápu zmysel štúdia na tejto škole, riadia sa 

všeobecne platnými normami spolužitia medzi ľuďmi, a rozhodnutím študovať na tejto škole sa 

zaväzujú akceptovať jednotlivé body tohto poriadku. 

Účelom vnútorného školského poriadku je vytvoriť dobré podmienky pre vyučovací proces a pre 

plynulý chod školy, a umožniť vzájomnú súčinnosť všetkých účastníkov života školy. 

 

§ 1 Podmienky štúdia 

 

1. Uchádzač sa stáva žiakom školy po úspešnom prijímacom konaní prvým dňom školského 

roka, prípadne iným dňom uvedeným v rozhodnutí o prijatí na štúdium. 

2. Školský rok sa delí na obdobie školského vyučovania a školských prázdnin, termíny ktorých 

určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Žiakom školy prestáva byť dňom 

nasledujúcim po dni, keď úspešne vykonal maturitnú skúšku. Žiak tiež prestáva byť žiakom 

školy ak prestúpi na inú strednú školu, sám vlastným rozhodnutím zanechá štúdium, požiada 

o vyradenie z evidencie, je vylúčený z evidencie, alebo je vylúčený zo školy. 

 

§ 2 Práva, povinnosti, pravidlá správania sa žiakov 

 

Práva žiaka 

1. Každý žiak má právo, aby vždy a všade bola uznávaná jeho osobnosť. 

2. Nikto nesmie byť vystavený svojvoľnému zasahovaniu do súkromného života, rodiny, 

domova, alebo korešpondencie, ani útokom na svoju česť a povesť. 

3. Každý žiak má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva. 

4. Nikto nesmie byť nútený, aby bol členom nejakého združenia. 

5. Žiak má právo slobodne vyjadrovať svoje názory vo všetkých záležitostiach, ktoré sa ho 

dotýkajú, pričom sa jeho názorom musí venovať náležitá pozornosť, zodpovedajúca jeho 

veku a úrovni. 

6. Žiak má právo na slobodu prejavu. Toto právo musí rešpektovať práva a povesť iných, 

ochranu verejného zdravia a morálky. 

7. Žiak je chránený pred akýmkoľvek telesným alebo duševným násilím, urážaním, alebo 

zneužívaním, zanedbávaním alebo nedbanlivým zaobchádzaním. 

8. Každý má právo prihlásiť sa na ktorýkoľvek voliteľný či nepovinný predmet, pre ktorý budú 

na škole vytvorené podmienky. 

9. Žiak má právo zúčastniť sa mimoškolských akcií organizovaných školou. 

10. Žiak má právo na poradenskú službu poskytovanú školou. Má právo požiadať a využiť 

konzultácie učiteľov na vysvetlenie nepochopeného alebo zameškaného učiva. 

11. Žiak má právo ojedinele sa ospravedlniť, ak nie je pripravený na vyučovanie z osobných, 

bližšie neuvedených dôvodov. 



12. Žiak má právo v priebehu školského roka poznať svoje hodnotenie vo všetkých vyučovacích 

predmetoch, najneskôr deň pred koncom klasifikačného obdobia. Ak má žiak alebo rodič 

(zákonný zástupca) pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci klasifikačného obdobia, 

má právo do 3 dní odo dňa vydania vysvedčenia požiadať riaditeľku školy o komisionálne 

preskúšanie. (viď Školský zákon č. 245/2008 §57.) 

13. Ak žiak prospel zo všetkých vyučovacích predmetov, postupuje do vyššieho ročníka. Ak 

neprospel na konci školského roku najviac z dvoch predmetov, má právo požiadať                     

o vykonanie opravných skúšok z týchto predmetov. Termín opravnej skúšky stanoví 

riaditeľka školy, spravidla do 31. augusta daného školského roku. Ak pri tejto skúške žiak 

neuspeje, môže riaditeľka po predložení písomnej žiadosti podpísanej rodičmi alebo 

zákonnými zástupcami žiaka povoliť opakovanie ročníka. O možnosť opakovať ročník 

môže tiež požiadať žiak (jeho rodič), ak neprospel z viac ako dvoch vyučovacích predmetov. 

(viď. Školský zákon č.245/2008 §56). Žiak môže vykonať opravnú skúšku najviac z dvoch 

predmetov aj na konci 1. polroka ak sa tieto vyučujú len v 1. polroku. 

14. Riaditeľka školy môže žiakovi na žiadosť jeho rodičov (zákonných zástupcov) dať súhlas na 

prerušenie štúdia, a to maximálne na tri roky. Plnoletý žiak má právo podať žiadosť sám. Ak 

bolo žiakovi štúdium prerušené, prestáva byť po dobu prerušenia štúdia žiakom školy. Po 

uplynutí doby prerušenia štúdia pokračuje žiak v tom ročníku, v ktorom bolo štúdium 

prerušené, prípadne so súhlasom riaditeľky školy vo vyššom ročníku, ak preukáže 

odpovedajúce vedomosti. O spôsobe previerky vedomostí rozhodne riaditeľka školy. 

15. Žiak má právo tráviť prestávku spôsobom ako uzná za vhodné, pokiaľ neporušuje iné 

ustanovenia tohto poriadku 

16. Každý žiak môže so súhlasom žiakov a triedneho učiteľa zmeniť svoje miesto v zasadacom 

poriadku. 

17. Žiaci každej triedy majú právo podieľať sa na chode školy prostredníctvom volenej žiackej 

samosprávy – študentského parlamentu. 

18. Žiak má nárok na jeden deň študijného voľna pri účasti v krajskom kole predmetových 

olympiád a vedomostných súťaží, a ďalší deň po súťaži byť ospravedlnený od ústneho, 

písomného skúšania a vypracovania domácej úlohy.   

 

Povinnosti, pravidlá správania sa žiaka 

  

Základné ustanovenia 

1. Žiak školy je povinný dodržiavať vnútorný poriadok a plniť pokyny pedagogických 

pracovníkov školy, vydané v súlade s právnymi predpismi a školským poriadkom. Žiak je 

povinný správať sa slušne a zdvorilo k ostatným žiakom, učiteľom a nepedagogickým 

zamestnancom. 

2. Žiak je povinný zúčastňovať sa vyučovania všetkých povinných predmetov a predmetov, 

ktoré si vybral ako voliteľné alebo nepovinné, a všetkých školských akcií v dobe školského 

vyučovania. 

