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Vnútorný poriadok Jazykovej školy iCan, Lazaretská 8, Bratislava
šk. rok 2016/2017
Vnútorný poriadok Jazykovej školy iCan, Lazaretská 8, Bratislava vychádza zo Zákona NR SR č. 245/2008
Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a Vyhlášky č. 321/2008 Z. z. o jazykových školách.

I.ČASŤ
Všeobecné ustanovenia
Čl. 1
Pôsobnosť vnútorného poriadku školy
1) Vnútorný poriadok školy (ďalej len VPŠ) je záväzný pre všetkých študentov študujúcich v jazykových
kurzoch uskutočňovaných Súkromnou jazykovou školou iCan.
2) Študenti jazykovej školy sú s Vnútorným poriadkom školy oboznámení na začiatku školského roka na
úvodnej hodine. VPŠ je sprístupnený na nástenkách v triedach a na webovom sídle školy www.icanschool.sk.
Študenti školy sú povinní sa s VPŠ oboznámiť a dodržiavať ho.

II.ČASŤ
1

Pravidlá prijímacieho konania
Čl. 2
Prijímacie konanie, zápis do kurzov Jazykovej školy iCan
1) Uchádzač o štúdium v Jazykovej škole iCan (ďalej len “JŠ“) sa prihlasuje do kurzu písomne vyplnením
prihlášky. Prílohou prihlášky je kópia identifikačnej strany pasu a pri niektorých programoch aj kópia
maturitného vysvedčenia.
2) Na prijatie na štúdium v jazykovej škole je potrebné:
a) doručiť riadne vyplnenú prihlášku s predpísanými prílohami,
b) doručiť doklad o zaplatení školného, pričom úhradou školného sa považuje jeho pripísanie na účet školy,
c) splnenie ďalších kritérií na prijatie na štúdium.
3) Ďalšími kritériami na prijatie je predloženie maturitného vysvedčenia (program A a G- viď. oficiálna webstránka JŠ- len „Web JŠ“ ), alebo preukázanie príslušnej jazykovej úrovne pri postupe do vyššieho ročníka.
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III.ČASŤ
Organizácia štúdia
Čl. 3
Študijné programy
1) Štúdium v Jazykovej škole iCan prebieha v denných intenzívnych kurzoch, alebo v polo - intenzívnych
kurzoch prezenčnou formou.
2) Jazyková škola poskytuje aj možnosť štúdia v individuálnych kurzoch, prispôsobených požiadavkám
študenta, alebo v kurzoch, kde vyučovanie prebieha cez skype.
3) Druhy kurzov a ich dĺžka trvania je určená v učebných plánoch v Školskom vzdelávacom programe školy, ako
aj na Web JŠ.
Čl. 4
Učebné plány a doklady o štúdiu
1) Učebné plány vymedzujú obsah a rozsah vzdelávania v jednotlivých študijných programoch.
2) Obsah učebných plánov je v súlade s cieľmi vzdelávacej činnosti, pri programoch A a G vychádza
z požiadaviek vysokých škôl na prijatie na štúdium.
3)
Učebné plány obsahujú študijné predmety podľa študijného zamerania študentov a počet hodín výučby
2
v týždni, resp. v semestri.
4) Učebné plány a zmeny v nich sú v kompetencii riaditeľa Jazykovej školy iCan.
5) Po úspešnom absolvovaní štúdia sa študentovi vydáva osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Čl. 5
Organizácia školského roku
1) Školský rok sa začína 01.09.2016, školské vyučovanie sa začína 05.09.2016 a končí sa 30.06.2017.
2) Školský rok sa delí na zimný semester, letný semester a obdobie hlavných prázdnin. Presný harmonogram
zimného a letného semestra, ako aj termíny prázdnin sú prílohou č.1 tohto VŠP.
Čl. 6
Vzdelávacia činnosť a jej organizácia
1) Základnými formami výučby sú denné intenzívne kurzy a polo - intenzívne kurzy.
2) Vyučovanie vedú kvalifikovaní učitelia, ktorí zodpovedajú za plnenie učebného plánu .
3) Študenti sú zaraďovaní do študijných skupín podľa vybraného vzdelávacieho programu a na základe ich
jazykovej úrovne.
4) Každá vyučovacia skupina (jazykový kurz) má určeného jedného hlavného učiteľa skupiny, aj keď v kurze
môže vyučovať viacero učiteľov.
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5) Vyučovanie prebieha v priestoroch školy v základných termínoch od 9,00 do 12,20 – intenzívne kurzy a od
18,00 do 19,30 – polo intenzívne kurzy.
6) Po dohovore so študentmi, vyučujúcim a riaditeľom školy možno kurzy začínať aj v iných termínoch.
7) Vyučovania sa môže zúčastniť iba prijatý poslucháč, ktorý zaplatil predpísané poplatky, splnil predpísané
požiadavky pre daný kurz a plne rešpektuje VPŠ.
8) Učebnice a doplnkový materiál si môžu študenti zakúpiť v kancelárii školy, alebo si ich zaobstarajú sami,

