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PROFIL ŠKOLY 

Stredná odborná škola služieb, Košická 20 v Prešove, predtým SOU služieb, vznikla 1. 9. 1985. Škola 

vytvára podmienky pre čo najkvalitnejšie odborné vzdelanie študentov v študijných i učebných 

odboroch. 

 

VIZITKA ŠKOLY  

❖ moderná škola - otvorená pre všetkých žiakov, 

❖ ponuka získania odborného vzdelania, kvalitnej profesijnej prípravy v zaujímavých a kreatívnych 

odboroch, 

❖ uplatňovanie moderných metód a postupov, využívanie moderných informačných technológií, 

❖ motivačné prostredie pre žiakov, učiteľov (bohatá mimoškolská činnosť, účasť na  celoslovenských 

a medzinárodných súťažiach), 

❖ možnosť individuálneho začlenenia žiakov, 

❖ spolupráca s partnerskými školami na Slovensku i v zahraničí (Bratislava, Hradec Králové, 

Vizovice, Hluboš, Tarnow) 

❖ medzinárodné mobility Erasmus+ (Česko, Taliansko, Španielsko, Rakúsko, Poľsko) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROZVRH VYUČOVANIA A PRESTÁVOK 

  Vyučovanie sa začína o 7.10 hod.  

0. vyučovacia hodina:   7.10 -   7.55 

1. vyučovacia hodina:   8.00 -   8.45 

2. vyučovacia hodina:   8.55 -   9.40 

3. vyučovacia hodina:   9.45 - 10.30 

4. vyučovacia hodina: 10.45 - 11.30 

5. vyučovacia hodina: 11.35 - 12.20 

6. vyučovacia hodina: 12.45 - 13.30 

7. vyučovacia hodina: 13.35 - 14.20 

8. vyučovacia hodina: 14.25 - 15.10 

9. vyučovacia hodina: 15.15 - 16.00 

  

ADRESA ŠKOLY:  

KOŠICKÁ 20, 080 01 PREŠOV 

WEBOVÉ SÍDLO:  

www.zsssluz.edupage.sk 

E- MAIL:  skola@soskosickapo.sk 

TELEFÓN (sekretariát): 051 / 75 88 311 
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       Zabezpečenie plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa je pre rodiča zákonnou 

povinnosťou a rodič musí zákonnú povinnosť dodržať.  Spravidla žiak končí povinnú školskú 

dochádzku v 1. ročníku strednej školy, čo neraz býva spojené s náročnými situáciami. Kritickým je pre 

žiakov hlavne prechod zo základnej školy, iný spôsob práce stredoškolských učiteľov, väčšie množstvo 

učiva, adaptácia na učebný/študijný odbor a nové sociálne prostredie, problémy v dochádzke, čoraz 

častejšie sa vyskytujúce problémy s rôznym druhom a stupňom závislostí. 

 

PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU  

ALEBO ZÁSTUPCU ZARIADENIA ŽIAKA 

 
1. Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré   poskytuje 

výchovu a vzdelávanie, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám 

dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti. Právo na slobodnú 

voľbu školy alebo školského zariadenia možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-

vzdelávacej sústavy. 

2. Zákonný zástupca žiaka alebo zástupca zariadenia má právo: 

a) žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení poskytovali 

žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta 

a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zákona NR SR č. 245/2008, 

b) oboznámiť sa so školskými vzdelávacími programami školy alebo školského zariadenia 

a školským poriadkom, 

c) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa, 

d) na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa, 

e) zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy alebo 

školského zariadenia, 

f) byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase 

riaditeľky školy. 

3. Zákonný zástupca žiaka alebo zástupca zariadenia je povinný: 

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

školských povinností, 

b) dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským 

poriadkom, 

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

vzdelávacie potreby, 

d) informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho 

zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by   mohli mať vplyv 

na priebeh výchovy a vzdelávania, 

e) nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil. 

4. Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia je povinný prihlásiť dieťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, 

ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania podľa zákona NR SR č. 245/2008 Z. z.,  dôvody 

neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským 

poriadkom. 

• Rodič by mal zabezpečiť dieťaťu druh a množstvo školských pomôcok nevyhnutných pre 

riadny priebeh edukačného procesu. 

• Rodič by sa mal zúčastňovať na aktívoch rodičovských združení.  