3. Žiak je povinný správať sa v priestoroch školy tak, aby neohrozoval svoje zdravie 

a bezpečnosť, ani zdravie a bezpečnosť svojich spolužiakov. 

4. Pri školských akciách mimo budovy školy sa žiaci riadia školským poriadkom a ďalšími 

predpismi a pokynmi, platnými pre danú akciu. So všetkými predpismi a pokynmi musí byť 

žiak preukázateľne oboznámený. 

5. Žiaci priebežne sledujú zmeny v rozvrhu, suplovanie, prípadne všetky ďalšie informácie na 

nástenke a následne sa nimi riadia.  
 

   

 

 



 

Príchod žiaka do školy 

 

Žiak prichádza na vyučovanie tak, aby bol na svojom mieste s pripravenými pomôckami 

 najneskôr desať minút pred začiatkom vyučovania. 

 

Správanie sa žiaka na vyučovaní 

 

1. Žiak prichádza na vyučovanie a všetky školské podujatia včas, riadne pripravený,                        

so všetkými učebnými pomôckami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje na vyučovanie. Veci 

potrebné na vyučovaciu hodinu si žiak pripraví cez prestávku. 

2. Pred začatím vyučovania žiak sedí na svojom mieste a v tichosti očakáva učiteľa. 

3. Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede žiakov, 

svedomite aktívne pracuje. 

4. Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil, alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní                              

sa vyučujúcemu na začiatku hodiny a uvedie dôvod. 

5. Žiak môže opustiť triedu alebo pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho. 

6. Žiak udržiava svoje miesto v čistote a v poriadku. 

7. Nie je dovolené vykláňať sa z okien a vyhadzovať von papiere a iné odpadky. 

8. Do školy je neprípustné nosiť predmety, ktoré žiak v škole nepotrebuje. Klenoty a väčšie 

sumy peňazí nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť. Ak žiak zistí stratu svojej veci, 

oznámi to triednemu učiteľovi, ktorý urobí ďalšie opatrenia. 

9. Žiak musí mať počas vyučovacej hodiny vypnutý a odložený mobilný telefón, v prípade 

použitia mobilného telefónu počas vyučovacej hodiny dostane zápis do triednej knihy. 

Použiť ho môže iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho. 

10. Žiak nesmie v priebehu vyučovania opustiť školu. Ak musí zo závažných dôvodov odísť  

z vyučovania, je povinný svoj odchod oznámiť triednemu učiteľovi, v prípade jeho 

neprítomnosti vyučujúcemu, z ktorého hodiny sa potrebuje z vážneho dôvodu uvoľniť. 

V prípade, že odíde svojvoľne, vyučovacie hodiny, z ktorých nebol vopred uvoľnený, budú 

vykázané triednym učiteľom ako neospravedlnené. 

11. Manipulácia s výpočtovou technikou v odborných učebniach bez vedomia učiteľa bude 

považovaná za hrubé porušenie školského poriadku. 

12. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do tašky, očistí                

si svoje miesto a okolie od papierov a iných nečistôt, a vyloží stoličku na lavicu.  

13. Ak žiaci poškodia kmeňovú triedu, musia dať na vlastné náklady triedu do pôvodného stavu 

(steny učebne, lavice, stoličky, okná, svietidlá, atď.). 

 

 Oslovenie a pozdravy: 

 

- žiak musí slušne pozdraviť všetkých zamestnancov školy ako aj všetky cudzie osoby 

v priestoroch školy 

- žiak oslovuje všetkých zamestnancov školy pán – pani, žiak je povinný každému 

 pedagogickému a nepedagogickému pracovníkovi vykať. 

               

Správanie žiakov všeobecne 

 

1. Cez prestávku chodia určení žiaci alebo týždenníci pre pomôcky len v súlade s pokynmi 

vyučujúcich. 

2. Žiakom do 18 rokov je absolútne zakázané fajčiť počas školského vyučovania, počas 

školských výletov a exkurzií, počas odbornej praxe v reštaurácii Balans a počas odborných 

akcií školy. Fajčenie je povolené plnoletým žiakom počas vyučovacieho procesu len na 



vyhradenom mieste v presne stanovenom čase (cez veľkú, obedňajšiu prestávku a počas 

voľnej vyučovacej hodiny). Za dodržiavanie tohto nariadenia je zodpovedný triedny 

vyučujúci. 

3. Vzhľadom na ojedinele sa objavujúce krádeže všetci žiaci zvýšia ostražitosť. V prípade 

usvedčenia z krádeže, bude pristihnutému žiakovi znížená známka zo správania na tretí 

stupeň s podmienkou vylúčenia zo školy. 

4. Počas 5 minútových prestávok je žiakom zakázané opúšťať budovu školy a konzumovať 

nápoje v reštaurácii Balans (kávu a čaj si budú môcť žiaci zakúpiť len cez veľkú 

a obedňajšiu prestávku, poprípade cez voľnú hodinu a po skončení vyučovania). 

5. Vynášať inventár z reštaurácie je prísne zakázané. 

6. Žiakom je v škole a počas školských akcií v súlade s Trestným zákonom zakázané:   

a) prechovávanie, užívanie, predávanie i poskytovanie návykových látok (alkohol, tabak, 

organické rozpúšťadlá a nelegálne drogy), ako aj ich výroba vrátane surovín na ich 

výrobu 

b) byť pod vplyvom návykových látok 

c) propagovať alebo inak šíriť toxikomániu 

d) šikanovať, týrať, fyzicky alebo psychicky spolužiakov, alebo ich vystavovať inému 

druhu násilia 

e) propagovať alebo šíriť násilie, rasizmus a iné druhy intolerancie. V prípade porušenia 

tohto zákazu bude pristihnutý žiak okamžite potrestaný zníženou známkou zo správania 

v závislosti od závažnosti priestupku. Rovnako dôrazne a dôsledne sa bude postupovať 

voči žiakom, u ktorých bude pozorovaná vulgárnosť, drzosť, vandalizmus a prípadná 

agresivita. V súlade s Národnou protidrogovou stratégiou a stratégiou prevencie 

kriminality škola úzko spolupracuje formou preventívnych a osvetových aktivít                     

s miestnymi zložkami policajného zboru 

7. Žiaci bývajúci na DM sú povinní dodržiavať vnútorný poriadok DM. 

