Jazyková škola pri Základnej škole Park Angelinum 8 Košice

Školský poriadok

JAZYKOVÁ ŠKOLA
pri Základnej škole Park Angelinum 8
Košice

1

Jazyková škola pri Základnej škole Park Angelinum 8 Košice

Školský poriadok

JAZYKOVÁ ŠKOLA
pri Základnej škole Park Angelinum 8, Košice

Forma výchovy a vzdelávania

Denná

Vzdelávací jazyk

Anglický, Nemecký, Ruský,
Španielsky

Druh školského zariadenia

Štátne

Dátum prerokovania v pedagogickej rade
školy

27. august 2019

Dátum prerokovania v rade školy

30. septembra 2019

Platnosť školského poriadku

od 1. september 2019

Zriaďovateľ

Mesto Košice
Trieda SNP
040 01 Košice

Mgr. Renáta Brédová
riaditeľka školy

2

Jazyková škola pri Základnej škole Park Angelinum 8 Košice

OBSAH
Všeobecné ustanovenia.............................................................................................. 4
Práva a povinnosti poslucháčov jazykovej školy .......................................................... 4
Práva a povinnosti zákonného zástupcu poslucháčov jazykovej školy ......................... 6
Prijímanie na štúdium v jazykovej škole a ukončenie štúdia v jazykovej škole ............... 6
Hodnotenie študijných výsledkov ................................................................................ 7
Prevádzka a vnútorný režim jazykovej školy ................................................................ 8
Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov ............................9
Ochrana detí a žiakov pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím ........9
Záverečné ustanovenia................................................................................................9

3

Jazyková škola pri Základnej škole Park Angelinum 8 Košice

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Školský poriadok jazykovej školy je vypracovaný v súlade so Zákonom č. 245/2008 Z.
z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), Vyhláškou MŠ SR č. 321/2008 o jazykovej škole,
Zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení
neskorších predpisov a Všeobecne záväzným nariadením mesta Košice č. 103 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých
zriaďovateľom je mesto Košice.
Jazyková škola poskytuje primárne jazykové vzdelávanie, ktoré získa poslucháč
úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre prvý stupeň
jazykovej školy na úrovni jazykovej náročnosti A2 Spoločného európskeho referenčného rámca;
dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní časti vzdelávacieho
programu s vyznačením stupňa jazykovej náročnosti. Jazyková škola podporuje vzdelávanie
detí s nadaním a rozvoj ich nadania. Je výchovno-vzdelávacím zariadením s celoročnou
prevádzkou.
Organizačnou formou štúdia v jazykových školách je kurz. Poslucháčom kurzu sa stane
žiak základnej, strednej, vysokej školy alebo dospelí odovzdaním riadne vyplnenej prihlášky,
uhradením zápisného a poplatku za kurz. Je povinný sa riadiť pokynmi lektora jazykového kurzu
a školským poriadkom jazykovej školy.

1 PRÁVA A POVINNOSTI POSLUCHÁČOV JAZYKOVEJ ŠKOLY
1.1 Poslucháč má právo:
 na ochranu zdravia a bezpečnosti počas štúdia v jazykovej škole (ďalej len JŠ), začiatku
školského roka je oboznámený lektorom JŠ so zásadami BOZP
 na organizáciu vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu
a v súlade s psychohygienickými zásadami
 na poskytnutie kvalitného jazykového vzdelávania
 vysloviť návrhy na organizáciu a skvalitnenie práce v jazykovej škole prostredníctvom lektora
jazykového kurzu
 na ochranu osobných údajov pred ich šírením a zneužívaním
 v odôvodnených prípadoch požiadať o preradenie do iného kurzu alebo ročníka, ak je voľné
miesto v kurze a len so súhlasom riaditeľa školy
 poznať kritériá hodnotenia a klasifikácie komunikačných jazykových kompetencií
 na vrátenie školného, ak o to písomne požiada a preukáže, že sa zo závažných osobných
dôvodov nemohol na kurze zúčastňovať; zápisné sa nevracia
 na vrátenie pomernej časti školného za príslušný polrok poslucháčom zrušeného kurzu, ak
ich nemožno preradiť do iného kurzu; zápisné sa nevracia
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dostať osvedčenie o absolvovaní časti vzdelávacieho programu – základného, kurzu po ukončení
2., 4. ročníka po splnení podmienok pre úspešné ukončenie kurzu; osvedčenie vydáva učiteľ
kurzu; osvedčenia so spätnou platnosťou (maximálne 5 rokov) vydáva riaditeľstvo školy; na
základe písomnej žiadosti na vydanie potvrdenia o návšteve školy po úspešnom ukončení 1.,
3. ročníka a na konci školského roka (so spätnou platnosťou maximálne 5 rokov); opakovať
daný ročník, ak z rôznych dôvodov nepostúpi do vyššieho ročníka, pričom musí opäť zaplatiť
príslušný poplatok za štúdium