• Rodič by sa mal zaujímať o prospech, dochádzku a správanie svojho dieťaťa (osobne, 

elektronickou poštou a pod.). 

• Ak sa žiak prihlási na krúžkovú činnosť, rodič by mal prihliadať, aby dieťa dochádzalo 

pravidelne a včas na túto mimoškolskú aktivitu. 

• Rodič by mal predkladať návrhy na zlepšenie podmienok v edukačnom procese v škole. 
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5. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole alebo v školskom zariadení, 

jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný oznámiť škole alebo 

školskému  zariadeniu bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod 

ospravedlniteľnej  neprítomnosti žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom 

nariadený zákaz dochádzky  do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky 

alebo náhle prerušenie  premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne 

udalosti v rodine alebo účasť žiaka na  súťažiach. 

6. Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia je povinný poskytnúť škole vlastné 

osobné údaje a osobné údaje žiaka na vymedzený účel daný legislatívou. 

7. V prípade dôvodného podozrenia, že žiak je týraný, zneužívaný alebo ten, kto je povinný sa 

o neho starať túto povinnosť zanedbáva:  

Škola oznámi tieto informácie, podľa povahy a závažnosti orgánu činnému v trestnom 

konaní, ÚPSVaR alebo súdu. 

 

OSPRAVEDLNENIE ŽIAKA Z NEPRÍTOMNOSTI NA VYUČOVANÍ 

 

- Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe, požiada rodič alebo zákonný 

zástupca žiaka triedneho učiteľa alebo majstra odbornej výchovy o uvoľnenie z vyučovania. 

- Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, je zákonný zástupca povinný 

oznámiť triednemu učiteľovi alebo majstrovi OV dôvod neprítomnosti najneskôr do dvoch 

dní. Pri návrate na vyučovanie je žiak povinný do 48 hodín predložiť ospravedlnenie 

podpísané zákonným zástupcom. Ak nebude dodržaná táto lehota, bude neprítomnosť žiaka 

považovaná za neospravedlnenú.   

- Neprítomnosť žiaka na vyučovaní, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, 

ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia. Vo výnimočných a osobitne 

zdôvodnených prípadoch škola písomne požiada o vystavenie lekárskeho potvrdenia o chorobe 

kratšej ako 3 dni na základe súhlasu zákonného zástupcu. Ak neprítomnosť žiaka pre chorobu trvá 

dlhšie ako 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak, zákonný zástupca, potvrdenie 

od lekára. 

Z pokynu ZELENÁ OTVORENÝM ŠKOLÁM, platného od 1. 9. 2022: 

 

Ospravedlnenie neprítomnosti Podľa rozhodnutia ministra školstva rodič môže svojím 

rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní/ (víkendy a sviatky 

sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 5 (žiak) po sebe idúcich 

vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí (žiak) predložiť „Potvrdenie od lekára“ od 

všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez 

obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka). 

 

a) Ak žiak absolvuje odborné vyšetrenie v určitom časovom rozmedzí, jeho povinnosťou je vrátiť 

sa na vyučovanie. 

Každé potvrdenie od lekára, v slovníku na to určenom, musí byť podpísané aj zákonným 

zástupcom. 

b) Škola poskytuje výsledky hodnotenia a klasifikácie plnoletého žiaka denného štúdia zákonnému 

zástupcovi žiaka alebo osobe, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť. 

 

Ospravedlnená neúčasť žiaka         

Za ospravedlnenú neúčasť žiaka na výchovno-vzdelávacom procese sa uznáva najmä:  

- choroba žiaka,  

- lekárom nariadený dočasný zákaz jeho dochádzania do školy,  

- mimoriadne nepriaznivé podmienky počasia,  

- náhle prerušenie, zmena, premávky prostriedkov hromadnej dopravy, 

- mimoriadne závažné udalosti v rodine žiaka,  
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- účasť žiaka na reprezentácii školy, 

- účasť žiaka na zahraničných výmenných a relaxačných pobytoch, 

exkurziách a pod. súvisiacich   s výchovno-vzdelávacím procesom.  

 

Uvoľňovanie žiaka z vyučovania na žiadosť rodiča 

1. Zákonný zástupca môže písomne požiadať triedneho učiteľa o uvoľnenie svojho dieťaťa 

z vyučovania na 2 dni z rodinných dôvodov. Písomnú žiadosť podá triednemu učiteľovi, ktorý o tom 

informuje riaditeľa  školy. Triedny učiteľ o chýbaní žiaka informuje osobne aj ostatných vyučujúcich 

v triede.  