8. V prípade úmyselného znehodnotenia, poškodenia alebo straty vecí, ktoré predstavujú 

majetok školy, bude žiak povinný uhradiť cenu materiálu, opravy alebo zakúpenia novej 

pomôcky resp. predmetu. Učebnicu, ktorú žiak stratí alebo znehodnotí vlastnou vinou, musí 

nahradiť novou alebo jej kópiou zviazanou napr. hrebeňovou väzbou. 

9. Správanie sa v rozpore so zásadami slušného správania (drzé, arogantné vystupovanie, 

nerešpektovanie pokynov nadriadeného, neúctivé správanie voči vyučujúcim 

a spolužiakom) bude posudzované ako hrubé porušenie školského poriadku. 

10. Priestupky voči školskému poriadku sa riešia ihneď triednym učiteľom, zástupkyňou  

riaditeľky školy alebo riaditeľkou školy v závislosti od ich charakteru. 

11. Žiak, ktorému hrozia sankcie z porušenia školského poriadku, má právo byt vypočutý, aby  

sa mohol k veci slobodne vyjadriť a obhájiť sa. 

12. Žiak sa správa slušne a zodpovedne aj mimo školy a to aj v dňoch voľna a školských  

prázdnin. 

13. Správa sa v súlade s morálnymi a etickými princípmi 

 

 § 3 Dochádzka žiakov na vyučovanie, ospravedlnenie vymeškaných hodín 

 

1. Žiak je povinný dochádzať do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať                   

sa na vyučovaní všetkých povinných, voliteľných a tých nepovinných predmetov, ktoré                  

si záväzne zvolil (vrátane rozpisu prázdninovej praxe). 

2. Vyučovanie a podujatia organizované školou môže žiak vymeškať len pre chorobu, alebo              

z iných vážnych dôvodov, o ktorých musí informovať školu zákonný zástupca žiaka. 

3. Ak sa žiak nemôže zúčastniť vyučovania (teoretické a praktické vyučovanie definované 

v súlade so ŠkVP) pre vopred známu príčinu, oznámi to vopred triednemu učiteľovi                    

(v prípade neplnoletého žiaka, požiada o uvoľnenie z vyučovania rodič alebo zákonný 



zástupca žiaka). Na vymeškanie jednej vyučovacej hodiny dáva súhlas príslušný vyučujúci 

alebo triedny učiteľ, na jeden deň triedny učiteľ, na dva a viac dní riaditeľka školy. Pri 

návrate na vyučovanie je žiak povinný predložiť triednemu učiteľovi ospravedlnenie 

podpísané zákonným zástupcom alebo jeho vychovávateľom. Ak neprítomnosť žiaka pre 

chorobu trvá dlhšie ako 5 vyučovacích dní, predloží žiak potvrdenie lekára. 

4. Každú neúčasť na vyučovaní je žiak alebo jeho zákonný zástupca povinný hodnoverne 

zdôvodniť triednemu učiteľovi. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný 

dôvod, jeho zákonný zástupca alebo plnoletý žiak sám je povinný do 24 hodín oznámiť 

triednemu učiteľovi dôvod neprítomnosti. V deň návratu do školy predloží žiak triednemu 

učiteľovi ospravedlnenie. Ak tak neurobí, bude sa absencia považovať za neospravedlnenú. 

5. Triedny učiteľ môže ospravedlniť absenciu žiaka z vážnych rodinných dôvodov len po 

predchádzajúcom pohovore s rodičom. 

6. Triedny učiteľ ospravedlní neprítomnosť žiaka na vyučovaní na základe ospravedlnenia 

podpísaného zákonným zástupcom, vychovávateľom alebo lekárom. Ak sa neprítomnosť 

žiaka pre chorobu opakuje častejšie, môže triedny učiteľ vyžadovať potvrdenie lekára aj za 

kratšie obdobie. 

7. Ak sa neplnoletý žiak nezúčastní na vyučovaní po dobu najmenej piatich vyučovacích dní          

a jeho neúčasť nie je ospravedlnená, vyzve triedny učiteľ písomne alebo telefonicky 

zákonných zástupcov žiaka, aby ihneď oznámili dôvod žiakovej neprítomnosti. Ak do10 dní 

od doručenia výzvy žiak do školy nenastúpi alebo nedoloží dôvod neprítomnosti, posudzuje 

sa jeho neprítomnosť ako neospravedlnená absencia. Ak je žiak plnoletý, obráti sa triedny 

učiteľ priamo naňho. 

8. Rodič môže ospravedlniť žiaka najviac 5 dní za polrok školského roka z vážnych rodinných 

dôvodov (maximálne 2 za sebou nasledujúce dni)  

9. Ak žiak nemôže nastúpiť na (odbornú, učebnú) prax pre nepredvídané dôvody (choroba, úraz 

a pod.), je povinný toto bez meškania oznámiť svojmu vyučujúcemu praxe resp. triednemu 

vyučujúcemu. Nesplnenie tejto povinnosti bude považované ako závažné porušenie 

školského poriadku. 

10. V prípade, že reprezentuje školu na súťažiach je žiak z praxe uvoľnený a ospravedlnený 

11. Vyučovanie praktických predmetov (TCJ, TOB) za 1. a 2. polrok musí žiak absolvovať 

v rozsahu 100%. Vymeškané hodiny si musí žiak nahradiť v čase letných prázdnin alebo na 

spoločensko-gastronomických akciách po dohode s odborným vyučujúcim.  

12. Na hodinách TCJ, TOB a PRAX je žiak oblečený v súlade s internou smernicou školy 

(príloha č. 1, 2). 

13. Žiak, ktorý sa zúčastňuje učebnej (odbornej) praxe, musí mať 100% účasť. Ak je žiak chorý, 

prípadne neprítomný z iného závažného dôvodu (podloženého ospravedlnením) musí si prax 

nahradiť po dohode s odborným vyučujúcim, inak sú vymeškané hodiny posudzované ako 

neospravedlnené. Výnimku tvorí hospitalizácia žiaka posudzovaná individuálne. 