podľa pokynov vyučujúceho.
9) Vyučovanie v kurzoch sa riadi podľa platného rozvrhu hodín uverejneného na nástennej tabuli školy;
nevyučuje sa v čase prázdnin, štátnych sviatkov a v čase, keď to nepovoľujú prevádzkovo-organizačné dôvody
(najviac 5 dní v školskom roku).
10) Študent neruší vyučovanie kurzu:
a) používaním – mobilného telefónu – ten má vypnutý a v taške, použiť ho môže len v nevyhnutných,
odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho,
b) neskorým príchodom na vyučovanie a skorším odchodom z vyučovania.
Čl. 7
Kontrola štúdia a formy hodnotenia
1) Formami kontroly štúdia sú: priebežná kontrola počas semestra (písomné testy, úlohy na samostatnú prácu,
referáty) – hlavne v programoch A, G.
2) V prípade absencie na písomnom teste študent môže napísať test v náhradnom termíne.
3
Čl. 8
Podmienky získania osvedčenia o absolvovaní kurzu
1) Základnou podmienkou získania osvedčenia o absolvovaní kurzu je minimálna účasť v rozsahu 75% na
predmetnom kurze.
2) Ďalšou podmienkou je výsledné hodnotenie učiteľom kurzu stupňom A – E , resp. známkou 1-3.
3) Pri výslednom hodnotení berie učiteľ kurzu do úvahy aktivitu na vyučovaní, domácu prípravu, ústny
prejav poslucháča v cudzom jazyku na vyučovaní, výsledok priebežných testov a predovšetkým výsledok
polročného a koncoročného testu.
4) Osvedčenia o úspešnom absolvovaní kurzu, po splnení vyššie uvedených podmienok, vydáva riaditeľstvo
JŠ.
Čl. 9
Podmienky postupu do vyššieho ročníka a hodnotenie jazykových kompetencií
1) Postup poslucháča do vyššieho ročníka kurzu je podmienený hodnotením študijných výsledkov učiteľom
kurzu výslednou známkou 1, 2 alebo 3.
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2) Úroveň vedomostí a jazykových zručností poslucháčov je hodnotená učiteľom kurzu priebežne

