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Dodatok č. 2                                       

 
Dodatok č. 2 ku Školskému poriadku Súkromnej spojenej školy, Starozagorská 8 
v Košiciach upravuje časti vyznačené v tabuľke s účinnosťou od 1. septembra 2016. 

 

 

 

ŠKOLSKÝ  PORIADOK 

pre organizačnú zložku 

SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM, Starozagorská 8, Košice 

 

 
Úprava 

Číslo a názov článku Zmeny 

3. Vnútorný režim školy a organizácia 
vyučovania 

Aktualizácia vnútorného režimu školy 
a organizácie dňa 

 

Dodatok č. 2 ku Školskému poriadku Súkromnej spojenej školy (Organizačnej zložky: 
Súkromné gymnázium), Starozagorská 8 v Košiciach bol prerokovaný v pedagogickej 
rade dňa 30. 08. 2016. 

 Mgr. Eva Bednáriková 
                                                                                                             riaditeľka školy 
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Doterajšie znenie Školského poriadku zo  dňa 01. 09. 2013 sa mení nasledovným spôsobom: 
 
1. Článok 3 pod názvom Vnútorný režim školy a organizácia vyučovania, odsek 1 sa mení: 

 
a) Žiaci prichádzajú na vyučovanie včas, upravení v súlade s hygienickými požiadavkami. Na 

kultúrne a spoločenské podujatia a maturitné skúšky prichádzajú v spoločenskom oblečení. 

b) Školskú budovu otvára službukonajúci zamestnanec školy. Vstup do budovy školy (ranný 
školský klub, ranná komunita, nástup na 1.vyučovaciu hodinu) je upravený interným 
pokynom riaditeľky  školy. 

c) Žiak môže mať v jednom dni bez obedňajšej prestávky najviac 6 výnimočne 7 vyučovacích 
hodín. Obedňajšia prestávka pre každého žiaka je 55 min. a je určená rozvrhom hodín. 
Začiatok vyučovania, vyučovacie hodiny a prestávky sú upravené takto: 

 

Vyučovacie hodiny 

Od (v hod.) Do (v hod.) Činnosť 

6.30  7.45 Ranný SŠKD 

7.45  7.50 Presun detí prihlásených do Ranného 

SŠKD pod vedením triednej učiteľky na 

rannú komunitu 

7.50  8.05 Ranná komunita 

8.05  8.50 1.vyučovacia hodina 

9.00 9.45 2.vyučovacia hodina 

10.05 10.50 3.vyučovacia hodina 

10.55 11.40 4.vyučovacia hodina 

11.50 12.35 5.vyučovacia hodina 

12.45 13.30 6.vyučovacia hodina 

14.00 14.40 7. vyučovacia hodina  

14.00 17.00 Činnosť SŠKD, Záujmové vzdelávanie 

 

 

 

Prestávky 

Od 

(v hod.) 

Do 

(v hod.) 

Trvanie prestávky 

(v min.) 

8.50 9.00 10 

9.45 10.05 20 

10.50 10.55 5 

11.40 11.50 10 

12.35 12.45 10 

13.30 14.00 30 
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d) Žiaci prechádzajú do odborných učební cez prestávku pod vedením vyučujúceho.  

e) Za priaznivého počasia cez veľkú prestávku môžu žiaci vychádzať na školský pozemok 
pod vedením službukonajúceho zamestnanca.  

f) Na obed žiakov je vyčlenený čas od 12.35 hod. do 14.00 hod. pod vedením 
službukonajúcej vychovávateľky. Za žiakov, ktorí opustia priestory školy po vyučovaní na 
základe písomného súhlasu zákonného zástupcu, škola nepreberá zodpovednosť. 

g) Ranný školský klub je organizovaný od 6.30 hod. do 7.45 hod. a ranná komunita od 7.50 
hod. do 8.05 hod.  

h) Triedne podujatia po skončení vyučovania sa môžu organizovať so súhlasom riaditeľky 
školy a len pod dozorom učiteľa (u neplnoletých žiakov).  

i) Športové a iné podujatia na ihrisku alebo v telocvični sa môžu po vyučovaní konať len so 
súhlasom riaditeľky školy a len pod dozorom učiteľa (u neplnoletých žiakov).  

j) Odborné exkurzie zahrnuté v tematických výchovno – vzdelávacích plánoch sa organizujú 
v súlade s plánom exkurzií schváleným riaditeľkou školy. Školské výlety, zahrnuté do plánu 
práce triedneho učiteľa sa môžu organizovať jeden raz v školskom roku a trvajú najviac 
dva vyučovacie dni. 

 

Dodatok č. 2 pre školský rok 2016/2017 schválený Mgr. Evou Bednárikovou, riaditeľkou 

školy, dňa 30.08.2016. 

 

 

 

Mgr. Eva Bednáriková 

riaditeľka školy 
 
 

 
 