14. Prázdninová prax v rozsahu dvoch týždňov je povinná pre žiakov 2.- 4. ročníka. Nástup na 

prázdninovú prax je so žiakom konzultovaný a zverejnený na nástenke školy. Vybraný dátum 

je pre žiaka povinný a záväzný. Neúčasť na prázdninovej praxi je ospravedlnená len 

v prípade lekárskeho potvrdenia o PN žiaka. Akákoľvek neúčasť na prázdninovej praxi  musí 

byť dopredu oznámená vedeniu školy. Chýbajúce hodiny si žiak musí nahradiť. Za svojvoľnú 

alebo vopred neospravedlnenú neúčasť na prázdninovej praxi bude žiakovi znížená známka 

zo správania na druhý stupeň v prvom polroku nasledujúceho školského roka.   

15. Súčet hodín praktického vyučovania za všetky ročníky musí byť splnený k termínu praktickej 

maturitnej skúšky (v mimoriadnych prípadoch týždeň pred ústnou maturitnou skúškou). 

O mimoriadnom termíne rozhodne riaditeľka školy a musí byť schválený pedagogickou 

radou.  

16. Účasť žiakov na spoločenko-gastronomických podujatiasch školy je súčasťou výchovno- 

vzdelávacieho procesu a odbornej prípravy. Neospravedlnená neúčasť na dopredu nahlásenej 



akcii je posudzovaná ako neúčasť na vyučovaní a bude posudzovaná v zmysle stanovených 

výchovných opatrení. 

17. Postúpiť do ďalšieho ročníka môže žiak 3. – 4. ročníka len v prípade, ak okrem teoretických 

predmetov splní požiadavku pre klasifikáciu aj z predmetu Prax, TCJ, TOB. Pri viac ako 

20% absencii v danom školskom roku musí požiadať o opakovanie ročníka. Chýbajúce 

hodiny do 20% má možnosť odpracovať podľa potrieb školy počas prázdnin alebo 

v nasledujúcom školskom roku. 

18. Žiaci 5. ročníka ako podmienku pripravenosti na praktickú maturitnú skúšku musia okrem 

manažérskej praxe odpracovať na spoločensko-gastronomických akciách školy 70 hodín. 

19. V prípade, že je žiak vyššieho ročníka poverený vedením spoločensko-gastronomickej akcie 

samostatne vo funkcii manažéra, prislúcha mu dvojnásobný počet odpracovaných hodín. 

20. Žiaci 1., 2., 3. a 4. ročníka sú povinní aktívne sa zúčastňovať záverečného rodičovského 

združenia zameraného na prezentáciu odborných zručností žiakov podľa jednotlivých tried. 

V prípade, že sa ich nezúčastnia z vážnych dôvodov (PN), musí byť neúčasť riadne 

ospravedlnená. Odborné činnosti zamerané na prípravu rodičovského združenia a účasť na 

odborných prezentáciách nie je započítavaná do hodín odbornej praxe. 

21. Za neospravedlnené hodiny môže byť žiakovi navrhnutá znížená známka zo správania. 

22. Žiakovi, ktorý vymešká za polrok 20% a viac vyučovacích hodín bude nariadené 

komisionálne skúšanie z predmetov navrhnutých triednym učiteľom po konzultácii                      

s jednotlivými vyučujúcimi. Komisionálne skúšky sa nemôžu vykonávať z vykázanej 

absencie na hodinách predmetu Prax. 

23. Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v 2. polroku, žiak je 

skúšaný a klasifikovaný za toto obdobie formou komisionálnych skúšok v poslednom týždni 

augusta v dňoch určených riaditeľkou školy. 

24. Učiteľ – organizátor viacdňovej akcie školy (exkurzie) má právo nedovoliť žiakovi účasť na 

akcii po konzultácii s triednym učiteľom a riaditeľkou školy. Dôvodom môže byť napríklad 

uložené výchovné opatrenie za porušenie vnútorného poriadku školy alebo za vysokú 

absenciu. 

 

Povinnosti  týždenníka 

 

- zodpovedá za poriadok a čistotu v triede 

- na každej hodine hlási neprítomných žiakov 

- počas prestávky vetrá, pomáha vyučujúcim s učebnými pomôckami 

- po skončení vyučovania zotrie tabuľu, skontroluje vyloženie stoličiek, zavrie okná, 

zhasne svetlá 

- informuje vedenie školy, ak učiteľ nepríde na vyučovaciu hodinu do 10 minút po jej 

začatí 

 

Oblečenie a úprava zovňajška 

 

   Žiak musí byť v škole a na všetkých školských a mimoškolských podujatiach oblečený                  

a upravený vhodne a čisto. Oblečenie musí vyhovovať všetkým hygienickým, estetickým 

a pracovným požiadavkám. V dňoch vydávania vysvedčení, otvorenia školského roka, rozlúčky 

s maturantmi a v dňoch všetkých spoločenských podujatí musí prísť do školy v spoločenskom 

oblečení. Aj v letnom období musí oblečenie žiaka spĺňať požiadavky pracovného oblečenia, nie 

plážového alebo športového oblečenia. Nie sú dovolené piercingy a tetovanie na viditeľnom 

mieste, náušnice u chlapcov, extravagantné účesy u chlapcov (napr. účes vo forme chochola a 

vyholená hlava) aj dievčat, krátke plážové nohavice, tepláky, roztrhané rifle, krátke tričká 

odhaľujúce brucho.  

 



§ 4 Práva a povinnosti zákonného zástupcu žiaka 

 

Zákonný zástupca žiaka úzko spolupracuje s triednym učiteľom. Triedny učiteľ ho 

pravidelne informuje o výchovno-vzdelávacích výsledkoch a o správaní na triednom rodičovskom 

združení, príp. pri osobnej návšteve rodiča v škole alebo iným dohodnutým spôsobom (telefonicky, 

elektronickou poštou). 

Ak sa výrazne zhorší prospech alebo správanie sa žiaka, triedna učiteľka zákonného 

zástupcu o danom stave písomne informuje. 

  

Zákonný zástupca žiaka má právo: 

- vybrať pre svoje dieťa školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie zodpovedajúce 

schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám žiaka, jeho vierovyznaniu, 

svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti 

- 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 stanovenými v ŠVP a ŠkVP 

- na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní žiaka 

- zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy 

- byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase 

riaditeľky školy  

 

Zákonný zástupca žiaka je povinný: 

- vytvoriť pre dieťa podmienky pre prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie 

školských povinností 

- dbať o to, aby žiak dochádzal do školy pravidelne, včas a pripravený na vyučovanie 

- v prípade, že sa žiak nemôže dostaviť na vyučovanie, zákonný zástupca je povinný dôvod 

neprítomnosti  žiaka do 24 hod. ospravedlniť u triedneho učiteľa 

- 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 

- nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil. 