2.  Zákonný zástupca môže písomne požiadať riaditeľa  školy o uvoľnenie svojho dieťaťa z vyučovania 

na viac ako 2 dni z rodinných dôvodov.  Písomnú žiadosť podá riaditeľovi  školy, ktorý o tom  

informuje  triedneho učiteľa. Triedny učiteľ o chýbaní žiaka informuje osobne aj ostatných 

vyučujúcich v triede.  

3. Vyučujúci žiaka  zapisuje do triednej knihy ako chýbajúceho a vymeškané hodiny  mu triedny učiteľ 

ospravedlní. Žiak je povinný si po nástupe do školy doplniť zameškané učivo.  

 

Uvoľňovanie žiaka na lekárske vyšetrenie 

1.   Triedny učiteľ môže na základe písomnej alebo osobnej žiadosti zákonného zástupcu uvoľniť žiaka 

z vyučovacej hodiny na lekárske vyšetrenie, pokiaľ ho nemožno vykonať v čase mimo 

vyučovania, pričom informuje vyučujúceho predmetu, na ktorom sa žiak nezúčastní. Ak triedny 

učiteľ žiaka uvoľní počas vyučovania, zákonný zástupca je povinný prísť pre neho osobne (ak ide 

o neplnoletého žiaka).  

2. Žiak je povinný zistiť si domáce úlohy a doplniť si učivo z predmetov, na ktorých sa nezúčastnil. 

3. V prípade náhlej nevoľnosti, vážneho zhoršenia zdravotného stavu žiaka, školského úrazu, ak je 

to nevyhnutné, žiaka odprevadí na lekárske vyšetrenie zamestnanec školy. O zdravotnom stave 

žiaka  je informovaný zákonný zástupca a je povinný prísť pre neho osobne. 

 

 

Neprítomnosť žiaka pre chorobu 

1. V prípade ochorenia sa žiak nezúčastňuje vyučovania a zapisuje sa jeho neprítomnosť do triednej 

knihy. Zákonný zástupca má povinnosť najneskôr do 2 dní oznámiť triednemu učiteľovi dôvod 

vymeškania dieťaťa zo školy.  

2. V prípade podozrenia zo záškoláctva triedny učiteľ kontaktuje zákonných zástupcov po dvoch 

dňoch neprítomnosti žiaka (ak to dovtedy neoznámia).  

3. Ak neprítomnosť žiaka trvá viac ako 5 po sebe nasledujúcich pracovných  dňoch, vyžaduje 

triedny učiteľ lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný úradný doklad potvrdzujúci 

odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti v škole. Tento doklad doručí zákonný zástupca triednemu 

učiteľovi najneskôr do 2 dní od nástupu žiaka do školy.  

4. Zákonný zástupca môže žiaka ospravedlniť maximálne na dobu 5 dní po sebe.  

5. V prípadoch, ak ide o častú neprítomnosť žiaka v škole, môže triedny učiteľ vyžiadať lekárske 

potvrdenie aj pri kratšej neprítomnosti žiaka.  

6. Žiak je povinný doplniť si učivo z predmetov na ktorých sa nezúčastnil. 

7. Ak žiak vymešká počas polroka viac ako 30% z vyučovania a počet  známok z predmetu 

neumožňuje uzavrieť klasifikáciu, môže byť na podnet riaditeľky školy (na návrh vyučujúceho) 

komisionálne preskúšaný. 
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8. Ak je žiak hospitalizovaný v nemocnici, príp. v inom zariadení zúčastňuje sa tam výchovno-

vzdelávacieho procesu. 

9. V prípade vážneho ochorenia, keď zo zdravotných dôvodov nemôže žiak dochádzať do školy, 

riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov a vyjadrenia všeobecného 

lekára pre deti a dorast, rozhodne o individuálnom vzdelávaní.  V spolupráci s triednym 

učiteľom alebo ostatnými pedagógmi zabezpečí jeho vzdelávanie minimálne 2 hodiny týždenne 

v škole alebo v domácom prostredí po dohode so zákonným zástupcom.  

