Súkromné športové gymnázium - ELBA
S m e t a n o v a 2, 0 8 0 05 P r e š o v
tel.: 051 / 7714999 e-mail: skola@skolaelba.sk

SMERNICA č. 3 / 2017
ŠTÚDIUM PODĽA INDIVIDUÁLNEHO UČEBNÉHO PLÁNU
Oblasť platnosti:
Smernica je záväzná pre všetkých pedagogických zamestnancov a žiakov Súkromného
športového gymnázia - ELBA Prešov a elokovaného pracoviska SŠG ELBA v Štrbe.
Počet strán: 5
Dátum schválenia: 18. 9. 2017
Dátum platnosti: od 1.10. 2017

V súlade so Zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“), v zmysle § 23 písmena f, § 26 a
§ 57 o komisionálnej skúške určujem podmienky štúdia formou individuálneho učebného
plánu (ďalej len IUP) na Súkromnom športovom gymnáziu ELBA - Prešov takto:

Článok 1
Podmienky povolenia štúdia podľa IUP
1. Podľa § 26 Školského zákona môže:
1. Vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu na žiadosť zákonného zástupcu
žiaka alebo na základe žiadosti plnoletého žiaka povoliť riaditeľ školy.
2. Vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu riaditeľ školy povoliť žiakovi
s nadaním (športovým, alebo umeleckým) alebo zo závažných dôvodov, najmä
v prípade tehotenstva a materstva (prípadne iných vážnych zdravotných dôvodov).

3. Individuálny učebný plán môže riaditeľ školy povoliť aj iným žiakom.
4. V prípade záujmu žiaka študovať podľa IUP v končiacom ročníku štúdia žiak musí
zvážiť náročnosť takejto formy štúdia a dodržať všetky termíny, ktoré sa vzťahujú na
vykonanie jednotlivých častí maturitnej a záverečnej skúšky. Schválenie IUP žiaka nie
je dôvodom na zmenu termínu ktorejkoľvek časti maturitnej a záverečnej skúšky.
5. Súkromné športové gymnázium ELBA navštevujú všetci

žiaci so športovým

nadaním, riaditeľ školy povoľuje IUP spravidla:
-

reprezentantom SR vo všetkých športoch a kategóriách

-

aktívnym hráčom vo svojich vekových kategóriách pôsobiacich v najvyššej
súťaži mimo mesto Prešov / všetky športy/

-

aktívnym hráčom pôsobiacim v zahraničí / všetky športy/

-

žiakom s dobrými študijnými výsledkami a vzorným správaním

Článok 2
Žiadosť o povolenie osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky
V žiadosti o povolenie osobitného spôsobu školskej dochádzky žiadateľ uvedie:


meno, priezvisko a bydlisko žiaka,



dôvod žiadosti o IUP,



obdobie, v ktorom žiada o IUP.

Článok 3
Podmienky a organizácia vzdelávania podľa IUP

§ 26 Školského zákona ďalej vymedzuje, že:
1. Súčasne s povolením vzdelávania podľa IUP dohodne riaditeľ školy so zákonným
zástupcom žiaka alebo s plnoletým žiakom podmienky a organizáciu vzdelávania
podľa IUP, ktoré musia byť v súlade so schváleným školským vzdelávacím
programom a sú záväzné pre obe strany.
2. Pre žiaka študujúceho podľa IUP je platný Školský vzdelávací program schválený pre
daný školský rok. Koordinátorom štúdia je triedny učiteľ. Dochádzka žiaka sa

neeviduje v triednej knihe. Do priemeru vymeškaných hodín v danom klasifikačnom
období sa jeho neprítomnosť nezapočítava.
3. Triedny učiteľ zapíše do katalógového listu žiaka: „Žiak študuje podľa individuálneho
učebného plánu na základe Rozhodnutia riaditeľa školy číslo ...../kalendárny rok/.“
4. Na vysvedčení v časti „doložka“ triedny učiteľ uvedie: „Žiak študoval podľa
individuálneho učebného plánu na základe Rozhodnutia riaditeľa školy číslo
.........../kalendárny rok/.“
5. Hodnotenie a klasifikácia žiaka sa uskutočňuje v súlade s Metodickým pokynom
č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl vydaného MŠVVaŠ SR.
6. Riaditeľ školy stanovuje finančný poplatok 30,- € / tridsať eur/ za každý mesiac
štúdia podľa IUP. Číslo účtu pre platbu je 2928778185/1100. Za prvý polrok
školského roka musí byť celý poplatok 150,- € zaplatený do konca mesiaca
januára a za druhý polrok školského roka