  

§ 5 Pravidlá pre hodnotenie výsledkov vzdelávania a správania žiakov 

  

1. Všeobecné ustanovenia 

Postup pri hodnotení a klasifikácii žiakov stredných škôl upravuje Metodický pokyn č. 21/2011 

s účinnosťou od 1. mája 2011. 

- hodnotenie vzdelávania žiakov je na vysvedčení vyjadrené klasifikačným stupňom 

- na úvodných hodinách vyučovacieho predmetu zoznámi učiteľ žiakov s tematickým 

plánom a podmienkami štúdia a klasifikácie v danom predmete v danom školskom roku 

- pri ústnom skúšaní je žiak klasifikovaný známkou 

- písomná práca je hodnotená známkou alebo percentuálne 

 

2. Získavanie podkladov pre hodnotenie a klasifikáciu 

- známka z ústneho skúšania musí byť žiakovi oznámená okamžite vrátane jej zdôvodnenia 

- známka z písomnej práce musí byť žiakovi oznámená vrátane kritérií hodnotenia 



spravidla do 2 týždňov 

- písomné kontrolné práce z jednotlivých predmetov (s výnimkou slohových prác), ktoré 

trvajú najmenej 25 min. musia byť žiakom dopredu oznámené. V jednom dni je možné 

písať len jednu takúto prácu 

- výsledná klasifikácia na vysvedčení nie je aritmetickým priemerom známok za 

klasifikačné obdobie 

 

 

3. Hodnotenie žiaka za prvý a druhý polrok 

- ak nie je možné hodnotiť žiaka na konci prvého polroku, určí riaditeľka školy pre jeho 

hodnotenie náhradný termín, a to tak, aby hodnotenie za prvý polrok bolo uskutočnené 

najneskôr 31. marca daného školského roka 

- ak nie je možné hodnotiť žiaka na konci druhého polroku, určí riaditeľka školy náhradný 

termín tak, aby hodnotenie za druhý polrok bolo uskutočnené najneskôr do konca 

septembra nasledujúceho školského roka 

- do doby hodnotenia navštevuje žiak najbližší vyšší ročník. Ak nie je žiak hodnotený 

vlastným zavinením ani v tomto termíne, neprospel 

- hodnotenie žiaka z prázdninovej praxe je zahrnuté v hodnotení prvého polroka 

nasledujúceho školského roka v predmete prax v tretom a štvrtom ročníku. U žiakov 

piateho ročníka bude hodnotenie zohľadnené v odbornom predmete hotelový a 

gastronomický manažment.  

 

4. Komisionálne skúšky 

Žiak sa klasifikuje na základe komisionálnej skúšky v týchto prípadoch: 

- keď vykonáva rozdielovú skúšku, 

- keď je skúšaný v náhradnom termíne, 

- keď žiak alebo jeho zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka alebo keď sa 

preskúšanie koná na podnet riaditeľky školy, 

- keď koná opravné skúšky, 

- v štúdiu podľa individuálneho študijného plánu, 

- keď koná skúšky po návrate zo študijného pobytu v zahraničí  alebo zahraničnej praxe, 

- keď školská inšpekcia zistí nedostatky pri klasifikácii a nariadi komisionálne preskúšanie 

- vykonáva skúšky pri štúdiu jednotlivých vyučovacích predmetov 

 

 Pre komisionálnu skúšku riaditeľka školy menuje trojčlennú komisiu skladajúcu sa z predsedu, 

skúšajúceho učiteľa a prísediaceho učiteľa. 

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

výsledok je pre klasifikáciu žiaka konečný. 

 

5. Individuálny plán žiaka 

Vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu môže na žiadosť zákonného zástupcu 

žiaka alebo na základe žiadosti plnoletého žiaka povoliť riaditeľka školy. 

Vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu môže riaditeľka školy povoliť žiakovi 

s nadaním alebo na základe závažných dôvodov (najmä zdravotných), tehotenstva a materstva. 

Súčasne s povolením vzdelávania podľa individuálneho učebného plánu dohodne riaditeľka 

školy so zákonným zástupcom žiaka alebo s plnoletým žiakom podmienky a organizáciu 

vzdelávania podľa individuálneho učebného plánu, ktorý schvaľuje riaditeľka školy. 

Žiak, ktorý študuje podľa individuálneho učebného plánu koná komisionálne skúšky z 

príslušného učiva každého povinného predmetu za každý polrok, prípadne v termínoch určených vo 

vydanom rozhodnutí o individuálnom študijnom pláne. Na základe výsledkov komisionálnej skúšky 

vydá škola vysvedčenie. 



 

6. Pravidlá pre hodnotenie správania žiaka 

Správania žiaka sa klasifikuje týmito stupňami: 

 1.   veľmi dobré 

 2.   uspokojivé 

 3.   menej uspokojivé (spojené s podmienečným vylúčením zo školy) 

 4.   neuspokojivé (spojené s vylúčením zo školy) 

  

   Priestupky sa posudzujú individuálne a s prihliadnutím k širším súvislostiam pedagogickou 

radou školy na záver každého polroka. 

 

 

7. Výchovné opatrenia 

   Výchovnými opatreniami sú pochvaly alebo iné ocenenia a opatrenia na posilnenie 

disciplíny žiakov. 

   Triedny učiteľ môže na základe vlastného rozhodnutia alebo na základe podnetu ostatných 

vyučujúcich žiakovi po konzultácii s riaditeľkou školy udeliť pochvalu alebo iné ocenenie                       

za výrazný prejav aktivity alebo vzorné plnenie povinností. Riaditeľka môže po konzultácii                     

v pedagogickej rade udeliť pochvalu či iné ocenenie za mimoriadny prejav ľudskosti, občianskej 

alebo školskej aktivity, záslužný alebo statočný čin alebo za dlhodobú úspešnú prácu či 

reprezentáciu školy. 