 

NEOSPRAVEDLNENÉ VYMEŠKÁVANIE 
Postup školy v prípade riešenia neospravedlnených hodín 

1. Vymeškané vyučovacie hodiny, za ktoré žiak neprinesie lekárske alebo rodičovské 

ospravedlnenie do 2 dní od nástupu na vyučovanie sa evidujú ako neospravedlnené a vyznačia 

sa v triednej knihe.  

2. Do triednej knihy sa zapisujú aj neskoré príchody žiaka na prvú vyučovaciu hodinu, nedovolené 

opustenie budovy školy počas vyučovania, ale aj bezdôvodná neprítomnosť na kultúrnych, 

športových a iných aktivitách organizovaných školou počas vyučovania ako aj na  triednických 

hodinách.  

3. Vymeškané hodiny sa mesačne  spočítajú a evidujú ako ospravedlnené alebo neospravedlnené 

hodiny.  

4. Ak počet neospravedlnených hodín presiahne 5 vyučovacích hodín, triedny učiteľ informuje o 

tejto skutočnosti riaditeľku školy a zákonných zástupcov, pozve ich preukázateľným spôsobom 

(písomne) na pohovor, z ktorého vyhotoví Záznam o pohovore.  

Pri podozrení na zanedbávanie povinnej školskej dochádzky: 

o ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 15 hodín mesačne, riaditeľka školy 

bezodkladne oznámi túto skutočnosť obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý 

pobyt a príslušnému ÚPSVaR, 

o ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 60 hodín v príslušnom školskom roku, 

obec, na základe oznámenia riaditeľky školy, postupuje podľa platnej legislatívy a je 

povinná začať konanie o priestupku, 

o ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 100 hodín v príslušnom školskom roku, 

obec, na základe oznámenia riaditeľky školy, postupuje podľa platnej legislatívy a je 

povinná podať na zákonných zástupcov žiaka  trestné oznámenie pre podozrenie zo 

spáchania trestného 

- Neospravedlnené zameškanie vyučovania má za následok disciplinárne pokračovanie podľa 

školského a klasifikačného poriadku od napomenutia až po vylúčenie zo školy. 

(Cieľom týchto  opatrení je predchádzanie alebo skrátenie doby prípadného záškoláctva) 

 
 

HODNOTENIE ŽIAKOV 

 
Hodnotenie je komplexným pohľadom učiteľa na žiaka, jeho prácu, schopnosti a vedomosti.                                                                                                                             

Ak sa rodič pravidelne zaujíma o prospech dieťaťa, predíde nedorozumeniam a zbytočnému napätiu. 

Na informovanie sa o  dieťati môže rodič využiť pravidelnú kontrolu elektronickej žiackej knižky (po 

prihlásení, t. j. zadaní prihlasovacieho mena a hesla, ktoré žiaci dostali,  rodič vidí známky a vymeškané 

hodiny žiaka),  ale aj  účasť na triednom aktíve školy,  možnosť individuálnej konzultácie s triednym 

učiteľom, prípadne iným pedagógom, po predchádzajúcom telefonickom dohovore, prípadne 

komunikácii cez EDUPAGE. 

Žiaci sú hodnotení priebežne a na konci dvoch klasifikačných období (polročná a koncoročná 

klasifikácia).  Ak na konci klasifikačného obdobia má žiak známku nedostatočný z jedného, najviac 
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z dvoch predmetov (okrem výchov),  žiak absolvuje opravnú skúšku.  Ak ju žiak nevykoná úspešne, 

nepostupuje do vyššieho ročníka a opakuje pôvodný ročník (najviac 2x). 

- Ak žiak, prípadne rodič (u neplnoletých žiakov), považuje klasifikáciu za nesprávnu, môže sa odvolať 

u riaditeľa školy, ktorý môže nariadiť komisionálne preskúšanie. 

- V súlade s prijatým vnútorným poriadkom školy platí, že ak žiak v jednom klasifikačnom období 

vymešká viac ako 30 % dotácie hodín v danom predmete, bude preskúšaný príslušným vyučujúcim 

z rozsahu učiva zodpovedajúcemu dobe vymeškania. 

 

 

AK NIE STE SPOKOJNÍ S PRÍSTUPOM UČITEĽA 

 
➢ Zo zákona sa rodič alebo iný zákonný zástupca môže so svojou žiadosťou obrátiť na riaditeľa 

školy a požiadať o riešenie. 
➢ Ak sťažnosť je opodstatnená, musí sa zo strany riaditeľa riešiť:  

(SMERNICA NA PREŠETRENIE A VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ) 

➢ V prípade, že rodič nie je spokojný s riešením sťažnosti zo strany riaditeľa školy, môže sa obrátiť 

so svojou sťažnosťou na Štátnu školskú inšpekciu. 

