
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Pre š o v

DODATOK č.l
K VNÚTORNÉMU PORIADKU

v

SKOLY

Máj 2011

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
TECHNICKÁ

Volgogradská 1, Prešov
-1-

schválený pedagogickou radou 19.05.2011



-;

V súlade s Metodickým pokynom MŠWaŠ č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu
žiakov stredných škôl, ktorý nadobudol účinnosť 1. mája 2011,

vydávam

tento Dodatok č.1 k Vnútornému poriadku školy (ďalej len Dodatok)

l.

V Článku 4. Hodnotenie a klasifikácia ruší sa ods. 5, ktorý sa nahrádza nižšie
uvedeným textom a doplňajú sa ods. 6,7:

5. S účinnosťou od 1. mája 2011 sa klasifikácia žiakov vykonáva v súlade s
Metodickým pokynom MŠVVaŠ č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu
žiakov stredných škôl.

Metodický pokyn upravuje postup pri

a) hodnotení a klasifikácii prospechu žiakov stredných škôl (ďalej len "žiaci"),
b) hodnotení a klasifikácii správania žiakov,
c) udel'ovaní a ukladaní opatrení vo výchove,
d) celkovom hodnotení žiakov,
e) komisionálnych skúškach,
f) vedení dokladov o vzdelaní a niektorých školských tlačív.

6. Pri hodnotení a klasifikácii žiakov so zdravotným znevýhodnením je
potrebné zohl'adňovať zdravotné postihnutie týchto žiakov a vychádzať zo
záverov a odporúčaní k hodnoteniu a klasifikácii školských poradenských
zariadení.

7. Žiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie na základe
odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast z dôvodu zdravotného
znevýhodnenia, komisionálnu skúšku nevykonáva. Pedagogický
zamestnanec, ktorý zabezpečuje vzdelávanie žiaka, štvrťročne predkladá
riaditel'ovi školy písomnú správu o postupe a výsledkoch výchovno-
vzdelávacej činnosti so žiakom, na základe ktorej po prerokovaní v
pedagogickej rade školy sa vykoná hodnotenie a klasifikácia prospechu žiaka.
Písomná správa o postupe a výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti žiaka
obsahuje

a) údaje identifikujúce žiaka,
b) hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka,
c) návrh hodnotenia a klasifikácie žiaka.
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II.

Záverečné ustanovenie

1. Tento Dodatok nadobúda účinnosť 19. mája 2011.
2. S Dodatkom boli oboznámení pedagogickí zamestnanci školy na

pedagogickej rade konanej dna 19. mája 2011.
3. Dodatok je zverejnený na webovom sídle školy, je k dispozícii na

sekretariáte školy a triedni učitelia sú povinní s ním oboznámiť žiakov na
triednických hodinách.
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