   Podľa závažnosti previnenia proti školskému poriadku môžu byť žiakovi uložené niektoré                       

z týchto opatrení na posilnenie disciplíny žiakov: 

- napomenutie od triedneho učiteľa 

- pokarhanie od triedneho učiteľa 

- pokarhanie od odborného vyučujúceho  

- pokarhanie od riaditeľa školy 

 

Žiakovi možno uložiť za závažné alebo opakované previnenie voči školskému poriadku, zásadám 

spolunažívania, ľudským právam alebo mravným normám spoločnosti: 

- podmienečné vylúčenie zo školy 

- vylúčenie zo školy 

 

Napomenutie triednym učiteľom: 

- za 1 zápis v triednej knihe 

- za 1 neskorý príchod na vyučovaciu hodinu 

- za 2 neospravedlnené hodiny 

  

Pokarhanie triednym učiteľom: 

- za 3 neospravedlnené hodiny 

- za neskoré príchody na vyučovaciu hodinu (max. 3 x za polrok) 

- za 3 zápisy v triednej knihe 

- nezdvorilé správanie sa k spolužiakom a k zamestnancom školy 

- za fajčenie v areáli školy mimo určeného miesta 3 x 

  

Pokarhanie riaditeľkou školy: 

- opakujúci sa menší priestupok po pokarhaní triednym učiteľom 

 Informácia o udelení výchovného opatrenia sa zaznamenáva do dokumentácie školy. 

 O podmienečnom vylúčení alebo vylúčení žiaka zo školy rozhoduje riaditeľka školy v prípade 

závažného porušenia školského poriadku alebo školského zákona po predchádzajúcom odsúhlasení 



pedagogickou radou školy. V rozhodnutí o podmienečnom vylúčení stanoví riaditeľka školy 

skúšobnú lehotu, a to najdlhšie na dobu jedného roka. Žiakom školy prestane byť žiak dňom 

nasledujúcim po dni nadobudnutia právnej moci rozhodnutia o vylúčení, ak nestanoví toto 

rozhodnutie deň neskorší. 

 

8. Znížená známka zo správania (2) uspokojivé 

- ak po pokarhaní riaditeľkou školy žiak opätovne poruší školský poriadok 

- ak žiak vymešká bez ospravedlnenia 7-12 hodín v klasifikačnom období 

- ak po udelení výchovného opatrenia (bod 7.) žiak opätovne fajčí v areáli školy mimo 

vyhradeného miesta 

- za 4 zápisy v triednej knihe 

- ak žiak bezdôvodne alebo bez ospravedlnenia nenastúpi na prázdninovú prax. 

 

9. Znížená známka zo správania (3) menej uspokojivé 

- ak žiak bez ospravedlnenia vymešká 13-21 hodín v klasifikačnom období 

- ak na polroku mal zníženú známku na 2 a urobil ďalší priestupok v nasledujúcom polroku 

- ak sa žiakovi dokáže konzumácia alkoholu v škole a na akciách školy 

- za 5 a viac zápisov v triednej knihe 

- za poškodzovanie dobrého mena školy a zamestnancov školy na verejnosti a sociálnych 

sieťach 

- za drzé a arogantné správanie sa k vyučujúcim a k zamestnancom školy, ktoré je v rozpore 

so zásadami slušného správania sa, a v rozpore s dobrými mravmi 

- za opakované porušovanie zákazu fajčenia mimo vyhradeného priestoru, ak žiakovi bola 

udelená znížená známka zo správania na 2. stupeň 

  

10. Znížená známka zo správania (3) menej uspokojivé s podmienečným vylúčením zo školy 

- ak žiak mal na polroku školského roka zníženú známku zo správania na 3 a v 2. polroku 

urobil ďalší priestupok 

- ak žiak bez ospravedlnenia vymešká 22-40 hodín  

- ak žiak ukradne peniaze alebo hodnotné veci spolužiakovi a bude mu to dokázané 

 

11. Znížená známka zo správania (4) neuspokojivé (spojené s vylúčením zo školy) 

- ak žiak bol vyšetrovaný políciou a dokáže sa mu priestupok, resp. trestný čin 

- ak žiak opätovne poruší niektoré z predchádzajúcich priestupkov a mal na polroku alebo 

na konci školského roka známku zo správania menej uspokojivé (3) s podmienečným 

vylúčením 

- ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako  40  hodín 

- za úmyselné ohrozenie zdravia spolužiakov 

- za prejavy šikanovania 

- za opakované  požitie alkoholických nápojov v priestoroch školy 

- za opakované poškodzovanie dobrého mena školy a zamestnancov školy na verejnosti 

a sociálnych sieťach 

- za vedomý podvod a krádež 

- za závažné porušenie školského poriadku, najmä za prechovávanie a distribúciu drog a 

návykových látok, konzumáciu návykových látok v škole a počas činnosti organizovaných 

školou 

- za výrazné porušenie ľudských práv spolužiakov, pedagogických zamestnancov  

 

12. Prerušenie  štúdia 

Riaditeľka školy môže povoliť prerušenie štúdia žiakovi, ktorý splnil povinnú školskú 



dochádzku, na žiadosť jeho zákonného zástupcu, ak ide o plnoletého žiaka, na jeho žiadosť, najviac 

na tri roky. Riaditeľka školy je povinná na základe žiadosti žiačky alebo jej zákonného zástupcu 

prerušiť štúdium pre tehotenstvo a materstvo alebo jej povoliť štúdium podľa individuálneho 

učebného plánu. 

  

13. Prestup na inú strednú školu 

Prestup žiaka do inej strednej školy na ten istý alebo iný študijný alebo učebný odbor 

povoľuje riaditeľ/ka strednej školy, do ktorej sa žiak hlási. Prestup povoľuje na základe žiadosti 

jeho zákonného zástupcu, ak ide o plnoletého žiaka, na základe jeho žiadosti. Podmienkou prestupu 

žiaka do inej strednej školy je úspešné vykonanie rozdielovej skúšky, ak ju riaditeľka školy určila. 

Riaditeľka školy môže povoliť žiakovi štúdium na obdobnej škole v zahraničí.  

 

14. Opakovanie  ročníka 

Riaditeľka školy rozhoduje o opakovaní ročníka žiaka na základe posúdenia jeho 

vzdelávacích výsledkov a dôvodov, ktoré uvedie plnoletý žiak vo svojej písomnej žiadosti, alebo 

ktoré uvedie v písomnej žiadosti jeho zákonný zástupca. 

