
Dodatok k Školskému poriadku Súkromnej strednej odbornej školy Pro scholaris, 

Hlavná 2, 010 09 Žilina-Bytčica na školský rok 2020/2021 

 

 

 

Dodatok 1 

K Čl. 8 bod 8.4 

 

Vyučovacia 

hodina 

Trvanie vyučovacej hodiny 

od – do hodín 

Prestávka po hodine 

[minút] 

0. 07.10 – 07.55 5 

1. 08.00 – 08.45 5 

2. 08.50 – 09.35 10 

3. 09.45 – 10.30 10 

4. 10.40 – 11.25 5 

5. 11.30 – 12.15 30 

6. 12.45 – 13.30 10 

7. 13.40 – 14.25 5 

8. 14.30 – 15.15  

 

 

Dodatok 2 

K Čl. 8 bod 8.7 

Neplnoletý žiak môže počas 30-minútovej prestávky a voľných hodín opúšťať areál školy len 

v prípade, že jeho zákonný zástupca podpíše Súhlas na opustenie areálu školy (pozri Príloha č. 

2). 

 

Plnoletý žiak môže počas 30-minútovej prestávky a voľných hodín opúšťať areál školy len 

v prípade, že podpíše Súhlas na opustenie areálu školy (pozri Príloha č. 3). 

 

 

 



Príloha č. 2 

Súhlas na opustenie areálu školy 

 

Svojím podpisom potvrdzujem súhlas s tým, aby môj syn/moja dcéra opustil/a areál školy, 

Súkromnej strednej odbornej školy Pro scholaris, Hlavná 2, 010 09 Žilina-Bytčica, počas  

30-minútovej prestávky (v čase od 11.25 h do 11.55 h, resp. v čase od 12.15 h do 12.45 h) 

a voľných hodín. V prípade, že môj syn/moja dcéra opustí areál školy, preberám za neho/ňu 

a jeho/jej konanie plnú zodpovednosť.  Zároveň som si vedomý/á, že v prípade neskorého 

príchodu môjho syna/mojej dcéry na ďalšie vyučovanie bude jeho/jej absencia vedená ako 

neospravedlnená. 

 

Meno a priezvisko žiaka/žiačky Rodné číslo   Podpis zákonného zástupcu 

 

....................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

Príloha č. 3 

Súhlas na opustenie areálu školy 

 

Svojím podpisom potvrdzujem, že v prípade opustenia areálu školy, Súkromnej strednej 

odbornej školy Pro scholaris, Hlavná 2, 010 09 Žilina-Bytčica, počas 30-minútovej prestávky 

(v čase od 11.25 h do 11.55 h, resp. v čase od 12.15 h do 12.45 h) a voľných hodín preberám 

plnú zodpovednosť za seba a svoje konanie. Zároveň som si vedomý/á, že v prípade neskorého 

príchodu na ďalšie vyučovanie bude moja absencia vedená ako neospravedlnená. 

 

Meno a priezvisko žiaka/žiačky Rodné číslo   Podpis žiaka/žiačky 

 

....................................................................................................................................................... 


