
F. ZARADENIE ŽIAKOV PODĽA INDIVIDUÁLNEHO UČEBNÉHO PLÁNU: 

 

Na SŠG v Trenčianskych Tepliciach sú všetci žiaci zaradení do šiestich skupín podľa 

individuálnych plánov štúdia (ďalej iba IUP): 

 

IUP  1 :   

a) Žiak sa zúčastňuje vyučovania podľa rozvrhu hodín, býva na privátnom ubytovaní 

alebo doma s možnosťou každodennej dochádzky do školy a zúčastňuje sa športových 

tréningov, ktoré poskytuje SŠG v Trenčianskych Tepliciach.  

b) Hodnotenie žiaka je evidované v klasifikačnom hárku.  

c) Hodnotenie žiaka v jednotlivých predmetoch pozostáva z ústnych a písomných 

skúšok, hodnotia sa tiež sajty (povinne 2 sajty z každého predmetu za školský polrok 

+ 2 SAJTY dobrovoľne), projekty, referáty a záverečné práce. Ak žiak počas svojej 

absencie na vyučovaní vymešká z daného predmetu celý tematický celok, je povinný 

z tohto celku vypracovať elektronický test v e-learningu, ktorý mu pridelí vyučujúci. 

 

IUP 2 : 

a) Žiak sa zúčastňuje vyučovania podľa rozvrhu hodín, ale športové tréningy absolvuje 

mimo školy. Škola uzatvorí s trénerom, príp. klubom Dohodu o zabezpečení športovej 

prípravy špeciálnej a všeobecnej. 

b) Hodnotenie žiaka je evidované v klasifikačnom hárku.  

c) Na základe predloženého vypracovaného týždenného tréningového plánu v príslušnom 

klube - potvrdenia, ktoré vystaví príslušný klub je žiak uvoľňovaný z vyučovania na 

tréningy. Uvoľňovanie žiaka v popoludňajších aj dopoludňajších hodinách zo školy je 

v plnej kompetencii zástupcu pre šport. Vyučujúci na jednotlivých predmetoch 

skontrolujú čas príchodu / odchodu žiaka z vyučovacej hodiny podľa evidencie jeho 

príchodov a odchodov v Liste žiaka. Žiak je povinný predložiť triednemu učiteľovi 

a zástupcovi pre šport na vyžiadanie raz za mesiac formulár Potvrdenie o účasti na 

športovom tréningu. V prípade zmeny týždenného tréningového plánu je žiak povinný 

nahlásiť túto zmenu zástupcovi pre šport i triednemu učiteľovi. 

d) Hodnotenie žiaka pozostáva z ústnych a písomných skúšok, hodnotia sa tiež sajty 

(povinne 2 sajty z každého predmetu za školský polrok +2 SAJTY dobrovoľne), 

projekty, referáty a záverečné práce. Ak žiak počas svojej absencie na vyučovaní 

vymešká z daného predmetu celý tematický celok, je povinný z tohto celku vypracovať 

elektronický test v e-learningu, ktorý mu pridelí vyučujúci. 

 

IUP 3 :   

Z dôvodu veľkej vzdialenosti miesta tréningov alebo z dôvodu intenzívneho 

tréningového plánu žiak nemá možnosť dochádzať do školy denne.  

Žiak je povinný absolvovať aspoň 2 vyučovacie hodiny z každého predmetu za školský 

štvrťrok. V prípade nesplnenia tejto povinnosti musí tieto hodiny absolvovať 

v predĺženom klasifikačnom období. Ak sa nenaplní táto požiadavka do 28.8. 

príslušného školského roka, žiak opakuje ročník. Evidenciu jeho účasti na vyučovaní 

vedie triedny učiteľ. Žiak je povinný predložiť triednemu učiteľovi a zástupcovi pre 



šport na vyžiadanie raz za mesiac formulár Potvrdenie o účasti na športovom tréningu. 

Žiak sa zúčastňuje športových tréningov mimo školy. Škola uzatvorí s trénerom, príp. 

klubom Dohodu o zabezpečení športovej prípravy špeciálnej a všeobecnej. 

Hodnotenie žiaka pozostáva z ústnych skúšok, písomných skúšok, hodnotí sa tiež 

vypracovanie testov v e-learningu (najmenej jeden test z každého predmetu 

z polročného učiva), sajty (povinne 2 sajty z každého predmetu za školský polrok), 

projekty a záverečné práce. Hodnotenie žiaka je evidované v klasifikačnom hárku.  

