Vnútorný poriadok školy

Platnosť a účinnosť od 01. 09. 2020

Dodatok č. 2 k Vnútornému poriadku školy v čase pandémie
Vzhľadom na vzniknuté podmienky, súvisiace s epidemiologickou situáciou, vedenie školy upravuje Vnútorný
poriadok školy pre poslucháčov Jazykovej školy (JŠ), Palisády 38 a Vazovova 14, Bratislava.
Na základe Manuálu opatrení pre stredné školy ktorý zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR v utorok 18. augusta 2020, vydalo MŠ dňa 25. 08. 2020 metodické usmernenie pre jazykovú školu,
ktoré určuje ďalší postup a prípravu organizácie výučby počas 1. polroka 2020/21.
(https://www.minedu.sk/data/att/17008.pdf)

Opatrenia jazykovej školy v čase pandémie
1. Výučba v školskom roku 2020/21 sa začne 2. septembra 2020 podľa rozvrhu.
2. Vo všetkých vnútorných priestoroch JŠ bude povinné nosenie ochranných rúšok, dezinfekcia rúk pri
vstupe do budov a dodržiavanie rozostupov najmenej 2 metre (princíp R-O-R: rúško-odstup-ruky).
3. Ochranné rúška budú povinné všade vo vnútorných priestoroch, pri vstupoch budú dezinfekčné
prostriedky.
4. Na vyučovaní jazyka rúška kvôli výslovnosti nie sú povinné – toto usmernenie však podlieha aktuálnym
hygienickým nariadeniam. Vyučujúcim budú zabezpečené ochranné štíty na tvár.

Online vyučovanie
1. V prípade rizikových skupín pristúpi škola, po dohode vyučujúceho a poslucháčov, k online vyučovaniu.
2. V prípade nesúhlasu alebo nezabezpečenia online vzdelávania zo strany vyučujúceho škola pristúpi
k zníženiu jeho úväzku.

Povinnosti vyučujúceho v čase online výučby
1. Na kvalitné zabezpečenie online vyučovania sú vyučujúci povinní absolvovať vzdelávanie – prezenčne
a dištančne.

2. V prípade online vyučovania je vyučujúci povinný:
•

dodržiavať rozvrh hodín a dĺžku vyučovacej hodiny,

•

osloviť všetkých poslucháčov, ktorí sú do kurzu zapísaní a zaplatili,

•

včas nahlásiť zástupcovi poslucháčov, ktorí sa dlhšie nezúčastňujú online vyučovania,

•

zvoliť formu a metódy online vyučovania tak, aby vyhovovali všetkým poslucháčom,

•

prijať opatrenia na zapojenie sa poslucháčov do online vyučovania,

•

využiť všetky formy komunikácie s poslucháčmi,

•

hlásiť vedeniu problémy týkajúce sa online vyučovania.

Povinnosti poslucháčov
1. Poslucháč je povinný:
•

komunikovať s vyučujúcim,

•

prihlásiť sa na hodiny v určenom čase,

•

vopred informovať učiteľa o neúčasti na online hodine.
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2. V prípade nespokojnosti s realizáciou online vyučovania túto skutočnosť najskôr riešiť s vyučujúcim, ak
sa stav nezmení, oznámiť to vedeniu školy.
Svoju nespokojnosť je potrebné zdôvodniť a požiadať vedenie školy o nápravu do 14 dní od začiatku
online vyučovania.

3. Vedenie školy zváži opodstatnenosť sťažnosti a navrhne nápravu – preradenie do inej online skupiny
a v prípade nespokojnosti vrátenie alikvotnej časti školného.

Záverečné ustanovenia
1. Tento dodatok k Vnútornému poriadku školy nadobúda platnosť a účinnosť 01. septembra 2020.
2. Dodatok k Vnútornému poriadku bol prerokovaný a schválený Pedagogickou radou dňa 26. augusta
2020.
3. Všetky ustanovenia Vnútorného poriadku, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, ostávajú v platnosti
v plnom rozsahu.
4. Poslucháči sú oboznámení s Dodatkom Vnútorného poriadku školy a jeho pravidlami na prvej hodine.
5. Dodatok VPŠ je prístupný pre poslucháčov, rodičov a všetkých záujemcov na internetovej stránke školy,
na nástenke v budove školy a u vyučujúcich.

Schválené Pedagogickou radou dňa 26. augusta 2020
PhDr. Helena Hanuljaková, v. r.
riaditeľka JŠ
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