 

 

ŽIACI SO ŠPECIFICKÝMI  VÝVINOVÝMI  PORUCHAMI UČENIA 

  
Ak bol žiak v dôsledku niektorých špecifických vývinových porúch učenia - dysgrafie, dyslexie, 

dysortografie, dyskalkúlie, dyspraxie alebo ich kombinácií, na základnej škole vedený ako individuálne 

začlenený a postupoval podľa individuálnych vzdelávacích plánov, po nástupe na strednú  školu musí 

absolvovať psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenie v CENTRE  pedagogicko-

psychologického  poradenstva a prevencie v Prešove, pre zistenie aktuálneho stavu a ďalšieho postupu 

vo vzdelávaní. 

Tieto vyšetrenia objednáva školský psychológ strednej školy, po dohovore s rodičmi 

a triednym učiteľom. Na základe odporúčaní z vyšetrení vydáva riaditeľ školy rozhodnutie 

o individuálnom začlenení žiaka a žiak postupuje v odporúčaných predmetoch podľa individuálnych 

vzdelávacích plánov, prípadne je oslobodený od klasifikácie v príslušnom predmete. 

 

 •  Zákonný zástupca podáva pri nástupe žiaka do 1. ročníka žiadosť o individuálne 

začlenenie/integráciu. 

  •  Pokiaľ zákonný zástupca alebo pedagóg zistí až na strednej škole, že žiak má vážnejšie 

problémy v jednotlivých predmetoch a predpokladá, že sa jedná o špecifickú poruchu učenia, mal by 

spolupracovať so školským psychológom školy, prípadne sa obrátiť priamo na CENTRUM pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie v Prešove. 

 

 

PREUKÁZATEĽNÉ OBOZNAMOVANIE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV 
 

     Základným poslaním školy je výchova a vzdelávanie detí a mládeže v období plnenia povinnej 

školskej dochádzky a prípravy na povolanie (§3 zákona č. 245/2008 Z .z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 

     Pre efektívnu realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu je nevyhnutné zabezpečiť spoluprácu 

všetkých účastníkov výchovy a vzdelávania - pedagógov, žiakov a zákonných zástupcov. 

     Zákonný zástupca má právo v zmysle §144 ods. 6 písm. c, školského zákona byť informovaný 

o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa, ale zároveň je aj povinný v zmysle toho istého 

paragrafu ods. 7 písm. b, dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa 

určené školským poriadkom. Uvedená legislatíva priamo zaväzuje zákonného zástupcu 
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povinnosťou poznať a dodržiavať určité pravidlá v rámci realizácie výchovno-vyučovacieho 

procesu. 

K zvýšeniu miery poznania, rešpektovania a dodržiavania stanovených pravidiel rodičom 

a následne žiakom môže prispieť navrhovaný systém preukázateľného oboznamovania zákonných 

zástupcov v oblastiach: 

• Vyučovacie výsledky - nezodpovedajúce schopnostiam žiaka alebo predchádzajúcim 

výkonom, miera osvojenia obsahu vzdelávania nezodpovedá minimálnym požiadavkám 

výkonového štandardu, nedostatočný prospech, výrazné zhoršenie prospechu. 

• Správanie - porušovanie platného školského poriadku, nedostatky v správaní na vyučovacej 

hodine teoretického alebo praktického vyučovania, počas prestávok, pri hromadných akciách. 

• Nedbalé plnenie povinnej školskej dochádzky - neodôvodnené neskoré príchody 

na vyučovanie, bezdôvodné opustenie školy, neúčasť na vyučovacích hodinách, častá 

krátkodobá neprítomnosť bez ospravedlnenia, oneskorené predkladanie ospravedlneniek 

triednemu učiteľovi. Ďalší postup pri pokračujúcej nedbalej povinnej školskej dochádzke: 

zaslanie žiadosti o preverenie rodinných pomerov na ÚPSVaR. V prípade, že počet 

neospravedlnených hodín prekročí 16 v jednom mesiaci zaslanie oznámenia o zanedbávaní 

plnenia PŠD na sociálny odbor . 