pri úraze, alebo nevoľnosti na poskytnutie prvej pomoci, pri vážnejšom úraze na lekársku
pomoc. Na ošetrenie ide buď v sprievode rodiča, zákonného zástupcu, alebo pedagogického
zamestnanca



na úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti



na úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a
sexuálnemu násiliu.

1.2 Poslucháč je povinný:


dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy



odovzdať riadne vyplnenú prihlášku, zápisný lístok a doklad o zaplatení školného a zápisného



zaplatiť školné a zápisné za 1. polrok nasledujúceho školského roka do 15. dní odo dňa zápisu
do príslušného ročníka (najneskôr do 30. septembra aktuálneho školského roka) za každý kurz
samostatne, školné na 2. polrok školského roka zaplatiť v termíne od 1. januára do 31. januára
aktuálneho školského roka



ospravedlniť svoju neúčasť v kurze, do ktorého je prihlásený



ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov, učiteľov a všetkých zamestnancov školy,
nevystavovať ich psychickému nátlaku, urážaniu, osočovaniu a ohováraniu



rešpektovať ochranu osobných údajov učiteľov, všetkých zamestnancov školy a
poslucháčov; bez ich súhlasu nezverejňovať dokumenty súvisiace s ich osobou na internete a v
ďalších médiách;



rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi;



sekretariát školy navštevovať počas úradných hodín



chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola využíva na výchovu
a vzdelávanie



uhradiť škody, ktoré vzniknú úmyselným poškodením majetku alebo z nedbanlivosti



po skončení vyučovania zatvoriť okná, vyložiť stoličky na lavicu, zotrieť tabuľu a zanechať
po sebe poriadok.
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2 PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU POSLUCHÁČA JŠ
2.1 Zákonný zástupca má právo:
 žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania poskytovali poslucháčom jazykových kurzov
informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v
súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona
 oboznámiť sa so vzdelávacím programom a školským poriadkom jazykovej školy
 byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa
 vyjadrovať sa k vzdelávaciemu programu JŠ prostredníctvom rady školy.

2.2 Zákonný zástupca má povinnosť:
 dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským
poriadkom JŠ
 dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovnovzdelávacie potreby
 informovať JŠ o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch
alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy
a vzdelávania
 nahradiť škodu, ktorú jeho dieťa úmyselne zavinilo. Škody na inventári a zariadení spôsobené
úmyselne alebo z nedbanlivosti odstráni poslucháč JŠ, alebo jeho rodičia – zákonní
zástupcovia, prípadne škodu nahradia
 je zakázané počas výchovno-vzdelávacej činnosti bez súhlasu pedagogického pracovníka,
alebo lektora JŠ opúšťať svojvoľne priestory školy.
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PRIJÍMANIE NA ŠTÚDIUM V JŠ A UKONČENIE ŠTÚDIA V JŠ