musí byť celý poplatok 150,- €

zaplatený do konca mesiaca júna.
7. Ak sa žiak zúčastňuje výučby, bez jeho súhlasu nemôže byť vyučujúcim skúšaný
ústne ani písomne, ak s preverovaním svojich vedomostí súhlasí môže byť pre
svoju potrebu ústne hodnotený .
8. Ak sa žiak študujúci podľa IUP nespráva na výučbe v súlade so Školským
poriadkom, môže byť vyučujúcim z výučby vylúčený.
9. Žiak pri každom príchode do školy zapíše v recepcii školy čas svojho príchodu
a odchodu.
Článok 4
Komisionálna skúška
1. Pri štúdiu podľa individuálneho učebného plánu podľa § 23 a 26 Školského zákona sa
žiak klasifikuje podľa výsledkov komisionálnej skúšky.
2. Komisia pre komisionálne skúšky má najmenej troch členov. Komisia sa skladá
z predsedu, ktorým je spravidla riaditeľ školy alebo ním poverený učiteľ, skúšajúceho
učiteľa, ktorým je spravidla učiteľ vyučujúci žiaka príslušný predmet a prísediaceho,
ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady pre príslušný alebo príbuzný vyučovací predmet.
3. Výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda komisie verejne v deň konania
skúšky. Výsledok každej komisionálnej skúšky je pre klasifikáciu žiaka konečný.
4. O možnosti vykonať komisionálnu skúšku rozhoduje riaditeľ školy. Termín
komisionálnej skúšky za prvý polrok je zvyčajne stanovený najneskôr do 30. marca,

termín komisionálnej skúšky za druhý polrok je zvyčajne stanovený najneskôr do
30. augusta daného školského roku.
5. Žiak, ktorý bez udania závažného dôvodu nepríde na komisionálnu skúšku, sa
z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal konať komisionálnu skúšku, klasifikuje
stupňom prospechu nedostatočný.
6. Každé bezdôvodné meškanie na komisionálnu skúšku (viac ako 10 min.) sa považuje
za neúčasť na komisionálnej skúške a pri klasifikácii sa postupuje ako
v predchádzajúcom bode.
10. Plnoletý žiak alebo zákonný zástupca žiaka musí najneskôr 30 minút pred začiatkom
skúšky oznámiť, že sa na nej žiak z odôvodnených príčin nezúčastní a najneskôr do
24 hodín doložiť písomné potvrdenie o týchto príčinách, pričom potvrdenie od
plnoletého žiaka alebo zákonného zástupcu žiaka sa neuznáva.
Článok 5
Podmienky klasifikácie za predmet športová príprava
1. Žiak študujúci podľa IUP

je povinný v rámci telesnej výchovy zúčastniť sa

v prvom alebo druhom ročníku najmenej jedného Školského športového
sústredenia, v treťom alebo štvrtom ročníku je povinný zúčastniť sa najmenej
jedného Školského športového sústredenia.
2. Žiak študujúci podľa IUP musí splniť z predmetu športová príprava / SRL/ všetky
praktické požadované merania, testovania, praktické a teoretické požiadavky
z jednotlivých športov (plávanie, gymnastika, atletika)

podľa Školského

vzdelávacieho plánu a jeho športovej sekcie po dohode s vyučujúcim.
Článok 6
Termíny konania komisionálnych skúšok
V prvom polroku školského roku 2017/2018 sa budú komisionálne skúšky pre žiakov
študujúcich podľa individuálnych učebných plánov konať v termíne od 8. januára 2018 do 12.
januára 2018.
V druhom polroku sa budú komisionálne skúšky konať v termíne od 11. júna 2018 do
15. júna 2018.
V Prešove 18. septembra 2017

PaedDr. Miroslav Nagy
riaditeľ školy