• Spôsobenia škody – podľa §144 ods. 7 písm. e, školského zákona je zákonný zástupca 

povinný túto škodu nahradiť zvoleným spôsobom - uvedením do pôvodného stavu na vlastné 

náklady, náhradou za totožný kus majetku alebo finančným vyrovnaním. 

Udelenie výchovného opatrenia podľa platného školského poriadku je posudzované 

individuálne. 

• Prístupu k začleneným (integrovaným) žiakom - v spolupráci so školským psychológom. 

• Podania podnetu na diagnostiku v príslušnom centre pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie, prípadne rediagnostiky v záujme žiaka - v prípade dlhodobo 

prejavujúcich sa výrazných nedostatkov vo výchovnej alebo vyučovacej oblasti, prípadne žiak 

vykazuje evidentné vývinové rozdiely od svojich rovesníkov.  

 

 

POSTUP PREUKÁZATEĽNÉHO OBOZNAMOVANIA RODIČOV, ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV 

- Predvolanie zákonného zástupcu triednym učiteľom telefonicky alebo písomne na úradnom 

tlačive, prípadne výzvou, 

- informovanie o predvolaní svojho priameho nadriadeného, povereného zástupcu školy. 

Pri riešení závažnejších nedostatkov oboznámenie riaditeľa školy, 

- v prípade zainteresovanosti ďalšej osoby, napr. vyučujúceho konkrétneho predmetu, zabezpečí 

triedny učiteľ jeho účasť, 

- zo stretnutia sa zhotovuje (v spolupráci so školským psychológom)  písomný záznam 

v jednom originálnom zhotovení, s podrobným popisom problému, navrhovanými opatreniami 

a podpisom prítomných, aj zákonného zástupcu. Na jeho obsah sa vzťahuje zákon o ochrane 

osobných údajov a povinnosť mlčanlivosti. Nevyplnené časti sa vyškrtávajú. 

- ak sa zákonný zástupca ani po opätovných predvolaniach nedostaví na prerokovanie 

veci, triedny učiteľ v spolupráci so školským psychológom pripraví list Oboznámenie 

zákonného zástupcu s podrobným odôvodnením predvolania a doporučenou zásielkou 

ho zašle zákonnému zástupcovi na adresu trvalého bydliska. Podací lístok je náhradou 

za podpis zákonného zástupcu a zákonný zástupca sa týmto považuje za preukázateľne 

oboznámeného. 

 

 

OSLOBODENIE ŽIAKA OD TELESNEJ  A ŠPORTOVEJ  VÝCHOVY   

 
Na základe odporúčania odborného lekára, ktorý zaradil žiaka do zdravotnej skupiny III. 

(čiastočné oslobodenie od TSV) a IV. (úplné oslobodenie od TSV) riaditeľ školy vystaví úradné 
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„Rozhodnutie o oslobodení žiaka od povinnej telesnej a športovej výchovy“. Takýto žiak sa zúčastňuje 

vyučovania TSV. 

 Podrobnejšie o oslobodzovaní žiakov pojednáva smernica školy:  
SMERNICA  PRE POSTUP PRI ÚPLNOM OSLOBODZOVANÍ A ČIASTOČNOM OSLOBODENÍ OD POVINNEJ TELESNEJ A 

ŠPORTOVEJ VÝCHOVY 04/2022.  

 

UPOZORŇUJEME VÁS NA VÝZNAM TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY A  PRAVIDELNÝCH POHYBOVÝCH AKTIVÍT 

PRE ZDRAVÝ TELESNÝ A DUŠEVNÝ VÝVIN ŽIAKA. 

 

PRERUŠENIE ŠTÚDIA A ZMENA ŠTUDIJNÉHO ODBORU 

PRESTUP NA INÚ STREDNÚ ŠKOLU 

OPAKOVANIE ROČNÍKA  

POSTUP DO VYŠŠIEHO ROČNÍKA STREDNEJ ŠKOLY 

ZANECHANIE ŠTÚDIA 

V prípade uvedených zmien v podmienkach štúdia žiaka je potrebné obrátiť sa na triedneho učiteľa.  

€ SOCIÁLNE ŠTIPENDIUM  

Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove 

a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium. 

Bližšie informácie na tel. číslach 051/75 88 303,  051/75 88 304. 