Ak riaditeľka školy nepovolí žiakovi, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, opakovať 

ročník, žiak prestáva byť žiakom strednej školy uplynutím posledného dňa školského roka 

príslušného ročníka. 

  

15. Postup do vyššieho ročníka 

Do vyššieho ročníka postupuje žiak po absolvovaní príslušného ročníka vzdelávacieho 

programu strednej školy, okrem žiaka, ktorý aj po opravnej skúške dosiahol celkový prospech 

„neprospel“. 

 

16. Zanechanie  štúdia 

Ak žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, chce zanechať štúdium, oznámi to 

písomne riaditeľke školy. 

Žiak prestáva byť žiakom strednej školy dňom, ktorý nasleduje po dni, keď riaditeľke školy 

bolo doručené oznámenie o zanechaní štúdia. 

 

17. Usmernenie k udeľovaniu výchovných opatrení a písomnému zápisu 

Výchovné opatrenia sa udeľujú po predchádzajúcom vyčerpaní základných výchovných 

prostriedkov. Bilancujú sa na klasifikačnej porade príslušného klasifikačného obdobia, 

zaznamenávajú sa do triedneho katalógu s dátumom klasifikačnej porady. 

 

§ 6 Prevádzka a vnútorný režim 

 

1. Budova školy je v pracovný deň otvorená v dobe od 6.00 do 17.00 hod. 

2. Žiak je povinný byť v triede 10 min. pred začiatkom vyučovania. 

3. Počas pravidelného vyučovania podľa rozvrhu je v budove školy prítomný aspoň jeden z členov 

vedenia školy. Ak to nie je možné, poverí riaditeľka školy niektorého iného pracovníka   

zastupovaním riaditeľky školy. 

4. Úradné hodiny pre žiakov sú zverejnené na dverách sekretariátu. 

5. Zvonenie: je oznámené na nástenkách jednotlivých tried. 

 

Vyučovanie sa realizuje v učebniach, odborných učebniach, reštaurácii Balans, v banketovej 

miestnosti, ubytovacej časti školy a v školskej kuchyni. 

Na hodinách telesnej výchovy a  praktického vyučovania žiaci používajú predpísané 

oblečenie (viď príloha č. 1, 2). 

Všetky požiadavky voči škole (žiadosti, potvrdenia) zasielajú žiaci resp. ich zákonní 



zástupcovia, v prípade neplnoletých žiakov, na riaditeľstvo školy. Potvrdenia o návšteve školy 

vybavujú žiaci počas úradných hodín na sekretariáte školy. 

 

6. Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov 

- žiaci sú povinní dodržiavať predpisy a pokyny školy o ochrane zdravia a bezpečnosti,                   

s ktorými boli oboznámení. Žiakom je v celom areáli školy, pri činnostiach organizovaných 

školou, zakázané fajčiť (s výnimkou vyhradeného priestoru) a požívať alkohol, prípadne iné 

škodlivé a návykové látky. Do školy nie je povolené nosiť a distribuovať látky nebezpečné 

zdraviu a životu 

- úrazy žiakov sa triedne evidujú podľa Metodického usmernenia 4/2009-R. Žiaci sú povinní 

hlásiť každý úraz, ku ktorému došlo počas vyučovania a mimoškolských aktivít 

organizovaných školou dozor konajúcemu učiteľovi. O úraze sa následne spíše zápis. 

Lekárničky sú uložené na sekretariáte školy a v školskej kuchyni 

- žiakom sa neodporúča nosiť do školy väčšie finančné čiastky alebo cenné predmety, za ich 

prípadnú stratu škola nenesie zodpovednosť. Nájdené veci sú vždy odložené na sekretariáte 

školy 

 

7. Podmienky zaobchádzania s majetkom školy 

- žiaci udržujú svoje miesto, triedy, šatňu a chodbové priestory v čistote a poriadku 

- každý žiak zodpovedá za čistotu a poriadok svojho pracovného miesta 

- ak má žiak v užívaní šatňovú skrinku udržuje ju počas školského roku v poriadku, prípadné 

poškodenie hradí sám (zákonný zástupca) 

- havárie a ďalšie zistené poškodenia vybavenia a inventáru školy sa nahlasujú na sekretariáte 

školy 

- porušenie ktoréhokoľvek z uvedených bodov bude považované ako porušenie školského 

poriadku a hodnotené zníženou známkou zo správania (§ 6). 

 

§ 7 Zahraničná prax 

 

Výber a zaradenie žiaka na zahraničnú prax schvaľuje pedagogická rada na základe 

odporúčania triedneho učiteľa, učiteľa odborných predmetov a učiteľa cudzieho jazyka. Pri väčšom 

počte záujemcov sú uprednostňovaní žiaci dosahujúci výborné a chválitebné výsledky 

z posudzovaných predmetov, deklarujúci svoj záujem o odbor primeraným počtom odpracovaných 

hodín na spoločensko-gastronomických podujatiach školy. 

Pred odchodom na zahraničnú prax musí žiak v prípade, že nemá uzavretú klasifikáciu, 

písomne požiadať o predĺženie klasifikačného obdobia.   

Zahraničnej praxe sa nemôže zúčastniť žiak, ktorý má vysokú absenciu z odborných 

predmetov (PXA, TOB, TCJ). 

Zahraničnej praxe sa nemôže zúčastniť žiak, ktorý dlhodobo neprejavuje záujem o štúdium 

a nezúčastňuje sa na spoločensko-gastronomických akciách školy. Táto skutočnosť je prejavom 

jeho nezáujmu o odborné činnosti, a nie je teda predpoklad pozitívnych pracovných výsledkov 

v zahraničí. 

Nástupom na zahraničnú prax vzniká žiakovi povinnosť odpracovať 10 hodín na 

spoločensko-gastronomických akciách školy za každý mesiac zahraničnej praxe. 

V prípade, že vykonáva žiak zahraničnú prax počas mesiacov júl – august je oslobodený od 

prázdninovej praxe. V prípade, že vykonáva prax v iných mesiacoch, prázdninovej praxe v rozsahu 

2 týždňov je povinný sa zúčastniť. 

 

Záverečné ustanovenie 

 S obsahom školského poriadku budú žiaci oboznámení na triednických hodinách a potvrdia to 

svojim podpisom. 



