STREDNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V TRENČÍNE

PEDAGOGICKÉ A VÝCHOVNÉ OPATRENIA

1. PEDAGOGICKÉ OPATRENIA
V ŠKOLSKOM ROKU 2014/2015

A.

NA

ZNÍŽENIE

VYSOKEJ

ABSENCIE

Žiak sa klasifikuje podľa výsledkov komisionálnej skúšky
a) ak vykonáva rozdielovú skúšku v stredných školách,
b) ak je skúšaný v náhradnom termíne,
c) ak žiak alebo zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka,
d) ak sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy, vyučujúceho,
e) ak vykonáva opravné skúšky,
f) v štúdiu podľa individuálneho učebného plánu v stredných školách,
g) v prípade oslobodenia žiaka od povinnosti dochádzať do školy.
Výsledok každej komisionálnej skúšky je pre klasifikáciu žiaka konečný.
Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v klasifikačnom období z tohto
vyučovacieho predmetu hodnotený na základe komisionálnej skúšky.

B.

Ak žiak vymešká viac ako 40% z vyučovania predmetu v jednom
klasifikačnom období a vyučujúci ho nemôže klasifikovať, bude na jeho
návrh žiak preskúšaný zo zameškaného učiva so zápisom do príslušného
protokolu.

C.

Keď žiak nebude mať dostatočný počet známok za klasifikačné obdobie
v predmete prax a neabsolvuje súvislú prax bude v predmete
neklasifikovaný. Na základe odôvodnenia
a potvrdeniami doloženej
žiadosti zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka mu riaditeľka školy
predĺži klasifikačné obdobie.
Podobne bude riaditeľka školy postupovať aj v prípade, že žiak neodovzdá
na výtvarných predmetoch určený počet prác a neodovzdá v riadnom
termíne klauzúrnu prácu.
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2. VÝCHOVNÉ OPATRENIA V ŠKOLSKOM ROKU 2014/2015
A. Trieda, ktorá dosiahne priemerný počet vymeškaných hodín (najviac 50 hod.)
za jedno klasifikačné obdobie a nemá neospravedlnené hodiny, získa jeden
deň riaditeľského voľna, ktorý si sama určí.
B. V prípade plnoletých žiakov, ktorí sa ospravedlňujú sami, triedny učiteľ uzná
za jedno klasifikačné obdobie najviac tri ospravedlnenky, najdlhšie na jeden
deň.
C. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre vopred známe dôvody,
požiada zákonný zástupca žiaka (u plnoletých žiakov sám žiak) triedneho
učiteľa v prípade krátkodobej neprítomnosti (3 dni) o uvoľnenie z vyučovania
(aj telefonicky). Na viac kalendárnych dní uvoľňuje žiaka z vyučovania
riaditeľka školy alebo jej zástupca na základe písomnej žiadosti zákonného
zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka.
V prípade zahraničnej dovolenky a brigády je nutné k žiadosti doložiť
potvrdenie o zaplatení dovolenky a potvrdenie zahraničného zamestnávateľa,
z ktorého je jasné trvanie brigády. Riaditeľka školy uvoľňuje žiaka v danom
školskom roku len do 31. augusta. Ak brigáda pokračuje aj v ďalšom školskom
roku (v septembri) je nutné podať novú žiadosť.
D. V prípade, že žiak nemá vhodné dopravné spojenie na vyučovanie
a pravidelne mešká, predloží triednemu učiteľovi zákonný zástupca žiaka
(plnoletý žiak) žiadosť o trvalé ospravedlnenie meškania, s čím musí súhlasiť
aj vyučujúci daného predmetu. Triedny učiteľ vydá na predpísanom tlačive
súhlas s trvalým uvoľňovaním. Taký istý postup platí pre žiakov a triednych
učiteľov aj pri skoršom odchode z vyučovania.
E. Krátkodobé, ale sústavné vymeškávania, opakované neskoré príchody
na vyučovanie, budú na 1. stupni riešené pohovorom u riaditeľky školy, kde
žiak svojim podpisom za prítomnosti svedkov potvrdí, že bol informovaný
a berie na vedomie dôsledky v prípade, že negatívne javy budú v jeho
správaní pretrvávať.
F. V prípade neplnenia si školských a študijných povinností (nenosenie pomôcok
a výtvarných prác, dodržiavanie stanovených termínov) bude žiakovi po
prerokovaní v pedagogickej rade udelené výchovné opatrenie.
G. Riaditeľka školy v súlade s Metodickým pokynom č. 21/2011 na hodnotenie
a klasifikáciu žiakov stredných škôl z 01. 05. 2011, čl. 22, dáva žiakovi, ktorý
porušil vnútorný poriadok v podobe rozhodnutia tieto výchovné opatrenia:
•
•
•
•
•

napomenutie od triedneho učiteľa
pokarhanie od triedneho učiteľa
pokarhanie od riaditeľky školy
podmienečné vylúčenie zo štúdia
vylúčenie zo štúdia,
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a to do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa o previnení dozvedel príslušný
pedagogický zamestnanec.
H. Riaditeľka školy môže žiakovi podľa závažnosti previnenia na návrh
vyučujúceho alebo triedneho učiteľa a po prerokovaní na hodnotiacej
pedagogickej rade znížiť známku zo správania v súlade s Metodickým
pokynom č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl
z 01. 05. 2011, čl. 21.
I. Riaditeľka školy umožní žiakom na základe trvalej priepustky, ktorú vystaví
triedny učiteľ do študijného preukazu, opustiť budovu školy cez voľné hodiny
do 11,45 hod. za podmienky, že sa zapíše do „knihy príchodov a odchodov“
na vrátnici. V prípade, že tak neurobí, bude sa jeho odchod posudzovať ako
porušenie školského poriadku s príslušnými výchovnými opatreniami. Zapísať
sa musia aj žiaci, ktorí majú obedňajšiu prestávku určenú v dennom
suplovaní.
J. Riaditeľka školy so zákonom na ochranu nefajčiarov č. 377/2004 Z. z. § 7
prísne zakazuje fajčenie v priestoroch školy. V prípade porušenia tohto zákazu
bude riaditeľka školy okrem výchovných opatrení postupovať v súlade s § 11
zmieňovacieho zákona, podľa ktorého môže v spolupráci s inšpektorátom
práce vyrubiť pokutu až do výšky 166,– €.
Pedagogické a výchovné opatrenia nadobúdajú platnosť od 1. septembra 2014.
Prerokované na pedagogickej rade dňa 25. 08. 2014.

Mgr. Mária Vilkovská
riaditeľka školy

