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Organizačná smernica 
o štúdiu podľa 

Individuálneho učebného plánu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oblasť platnosti: Predpis je záväzný pre všetkých vyučujúcich žiakov študujúcich podľa 
Individuálneho učebného plánu  
Smernica prerokovaná v pracovnej porade: 18. 10. 2017 
Smernicu schválil: Mgr. Andrej Lackovič 
Smernica schválená dňa: 18. 10. 2017 
Smernica nadobúda platnosť odo dňa: 18. 10. 2017 
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Článok 1 

Práva žiaka 

 

IUP žiakovi umožňuje:  

1. získavať informácie o vyučovacom procese (o preberanom učive, termínoch skúšania) 

na webovej stránke: https://mokrohajska3.edupage.org/ a po dohode s vyučujúcim sa 

zúčastňovať aj priebežného skúšania, 

2. vopred požiadať o konzultáciu s vyučujúcim buď na príslušnej vyučovacej hodine, 

v čase konzultačnej hodiny vyučujúceho, len nie cez službukonajúcu povinnosť 

vyučujúceho a v čase hodiny inej triedy. Pri prípadnej neúčasti žiaka sa žiak vopred 

musí ospravedlniť. 

 

Článok 2 

Povinnosti žiaka 
 
 

IUP žiaka, resp. zákonného zástupcu žiaka zaväzuje: 

1. svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami štúdia formou IUP 

a súhlasí s nimi, 

2. zúčastniť sa vyučovacích hodín podľa rozvrhu príslušnej triedy v čo najväčšej možnej 

miere v závislosti od zdravotného stavu žiaka prípadne iných objektívnych závažných 

príčin. Režim si dohodne s triednym učiteľom, 

3. riadiť sa vzdelávacími štandardmi (žiaci základnej a strednej školy) a cieľovými 

požiadavkami na maturitné skúšky (žiaci strednej školy) tak, aby výsledky žiaka 

reflektovali profil absolventa príslušného typu školy, 

4. minimálne raz za štvrťrok sa zúčastniť skúšania zo všetkých predmetov (okrem 

predmetov s výchovným charakterom) tak ako určí vyučujúci – minimálne v dvoch 

termínoch tak, ako je uvedené v IUP žiaka vypracovanom na jeden polrok daného 

školského roka, 

5. ak sa žiak preskúšania nezúčastní, musí sa písomne ospravedlniť najneskôr jeden deň 
vopred. Ak sa nezúčastní zo zdravotných dôvodov, musí neodkladne doručiť 
ospravedlnenie od lekára. Následne si s vyučujúcim dohodne náhradný termín, 
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6. ak sa žiak nemôže preskúšania zúčastniť zo závažných dôvodov do konca 
klasifikačného obdobia, môže požiadať o predĺženie klasifikácie. Ak nie je preskúšaný 
ani v období predĺženej klasifikácie, bude za prvý polrok klasifikovaný známkou 
nedostatočný. Následne sa bude postupovať v zmysle platnej legislatívy. 

 
 

Článok 3 

Povinnosti učiteľa  

 

1. vyučujúci si vedie záznamy o absolvovaných konzultáciách a termínoch skúšania, 
ktoré žiak, resp. zákonný zástupca žiaka vždy podpíše. 

 
 
 
 
V Bratislave dňa 18. 10. 2017 
Mgr. Andrej Lackovič 
riaditeľ školy  
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