1. Uchádzač o štúdium v jazykovej škole sa prihlasuje do príslušného ročníka kurzu písomne. Na
prijatie na štúdium v jazykovej škole je potrebné: doručenie riadne vyplnenej prihlášky,
doručenie dokladu o zaplatení zápisného a školného, splnenie kritérií na prijatie na štúdium.
2. Termíny a kritériá prijímania určuje riaditeľ školy. O prijatí na štúdium rozhoduje riaditeľ školy.
3. Na štúdium sa prijímajú uchádzači vo veku od 6 rokov.
4. Uchádzač o štúdium v jazykovej škole sa stáva poslucháčom školy až po zápise vyplnením
zápisného lístka a po doručení dokladu o zaplatení školného a zápisného. Ak nebude
zapísaný, škola si vyhradzuje právo prijať na jeho miesto iného uchádzača.
5. Zápis uchádzačov o štúdium sa organizuje každý rok pred začiatkom nasledujúceho
školského roka v júni, dodatočný zápis je v posledný augustový a v prvé dva septembrové
týždne. Oznam o zápise do 1. ročníka a na voľné miesta vo vyšších ročníkoch sa uverejňuje na
informačnej tabuli JŠ v budove školy a na webovej stránke školy. Skúšky do 1. ročníka a vyšších
ročníkov sa nekonajú.
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6. Prestup poslucháča z inej jazykovej školy je podmienený riadnym ukončením
predchádzajúceho ročníka (na základe osvedčenia o ukončení kurzu).
7. V prípade, že poslucháč nemôže nastúpiť do kurzu na začiatku vyučovania, škola mu
rezervuje miesto do 15. septembra. Ak do tohto termínu nenastúpi a písomne alebo osobne sa
neospravedlní, jeho miesto bude poskytnuté ďalšiemu záujemcovi o štúdium.
8. Úhrada nákladov na štúdium v jazykovej škole pozostáva z príspevku na úhradu ročných
nákladov (školné) a zo zápisného (§ 53 ods. 5 Zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov).
9. Školné sa platí dvakrát ročne, vždy na polrok školského roku. Zápisné sa platí raz ročne pri zápise
na nový školský rok.
10. Mesto Košice určí ročnú výšku dotácie na mzdy a prevádzku na jeden výkonový
ukazovateľ všeobecne záväzným nariadením. Riaditeľ školy rozhodne o určení konkrétnej
výšky zápisného a školného.
11. Riaditeľ JŠ môže ukončiť štúdium v jazykovom kurze poslucháčovi:
a) na jeho vlastnú žiadosť, prípadne žiadosť jeho zákonného zástupcu,
b) po neuhradení poplatku za štúdium,
c) vylúčením žiaka pre závažné porušenie školského poriadku školského zariadenia

4 HODNOTENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV
Prospech poslucháča sa hodnotí týmito štyrmi stupňami:
stupeň 1 – výborný,
stupeň 2 – veľmi dobrý,
stupeň 3 – dobrý,
stupeň 4 – nevyhovel.
Ak sa používa bodové alebo percentuálne hodnotenie študijných výsledkov poslucháča, prevedie
sa na hodnotenie podľa bodu 2 takto:
stupeň 1 – výborný 100 až 90 %,
stupeň 2 – veľmi dobrý 89 až 80 %,
stupeň 3 – dobrý 79 až 70 %,
stupeň 4 – nevyhovel 69 a menej %.
Študijné výsledky poslucháča JŠ hodnotí na konci každého školského polroka učiteľ kurzu.
Hodnotenie zapíše do triednej knihy a ústne oboznámi poslucháča s hodnotením.
Poslucháč, ktorý bol na konci školského roka klasifikovaný stupňom 4 – nevyhovel alebo nebol
klasifikovaný, nemôže byť zapísaný do vyššieho ročníka kurzu. Môže sa opätovne prihlásiť do
ročníka kurzu, v ktorom bol hodnotený stupňom nevyhovel. Podmienky pre postup do vyššieho
ročníka:
Do vyššieho ročníka môže poslucháč postúpiť, ak riadne dochádza na vyučovanie (s
minimálnou účasťou 70 %) a dosiahol dobré študijné výsledky.
Po splnení podmienok na postup do vyššieho ročníka je každý poslucháč jazykovej školy povinný
zapísať sa u svojho triedneho učiteľa do vyššieho ročníka (vyplniť zápisný lístok a preukázať
zaplatenie poplatku za štúdium) v termíne do konca školského roka.
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5 PREVÁDZKA A VNÚTORNÝ REŽIM JŠ
 Výchovno-vzdelávací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý je povinný rešpektovať
každý poslucháč jazykovej školy a každý pedagogický pracovník.

 Priama vzdelávacia činnosť v jazykovej škole sa začína o 14.00 hodine a končí o 19.00 počas
pracovných dní.

 Poslucháč JŠ je povinný sa nachádzať v priestoroch, kde sa kurz koná minimálne 5 minút pred jeho
začiatkom. Činnosť prebieha podľa rozvrhu hodín, jedna vyučovacia hodina v JŠ trvá 45 minút.
Prestávky v činnosti stanovuje individuálne podľa náročnosti kurzu lektor.

