
 
 
 
 
 
 
 

 

 

        
 

Dodatok č.1  k Školskému poriadku SZŠ 
 

 

Článok 1 

Tento dodatok upravuje a dopĺňa časť A bod III pôvodného školského poriadku vydaného 

1.9.2022 s názvom  Organizácia vyučovania, Zvonenie.  Definuje čas školského vyučovania 

v priestoroch NsP Bojnice, v Zariadení pre seniorov Prievidza a v zmluvných pracoviskách 

ambulantných lekárov, ktoré nie je zhodné so zvonením v škole. Výučba reflektuje nadväznosť 

na prax (OŠS) v jednotlivých dňoch a jednotlivých triedach individuálne.  

 

 streda štvrtok piatok 

4.A 0.-3.hod.: 7-10,00 OŠS  

Desiatová/obedová  

prestávka: 10,00 -10,55 

5.hod.: 10,55-11,40 

6.hod.: 11,45-12,30 

 

0.-6.hod.: 7-12,35 OŠS  0.-6.hod.:7-12,35 OŠS  

Presun z ambulancií+ 

obedová prestávka: 

12,35 -13,15 

 

7.hod.: 13,15- 14,00  

4.B 2.hod.: 8,25 - 9,10 

3.hod.: 9,15 -10,00 

4.hod.: 10,05-10,50 

Obedová prestávka:  10,50 

– 11,15 

5.- 9.hod.:11,15-15,00 

OŠS  
 

0.-5.hod.: 7-11,50 OŠS  

Presun z ambulancií a 

obedová prestávka: 11,50 – 

13,00 

7.hod.: 13,00 -13,45  

8.hod.: 13,50-14,35  

0.-6.hod.: 7-12,35   

OŠS  

 

2.E  3.hod.: 9,50-10,35 

4.hod.: 10,45-11,30 

5.hod.: 11,35-12,20  

Obedová prestávka: 12,20-

13,15 

7.-10.hod.: 13,30-16,30  

OŠS  

 

0.-8.hod.: 7-14,05 OŠS  

 

 

Počas obedovej prestávky je zabezpečený dozor v priestoroch NsP podľa rozpisu. 

Presun žiakov z ambulancií, zo ZpS Prievidza je individuálny s informovaným súhlasom 

žiaka/zákonného zástupcu bez zabezpečeného dozoru počas presunu. 

Ak OŠS trvá 5 a viac vyučovacích hodín, prestávka (veľká)  je určená v harmonograme praxe, 

žiaci sa v čase prestávky zdržiavajú na oddelení. 

 

Článok 2 

Dodatok zároveň dopĺňa časť A, bod II pôvodného školského poriadku Organizácia 

vyučovacieho dňa, kde sa na záver odseku dopĺňa veta: 

Škola s otvára pred 0.-tou vyučovacou hodinou o 6,45 hod, pred prvou vyučovacou hodinou 

o 7,30 hod. Žiaci preto nemôžu vstúpiť do budovy školy skôr, ako sú uvedené časy. 

STREDNÁ  ZDRAVOTNÍCKA  ŠKOLA 

VINOHRADNÍCKA 8A 

971 01  PRIEVIDZA 



 

 

 

 

Po skončení vyučovania žiaci opúšťajú budovu školy. Vo výnimočných prípadoch môžu po 

vyučovaní využiť priestory učebne č. 3.08 (UPP) alebo učebne 3.09 (ANF) ako študovňu. 

 

Článok 3 

Tento dodatok nadobúda účinnosť od 26.9.2022. Bol prerokovaný na pedagogickej rade školy 

dňa 22.9.2022 a na porade úseku technicko-ekonomických činností dňa 16.9.2022. 

 

          

 

 

 

 

 

 

RNDr. Viera Beňová 

           riaditeľka školy 

 