počas celého školského roka. Táto úroveň musí byť zdokumentovaná pri priebežných testoch,
polročnom a koncoročnom teste a známky zapísané do triednej knihy.
3) Prospech poslucháča sa hodnotí štyrmi stupňami: 1 - výborný, 2 - veľmi dobrý, 3 - dobrý, 4 nevyhovel.
4) Počas každého polroka je poslucháč povinný absolvovať minimálne 51% z celkového počtu priebežných
testov, taktiež musí absolvovať polročný a koncoročný test. Minimálna úspešnosť pri absolvovaní
záverečného testu musí byť minimálne 60%.
Čl. 10
Dochádzka
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1) Študent sa zápisom a zaplatením poplatkov zaväzuje pravidelne navštevovať vyučovanie kurzu a
pravidelne sa na vyučovanie pripravovať. Na vyučovanie kurzu dochádza včas pred jeho začiatkom a
vyučovanie opúšťa po jeho ukončení.
2) Prípadnú neúčasť na vyučovaní zo známych dôvodov oznámi študent vyučujúcemu vopred, u
neplnoletých poslucháčov oznámi neprítomnosť jeho zákonný zástupca písomnou formou, resp. osobne; v
prípade choroby, nepredvídaných rodinných udalostí a podobne ospravedlňuje sa plnoletý poslucháč a
zákonný zástupca neplnoletého poslucháča najneskôr do termínu nasledujúceho vyučovania kurzu.
3) V prípade neprítomnosti na vyučovaní je študent povinný doplniť si neabsolvované učivo a informovať sa
ohľadom úloh v rámci domácej prípravy na nasledujúce vyučovanie.
4) Požiadavky, ktoré sa kladú na študenta Jazykovej školy v rámci jazykového vzdelávania, nevyhnutne
predpokladajú, že bude aktívne, vedome a cielene pristupovať k osvojeniu si cudzieho jazyka, nielen na
hodinách jazykového kurzu, ale aj v rámci samoštúdia.
Čl. 11
Prerušenie a zanechanie štúdia
1) V osobitne závažných dôvodoch môže riaditeľ školy na vlastnú žiadosť študenta povoliť prerušenie
štúdia.
2) O prerušení štúdia vydá riaditeľ školy povolenie s uvedením povolenej dĺžky na prerušenie štúdia
a odôvodnením.
3) Ak študent nenastúpi na štúdium po prerušení štúdia, predpokladá sa, že štúdium zanechal. Štúdium je
v tomto prípade ukončené uplynutím lehoty, na ktorú bolo štúdium prerušené.
4) Žiadosť študenta o zanechanie štúdia sa podáva písomnou formou riaditeľovi školy. Deň doručenia
žiadosti študenta o zanechanie štúdia, resp. v stanovený deň uvedený v žiadosti študenta, sa považuje za
deň ukončenia štúdia. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že študent si do momentu ukončenia
štúdia (deň ukončenia štúdia) musí riadne plniť svoje študijné povinnosti v súlade s VPŠ.
5) V prípade, ak sa študent nezúčastňuje vyučovania dlhšie, ako 10 po sebe idúcich pracovných dní a vopred
neoznámi dôvod svojej neúčasti na vyučovaní, bude táto skutočnosť považovaná za zanechanie štúdia zo
strany študenta. Riaditeľ školy svojim rozhodnutím vylúči takéhoto študenta zo štúdia a to bez nároku na
vrátenie školného. Deň vydania rozhodnutia o vylúčení študenta z kurzu sa považuje za deň ukončenia
štúdia študenta.
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Čl. 12
Ukončenie štúdia
1) Formy ukončenia štúdia sú : riadne ukončenie štúdia, zanechanie štúdia a vylúčenie zo štúdia.
2) Riadne ukončenie štúdia predpokladá minimálnu účasť na kurze v rozsahu minimálne 75%
zo stanoveného celkového počtu hodín kurzu. Štúdium je v zmysle čl.8 ods.1,2 ukončené vydaním
osvedčenia o absolvovaní kurzu.
3) Ak študent opakovane, a to aj napriek písomnému upozorneniu, poruší tento VPŠ alebo Všeobecné
zmluvné podmienky iCan, s.r.o., môže byť zo štúdia vylúčený.
4) O vylúčení zo štúdia na základe návrhu podaného učiteľom kurzu, alebo iným zamestnancom školy,
rozhoduje riaditeľ školy. Riaditeľ školy je povinný bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní
informovať študenta o návrhu na jeho vylúčenie zo školy. K predmetnému návrhu na vylúčenie zo štúdia
sa má študent právo vyjadriť a to v lehote 7 kalendárnych dní od obdŕžania informácie o návrhu na
vylúčenie. Rozhodnutie o vylúčení zo štúdia je písomné a obsahuje odôvodnenie, prečo bol študent zo
štúdia vylúčený.
5) V prípade vylúčenia zo štúdia v kurze, alebo v prípade zanechania štúdia zo strany študenta, nemá študent
nárok na vrátenie finančných prostriedkov.
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IV.ČASŤ
Práva a povinnosti študentov
Čl. 13
Práva študentov jazykovej školy
Študenti jazykovej školy majú právo na:
1) oboznámenie sa s Vnútorným poriadkom školy, kritériami hodnotenia a klasifikácie jazykových
zručností,
2) oboznámenie sa s podmienkami získania osvedčenia o absolvovaní jazykového kurzu,
3) vydanie osvedčenie o absolvovaní jazykového kurzu po splnení kritérií pre dochádzku a hodnotenie
jazykových zručností,
4) vyslovenie svojho názoru na priebeh vyučovania v kurze osobne v rozhovore s vyučujúcim, resp. v
rozhovore s riaditeľom školy, taktiež formou dotazníka,
5) vydanie aktuálneho potvrdenia o návšteve školy,
6) využívanie učební, spoločenských priestorov školy, knižnice,
7) vyučovanie v kultúrnom a čistom prostredí,
8) storno podmienky a finančná kompenzácia za neúčasť na hodine sa riadia Všeobecnými zmluvnými
podmienkami iCan s.r.o,
9) podanie vyjadrenia k prípadnému návrhu na vylúčenie zo štúdia.
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Čl. 14
Práva rodiča, resp. zákonného zástupcu neplnoletého poslucháča jazykovej školy
Rodič, resp. zákonný zástupca neplnoletého poslucháča jazykovej školy má právo na:
1) informovanie sa o dochádzke svojho dieťaťa a jeho výsledkoch v učení sa cudzieho jazyka formou
osobnej návštevy JŠ a rozhovorom s vyučujúcim kurzu, ktorý dieťa navštevuje; prípadné vážnejšie
problémy sa riešia za prítomnosti riaditeľa JŠ,
2) informovanie zo strany školy o častej neodôvodnenej absencii dieťaťa na vyučovaní,
3) podanie vyjadrenia k prípadnému návrhu na vylúčenie zo štúdia.
Čl. 15
Povinnosti študentov jazykovej školy
Študenti jazykovej školy majú povinnosť:
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1) zúčastňovať sa na vyučovaní v plnom rozsahu, nenarúšať vyučovanie neskorými príchodmi, dodržiavať
Vnútorný poriadok školy,
2) pri dlhšie trvajúcej absencii ospravedlniť svoju neúčasť na vyučovaní predložením príslušných dokladov
na ospravedlnenie absencie,
3) dodržiavať platné predpisy a zákony SR,
4) chrániť svoje zdravie, zdravie iných, chrániť hmotný majetok školy pred poškodením, alebo odcudzením,
5) rešpektovať normy spoločenského správania, vrátane tých, ktoré sú uvedené v Čl. 16 týchto VPŠ.