 Vyučovanie v jazykovej škole sa začína 23. septembra a končí 30. júna v príslušnom školskom roku.
 Výchovno-vzdelávací proces je vykonávaný v učebniach.
 Žiaci čakajú na vyučovanie vo vestibule školy odkiaľ odchádzajú do učebne spolu s lektorom. Po
vyučovaní odprevádza lektor žiakov do vestibulu.

 Do učebne vstupujú žiaci len s lektorom.
 Žiaci zaobchádzajú šetrne so zariadením učebne. Školské slovníky, literatúru a iný učebný materiál
používa len so súhlasom lektora a po skončení práce odovzdá materiál v pôvodnom stave. S
didaktickou technikou manipulujú žiaci len pod dozorom učiteľa.

 Všetky požiadavky voči škole (potvrdenia, žiadosti a pod.) predkladajú žiaci, prípadne ich
rodičia koordinátorovi jazykového vzdelávania (p. Lázárová), alebo v kancelárii riaditeľstva školy v
úradných hodinách. Informácie o výsledkoch a správaní žiaka podáva rodičom lektor vzdelávania
dohodnutým spôsobom.

 Návštevy žiakov rodičmi počas výchovnovzdelávacej činnosti JŠ nie sú dovolené (okrem
mimoriadnej situácie a s povolením lektora JŠ).



Neskorý príchod žiaka na jazykový kurz narúša jeho činnosť.



Počas prestávok sa žiak zdržiava v určených priestoroch, pri presunoch rešpektuje bezpečnosť,
včasnosť a disciplinovanosť. Povolené je len otváranie určených okien lektorom JŠ.



Pri odchode z učebne si žiaci zoberú všetky svoje učebné pomôcky, osobné dokumenty a
cennosti.



Ak v učebni už neprebieha ďalšia výučba, lektor ju uzamkne.



Na jazykový kurz prichádza žiak prezutý, obuv a vrchný odev si odkladá
v priestoroch
na to určených (šatne). JŠ nezodpovedá za škodu spôsobenú odcudzením a stratou vecí.



Po skončení kurzu zanechá žiak svoje miesto patrične upravené.



Uzamknutie budovy zabezpečuje školník, ktorý pred odchodom skontroluje uzatvorenie
všetkých okien, dvier a uzamkne budovu
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6 PODMIENKY NA ZAISTENIE OCHRANY A BEZPEČNOSTI ZDRAVIA
ŽIAKOV


Na začiatku školského roka je každý poslucháč JŠ oboznámený so školským poriadkom JŠ
a s prevádzkovým poriadkom učebne, v ktorej prebieha jazykový kurz.



Za bezpečnosť žiaka počas vzdelávacej činnosti zodpovedá lektor JŠ. Počas činnosti vyplývajúcej z
plánu činnosti zodpovedá za bezpečnosť pedagogický dozor. Za bezpečnosť dieťaťa mimo
priamej činnosti JŠ zodpovedá pedagogický dozor.



V prípade úrazu alebo náhleho ohrozenia života žiak ihneď informuje zamestnanca JŠ alebo
najbližšiu dospelú osobu.

7 OCHRANA DETÍ A ŽIAKOV PRED SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝMI JAVMI,
DISKRIMINÁCIOU ALEBO NÁSILÍM
V priestoroch JŠ (Základnej školy Park Angelinum 8 Košice) nie je dovolené:
 fajčiť
 prinášať predmety ohrozujúce bezpečnosť a zdravie
 prinášať a používať alkohol, drogy a iné zdraviu škodlivé látky
 prinášať predmety a propagačný materiál narúšajúci demokratickú a mravnú
výchovu mládeže
 hrať hazardné hry
 manipulovať s prostriedkami ochrany budovy a majetkom JŠ
 znečisťovať steny, ničiť zariadenia učební a sociálnych zariadení
 obmedzovať svojim konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy
a vzdelávania



obmedzovať a nectiť si ľudskú dôstojnosť ostatných poslucháčov a lektorov JŠ.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Tento školský poriadok JŠ platí pre všetkých poslucháčov JŠ od 1 . septembra 2019.

Mgr.Renáta Brédová
riaditeľka JŠ
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