☺ STRAVOVANIE V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI   

Stravovanie žiakov a pedagógov je zabezpečené v školskej jedálni prostredníctvom dovezených jedál. 

Poskytovateľ stravy je Súkromná školská jedáleň, 17.novembra 3723/13, Prešov. 

viac informácii: https://zsssluz.edupage.org/a/stravovanie 

 

 VZDELÁVACIE POUKAZY – KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ 

Každý žiak na začiatku školského roka dostáva od štátu „Vzdelávací poukaz“, ktorý môže poskytnúť 

škole. Poukaz predstavuje finančný príspevok, ktorý štát poskytne škole alebo príslušnému zariadeniu 

na zabezpečenie záujmovej výchovno-vzdelávacej činnosti školy, najmä na financovanie krúžkovej 

činnosti v škole (webové sídlo školy). 

! POISTENIE ŽIAKOV   

Žiaci sú poistení v Komunálnej poisťovni, a.s. Vienna Insurance Group. 

€ PRÍSPEVOK DO ZDRUŽENIA RODIČOV ŠKOLY 

Jeho výšku stanovuje celoškolská Rada rodičov (zložená je zo zástupcov rodičov z jednotlivých tried). 

Tá rozhoduje o použití peňazí a spravuje ich na osobitnom účte v banke. 

Použitie príspevkov – z vyzbieraných peňazí sa financujú rôzne školské aktivity (cestovné pri 

prezentácii školy, príspevok na lyžiarsky výcvik, kultúrne podujatia, ceny do súťaží, pomôcky 

na záverečné skúšky, maturitné skúšky a pod.) Použitie finančných prostriedkov je zverejňované 

a na triednych aktívoch sú rodičia s ich čerpaním podrobne oboznámení. 

Ak žiak neprispeje do spoločného fondu Združenia rodičov školy, rada rodičov pri škole môže 

rozhodnúť neposkytnúť žiakovi výhody, ktoré užívajú žiaci platiacich zákonných zástupcov. 

 PREUKAZ ŽIAKA STREDNEJ ŠKOLY ISIC 

Bližšie informácie u Ing. Richarda Sabola, č. dverí 209, 051/75 88 304. 

  



 
11 

 

  ? ČO MÁ ROBIŤ RODIČ AK ZISTÍ ALEBO MÁ PODOZRENIE,  ŽE DIEŤA BERIE DROGY  

- Rodič si musí v prvom rade uvedomiť, že nesmie začať panikáriť. 

- Rodič by namiesto vyhrážania sa trestami a zákazmi, strašením, obviňovaním a  neúčinným dohováraním,  mal počúvať svoje 

dieťa a snažiť sa porozumieť, v čom sú drogy pre dieťa dôležité a čo  mu poskytujú. Tým sa i samému rodičovi bude ľahšie 

hľadať riešenie.  

- Rodič by mal dať dieťaťu pocit, že je s ním, že sa aj naďalej zaujíma o jeho problémy, ale i radosti. Je dôležité udržiavať 

s dieťaťom kontakt a nenarušiť vzájomné vzťahy. Rodič by mal svoje dieťa uistiť, že ho má stále rád. 

- Rodič by mal pred dieťaťom vyjadriť svoj postoj k drogám, aj pokiaľ sám fajčí alebo pije alkohol.  

Je dôležité, aby si rodič všetko najprv dôkladne premyslel a pripravil sa na to, že riešenie danej situácie môže byť dlhodobé 

a bude vyžadovať veľa trpezlivosti a energie.  

- Rodič si musí uvedomiť, že daná situácia sa nevyrieši zo dňa na deň a pravdepodobne to bude trvať veľmi dlhý čas, kým 

budú viditeľné určité pokroky v riešení danej situácie.   

- Rodič by sa nemal hanbiť za to, že jeho dieťa berie drogy, nemal by sa obviňovať a nemal by to brať ako svoje zlyhanie vo 

výchove svojho dieťaťa. Nemal by sa báť požiadať o pomoc. Takýto problém sa môže vyskytnúť v každej rodine.   

- Rodič by mal kontaktovať zariadenia, ktoré s drogovými problémami aktívne a profesionálne pracujú. Konzultácie sú zvyčajne 

možné telefonicky a anonymne. Odborní pracovníci môžu  rodičovi pomôcť sa zorientovať a dozvedieť sa užitočné praktické 

skúsenosti, ktoré môžu viesť k možným postupom riešenia problému pre rodiča i dieťa.   