 

IUP 4 :  

Žiak absolvuje 2 platené konzultácie z každého vyučovacieho predmetu. V prípade, keď 

neabsolvuje 2 konzultácie v príslušnom klasifikačnom období, môže mu riaditeľ školy 

povoliť konzultácie v predĺženom klasifikačnom období. Ak žiak neabsolvuje 2 

konzultácie za príslušný polrok do 28.8. príslušného školského roka, opakuje ročník. 

Žiak je povinný predložiť triednemu učiteľovi a zástupcovi pre šport na vyžiadanie raz 

za mesiac formulár Potvrdenie o účasti na športovom tréningu. Žiak sa zúčastňuje 

športových tréningov mimo školy. Škola uzatvorí s trénerom, príp. klubom Dohodu 

o zabezpečení športovej prípravy špeciálnej a všeobecnej. 

Hodnotenie žiaka pozostáva z ústnych skúšok, písomných skúšok, hodnotí sa tiež 

vypracovanie testov v e-learningu (najmenej jeden test z každého predmetu 

z polročného učiva), sajty (povinne 2 sajty z každého predmetu za školský polrok), 

projekty a záverečné práce. Hodnotenie žiaka je evidované v klasifikačnom hárku.  

 

IUP 5 :   

Z dôvodu veľkej vzdialenosti miesta tréningov alebo z dôvodu špeciálneho tréningového 

plánu žiak nemá možnosť dochádzať do školy denne. Nemôže sa zúčastňovať 

vyučovania formou konzultácií a prostredníctvom e-learningu.  

IUP 5 je priradený žiakovi len na základe súhlasu riaditeľa školy.  

Žiak sa zúčastňuje športových tréningov mimo školy. Škola uzatvorí s trénerom, príp. 

klubom Dohodu o zabezpečení športovej prípravy špeciálnej a všeobecnej. 

Žiak je hodnotený iba na základe platených komisionálnych skúšok. Pred každou 

komisionálnou skúškou musí žiak povinne absolvovať 1 platenú konzultáciu. 

 

IUP 6 :   

Ak je žiak diagnostikovaný príslušným zariadením pedagogicko-psychologickým, podľa 

školského zákona ako žiak so ŠVVP v oblasti zdravotného alebo sociálneho 

znevýhodnenia, má právo na IUP 6. Podobne aj pri strate klubu, trénera,... 

Žiak je zohľadňovaný podľa IUP 1-5: 

 Na vyučovacích hodinách  

 Na maturite  

 Na písomných prácach  

 Na tréningoch  

 



Spoločné ustanovenia pre všetky IUP : 

 

a) Priznané môžu byť Osvedčenia o znalosti predmetu vydané našou školou s platnosťou 3 

roky  a uznávajú sa všetky druhy vysvedčení vydané zariadeniami akreditovanými MŠ 

alebo Európskymi zariadeniami.  

b) Žiaci zúčastňujúci sa športovej prípravy v kluboch a s trénermi mimo školy (tzv. 

Externí tréneri) 

c) Všetky vyučovacie predmety na SŠG sa klasifikujú známkou. 

d) Dochádzka sa eviduje v triednej knihe iba žiakom s IUP 1 a IUP 2. Neprítomní žiaci sa 

zapisujú do triednej knihy, ale vymeškané hodiny zapríčinené účasťou na športových 

tréningoch alebo súťažiach sa nevykazujú ako absencia. Každá takáto absencia však 

musí byť podložená potvrdením trénera, resp. klubu, aby sa nevykazovala. 

Na začiatku školského roka do vytvorenia konečnej verzie rozvrhu hodín sa do 

evidencie dochádzky budú uvádzať prítomní žiaci. 

e) Žiaci so ŠVVP s IUP1-2 s potvrdením lekára alebo rodiča o odôvodnenej absencii majú 

svoju neúčasť ospravedlnenú. 

f) Pri návrate do školy po absencii je žiak s IUP1 a IUP2 povinný ihneď predložiť 

triednemu učiteľovi alebo trénerovi doklad o neprítomnosti podpísaný zákonným 

zástupcom alebo lekárom, inak bude jeho absencia evidovaná ako neospravedlnená. 

g) Zástupca pre šport kontroluje tréningovú činnosť našich žiakov v príslušných kluboch 

a má plnú kompetenciu kontroly a zhromažďovania potrebnej dokumentácie 

vyplývajúcej z Dohody o zabezpečení športovej prípravy. 

 