1. Školský poriadok vydáva, mení a ruší riaditeľka školy. Bol prerokovaný pedagogickou radou 

školy dňa 24. augusta 2017 

2. Školský poriadok je doplnený v prílohe č. 1 a 2 o pokyny a inštrukcie pre žiakov počas 

praxe a hodín telesnej a športovej výchovy. 

3. Školský poriadok nadobúda platnosť dňa 4. 9. 2017. Týmto dňom sa ruší účinnosť 

predchádzajúceho školského poriadku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 

 

INTERNÁ  SMERNICA  

upravujúca oblečenie žiakov Súkromnej hotelovej akadémie na odborné predmety technika 

obsluhy, prax, technológia prípravy jedál 

 

Žiak prichádza na vyučovanie odborných predmetov (TOB, PXA, TCJ) upravený podľa pokynov 

vyučujúcich týchto predmetov. 

Technika obsluhy, prax 

CHLAPCI 

- biela košeľa s dlhým rukávom    (TOB) 

- čierna košeľa s dlhým rukávom  (PXA) 

- čierne nohavice (nie rifľové) 

- čierne ponožky 

- čierne poltopánky – šnurovacie 

- viazanka 

- biely plášť 

- príručník (biele plátno 50x50, 40x40) 

 

DIEVČATÁ 

- biela blúzka (košeľového typu, bez volánikov) (TOB) 

- čierna košeľa (blúzka)                                       (PXA) 

- spodná bielizeň telovej resp. bielej farby 

- čierna sukňa (po kolená, bez rozparkov) 

- telové pančuchy (nie farebné) 

- čierne lodičky – nízky podpätok 

- viazanka 

- biely plášť 

- príručník (biele plátno 50x50, 40x40) 

 

Technológia prípravy jedál, školská kuchyňa 

- biele kuchárske nohavice 

- biela kuchárska blúza 

- biela zástera 

- kuchárska čiapka 

- zdravotné biele topánky (nie sandále, musia byť uzavreté)! 

- biele ponožky 

- zdravotný preukaz 

 

Telesná a športová výchova 

- športové oblečenie (tričko, tepláky, legíny, krátke nohavice) 

- športová obuv 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2 

 

INTERNÁ  SMERNICA 

upravujúca odbornú prax žiakov Súkromnej hotelovej akadémie  

 

Na základe získaných skúseností a v záujme skvalitnenia priebehu odbornej praxe žiakov 

Súkromnej hotelovej akadémie vydávame Internú smernicu upravujúcu odbornú prax žiakov 

v týchto oblastiach: 

 

I.    Organizovanie odbornej praxe 

II.  Kontrola odbornej praxe 

III. Zodpovednosť 

 

I. Organizovanie odbornej praxe 

Organizovaním a vedením odbornej praxe v zmluvných zariadeniach je riaditeľkou školy 

poverená koordinátorka pre prax. 

Organizovaním a vedením odbornej praxe v reštaurácii Balans je riaditeľkou školy poverená 

príslušná odborná vyučujúca zabezpečujúca prax v zmysle platného rozvrhu hodín. 

Odborná prax sa vzťahuje na žiakov 1. - 5. ročníka. 

 

II. Kontrola odbornej praxe 

Odborná prax je zo strany školy kontrolovaná priebežne až do ukončenia termínu praxe. 

Prax v reštaurácii Balans kontrolujú učitelia praktickej prípravy. Súčasne sú učitelia praktickej 

prípravy a koordinátor praxe v pravidelnom kontakte s jednotlivými zmluvnými zariadeniami 

(mailová pošta, telefón). 

Počet odpracovaných hodín v jednotlivých zmluvných zariadeniach bude akceptovaný až po 

predložení potvrdenia manažéra hotela o počte odpracovaných hodín a krátkom vyhodnotení práce 

študenta v hoteli. Týždenný počet hodín v zmluvnom hoteli (30 hodín) odpracuje žiak v dobe od 

pondelka do piatku s časovým rozvrhom podľa pokynov manažéra hotela.  

Potvrdenie o absolvovaní praxe si žiak dá zapísať do evidencie praktickej prípravy 

najneskôr do 7 dní po absolvovaní Mgr. Maruškovej, DiS., ktorá zodpovedá za vedenie evidencie 

odpracovaných a nahradených hodín praxe. Po uplynutí uvedeného termínu nebudú žiakovi 

absolvované hodiny praxe akceptované. 

 Ak žiak z vážnych zdravotných dôvodov nemôže nastúpiť na odbornú prax v riadnom 

termíne, musí si ju nahradiť v plnom rozsahu vymeškaných hodín odbornej praxe  po dohode s 

učiteľom praktickej prípravy v podmienkach školy.  

Ak si žiak v stanovenom termíne  nesplní svoje povinnosti je riešený v súlade so Školským 

poriadkom školy. 

 

III. Zodpovednosť 

Koordinátor praxe je zodpovedný za: 

- priebežné udržiavanie kontaktov s jednotlivými organizáciami 

- včasné a vhodné zaradenie žiakov na príslušné pracoviská 

- uskutočnenie nápravy v prípade zistených nedostatkov počas odbornej praxe 

- konzultovanie odborných otázok týkajúcich sa praxe s vedením školy 

  

 

 

 

 



   Kritériá hodnotenia žiakov počas odbornej praxe 

 

Meno študenta: 

Dátum:                            0 – 5 

 

Kritérium 
Počet bodov Celkom 

P U S Š P  

1. Dochádzka (0-1)       

2. Disciplína (0-4)       

3. Iniciatíva (0-1)       

4. Hygiena žiaka,     

úprava  

    zovňajšku (0-4) 

      

5. Hygiena 

vymedzeného  

    pracoviska (0-5) 

      

6. Odborná úroveň 

    práce (0-5) 
      

Celkom bodov       

Počet odpracovaných 

hodín 
      

 

Poznámky: 

Stupnica bodového ohodnotenia  

 

100 - 97  1 

  96 - 93 2 

  92 - 85 3 

  84 - 75 4 

  74 a menej 5  
 

U žiakov 1. a 2. ročníka bude hodnotenie na odbornej praxi zohľadňované pri nerozhodnej známke 

(polrok a koniec roka) z odborných predmetov TOB a TCJ a pri výbere na zahraničnú prax. 

 

Interná smernica nadobúda platnosť od 04. 09. 2017 

 

Ing. Jaroslava Marušková, CSc., riaditeľka školy  