- Rodič bude musieť urobiť rôzne nutné dlhotrvajúce opatrenia a určiť pravidlá. Je dôležité, aby bol dôsledný, pokiaľ sa pre 

niektoré z možných riešení a postupov rozhodne. Či už ide o rozhodnutie vlastné alebo na základe konzultácie s odborníkom. 

- Ak má škola podozrenie alebo zistí, že žiak užil drogy, ak ide o neplnoletého žiaka, najskôr kontaktuje rodiča, 

následne príslušné centrum výchovnej a psychologickej prevencie. (Školský poriadok platný pre žiakov Strednej 

odbornej školy služieb, Košická 20 v Prešove, v aktuálnom znení, článok 3) 

? ČO MÁ ROBIŤ RODIČ,  AK SÚ NÁZNAKY,  ŽE JEHO DIEŤA JE V ŠKOLE ŠIKANOVANÉ  

- Ak rodič zistí alebo nadobudne presvedčenie, že jeho dieťa je v škole šikanované, mal by o tom čo najskôr informovať školu.  

- Osloviť môže riaditeľku školy, triedneho učiteľa, školského psychológa.  Následne  sa medzi žiakmi anonymnou formou zistí, 

či k šikanovaniu/kyberšikanovaniu naozaj dochádza. Po analýze problému by mal školský psychológ  následne konať. 

- Ak rodič nie je spokojný s postupom, prípadne škola na jeho upozornenia nereagovala, môže podať sťažnosť na Štátnu 

školskú inšpekciu. 

- Ak má škola podozrenie alebo zistí prejavy šikanovania, verbálneho alebo iného druhu, veľmi rozhodne koná, aby zastavila  

tento prejav agresivity. (Školský poriadok platný pre žiakov Strednej odbornej školy služieb, Košická 20 v Prešove, 

v aktuálnom znení, článok 3) 

 

 LINKY POMOCI RODIČOM    

 051/ 77 15526   CENTRUM pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Prešov, Levočská 9   

 051/ 77 31000 Linka dôvery, Prešov            

 0850/ 1110 22 Linka dôvery Nezábudka       

 02/54 776379 Linka dôvery toxikomanov     

 0800/112 112  Linka detskej istoty                 

 02/6381 5592    Liga za duševné zdravie        
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 ĎALŠIE INFORMÁCIE ZÍSKATE NA WEBOVOM SÍDLE ŠKOLY 

www.zsssluz.edupage.sk 
 

NOVINKY  https://zsssluz.edupage.org/news/ 

  

O ŠKOLE 

- Kontakt 

- Školský psychológ 

- Aktuálne informácie opatrenia COVID https://zsssluz.edupage.org/a/aktualne-informacie-

covid-19 

- Organizácia školského roku 

- Informácie pre rodičov 

 

ŠKOLA 

- Rozvrh 

- Zastupovanie  

- Tlačivá pre žiakov školy https://zsssluz.edupage.org/a/tlaciva-pre-ziakov 

- Informácie o ukončení štúdia – ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY 

- Informácie o ukončení štúdia – MATURITA 

 

ODBORY 

- Informácie o jednotlivých odboroch 

- Učebné plány (ktoré predmety sa žiaci učia a v akej časovej dotácii)  

https://zsssluz.edupage.org/svp/ 

- Školské vzdelávacie programy – ŠkVP 

 

☺ Môžete využívať aplikáciu pre mobil EduPage App  

- elektronická žiacka knižka - EŽK 

- elektronická triedna kniha  - ETK        

 

 Počas dištančného vyučovania škola využíva online hodiny cez ETK a pripojenie cez aplikáciu 

Microsoft Teams, komunikáciu cez edupage resp. podľa dohody s vyučujúcim.    

 

 

 SOCIÁLNE SIETE 

- Informácie o škole na facebooku:  sossluziebkosicka20presov 

- Informácie o škole na instagrame: sossluzieb_kosicka20presov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ing. Renáta Fedorčíková 
                riaditeľka školy                

 

https://zsssluz.edupage.org/news/
https://zsssluz.edupage.org/a/aktualne-informacie-covid-19
https://zsssluz.edupage.org/a/aktualne-informacie-covid-19
https://zsssluz.edupage.org/a/tlaciva-pre-ziakov
https://zsssluz.edupage.org/svp/