V.ČASŤ
Čl. 16
Bezpečnosť a hygiena
1) V budove školy je zakázané fajčiť, používať alkoholické nápoje a iné omamné látky; taktiež je
neprípustné, aby poslucháč navštevoval kurz pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.
2) V prípade vzniku mimoriadnych udalostí v budove školy, napr. v prípade požiaru a pri následne
nariadenej evakuácii sú poslucháči Jazykovej školy povinní riadiť sa pokynmi zamestnancov školy.
3) V prípade úrazu tento nahlásia personálu školy, ktorý zabezpečí potrebnú zdravotnícku pomoc.
Lekárnička je v škole uložená na viditeľne označenom mieste.
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VI.ČASŤ
Spoločné a záverečné ustanovenia
Čl. 17
Spoločné ustanovenia
1) Výšku poplatkov súvisiacich so štúdiom príslušného jazykového kurzu, platobné podmienky a ďalšie
podrobnosti týkajúce sa vzťahu medzi študentom a Jazykovou školou iCan upravujú Všeobecné zmluvné
podmienky iCan s.r.o., ktoré sú prílohou č. 2 Vnútorného poriadku školy.
2) V súlade so Všeobecnými zmluvnými podmienkami iCan s.r.o. nevzniká povinnosť zaplatené poplatky,
alebo ich časť vrátiť v prípade prerušenia, zanechania, ako aj vylúčenia zo štúdia.
Čl. 18
Záverečné ustanovenia
Vnútorný poriadok Jazykovej školy iCan nadobúda platnosť a účinnosť 05.09.2016.
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Ing. Iveta Tunegová
riaditeľka

Prílohy:
Príloha č.1: Organizácia školského roka
Príloha č.2:Všeobecné zmluvné podmienky iCan, s.r.o.
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