
Stredná odborná škola polytechnická, Sládkovičova ulica 104, 034 01 Ružomberok 

 

Smernica č.1/2016  

 

o organizácii vyučovania v SOŠ polytechnickej Ružomberok 
 

 

V zmysle § 3 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.65/2015 Z.z. o stredných školách bude dňom 01.02.2016 

nasledovná organizácia  vyučovania v SOŠ polytechnickej Ružomberok: 

 

I. Teoretické vyučovanie: vyučovanie  začína spravidla 1. hodinou, ktorá začína o 7,10 hod.,  

vyučovacie hodiny trvajú 45 min. a organizácia vyučovania a prestávok je nasledovná: 

 

1. hod. 7,10 hod.  –   7,55 hod. 

2. hod. 8,00 hod.  –   8,45 hod. 

3. hod. 8,55 hod.  –   9,40 hod. 

4. hod. 9,50 hod.  –  10,35 hod. 

prestávka 20 min.  10,35 hod. – 10,55 hod. 

5. hod.                  10,55 hod. – 11,40 hod. 

6. hod.                  11,45 hod. – 12,30 hod. 

7. hod.                  12,35 hod. – 13,20 hod. 

prestávka 30 min.  13,20 hod. – 13,50 hod. 

8. hod.                  13,50 hod. – 14,35 hod. 

9. hod.                  14,40 hod. – 15,25 hod. 

 

Za odpoludňajšie vyučovanie sa považuje 8. a 9. vyučovacia hodina. Pedagogický dozor cez 30 min. 

prestávky zabezpečia vyučujúci 8. , resp. 9. hod. v danej triede. 

 

II. Praktické vyučovanie: vyučovanie odborného výcviku sa  začína o 7,00 hod., vyučovacie 

hodiny odborného výcviku trvajú 60 min. (vyučovanie odbornej praxe začína o 7,10 hod., 

vyučovacie hodiny trvajú 45 min., prestávky počas odbornej praxe sú v rovnakom čase ako na 

teoretickom vyučovaní).  

Odborný výcvik u tried 1. a 2. ročníka, ktorý trvá 6 hodín,  končí o 13,00 hod., odborný výcvik  

u tried 3. a 4. ročníka, ktorý trvá 7 hodín, končí o 14,00 hod. 

Povinné prestávky počas odborného výcviku, ktoré sa započítavajú do vyučovacieho dňa odborného 

výcviku,  budú v nasledovných časoch: 

 

prestávka 20 min. 9,00 hod. –  9,20 hod. 

prestávka 30 min.       11,00 hod. – 11,30 hod. 

 

Prestávky žiakov, ktorí vykonávajú odborný výcvik, alebo odbornú prax na pracovisku     

zamestnávateľa sú v tom istom čase, ako prestávky zamestnancov na týchto pracoviskách. 

 

III. Smernica č.1/2016 nadobúda účinnosť dňom 01.02.2016, okrem bodu I., ktorý nadobúda  

účinnosť dňom 01.07.2016. 

Smernica bola prerokovaná v Rodičovskej rade, v pedagogickej rade a v Rade školy pri SOŠ P  

Ružomberok. 

Touto Smernicou sa ruší aj bod II. Organizácia vyučovacieho dňa v Školskom poriadku 

SOŠ P platného od 01.06.2013. 

 

V Ružomberku 29. 01.2016 

 

Vypracovali: Ing. A. Lukáčová, ZR TV                       Schválil: Mgr. Vladimír Pančík 

                      Ing. Š. Jakubík, ZR PV                                               riaditeľ školy 


