
DODATOK K VNÚTORNÉMU PORIADKU ŠKOLY 

 

Vzhľadom na vzniknuté podmienky, vedenie školy upravuje Vnútorný poriadok školy 

pre žiakov Súkromnej základnej školy a Súkromného gymnázia Mercury.   

Žiaci sú oboznámení s jeho pravidlami na triednickej hodine. Úprava VŠP je prístupná 

pre žiakov, rodičov a všetkých záujemcov na internetovej stránke školy, na nástenke v budove 

školy a u triednych profesorov.  

 
 

PREDMET ÚPRAVY 

 

MERCURY ONLINE SCHOOL 

 

 Program Microsoft Teams je určený výhradne na online-vyučovanie a konzultácie. 

 Mercury Online School sa riadi Vnútorným poriadkom školy. 

 Rodičom nie je povolené zasahovať do online vyučovania alebo akýmkoľvek 

spôsobom narúšať jeho priebeh. 

 

Žiak má povinnosť: 

 Prihlásiť sa na hodiny v určenom čase. 

 Dodržiavať rozvrh hodín. 

 Žiak je povinný na začiatku hodiny vypnúť svoj mikrofón a zapnúť ho až na vyzvanie 

učiteľa. 

 Mať pripravené pomôcky na vyučovaciu hodinu – pracovné listy,  zošit (poznámkový 

blok),  písacie potreby, prípadne učebnice poľa pokynov vyučujúceho. 

 Žiaci musia na vyzvanie učiteľa po skončení výučby opustiť hodinu (stretnutie). 

 

Žiak má zakázané: 

 Obmedzovať svojím konaním práva ostatných žiakov, zúčastňujúcich sa vzdelávania. 

(vypínanie mikrofónov, vyhadzovanie účastníkov zo skupín...) 

 Konzumovať jedlo v priebehu vyučovacej hodiny. 

 Používať vo svojom ústnom a  písomnom prejave vulgarizmy a iné nevhodné výrazy. 

 Nahrávať zvuk alebo obraz a šíriť tieto nahrávky. 

 V priebehu vyučovania komunikovať s iným ako vyučujúcim. 

 Akýmkoľvek spôsobom narúšať priebeh vyučovacej hodiny. 

 

Učiteľ má právo: 

 Vylúčiť z vyučovacej hodiny žiaka, ktorý svojím správaním narúša vyučovací proces 

alebo iným spôsobom porušuje vnútorný poriadok školy. 



Záverečné ustanovenia 

Ak sa žiak nespráva podľa ustanovení Vnútorného poriadku školy a na nápravu nestačia 

bežné napomenutia vyučujúcich alebo triedneho profesora, prijme sa opatrenie podľa stupňa 

previnenia v súlade s klasifikačným poriadkom pre základné a stredné školy. Opakované 

nedodržanie týchto zákazov bude mať vplyv na hodnotenie správania sa žiaka až po možnosť 

jeho vylúčenia zo školy. 

Riaditeľka školy po odsúhlasení Pedagogickou radou Súkromnej základnej školy a 

Súkromného gymnázia Mercury dňa 01. apríla 2020 vydáva úpravu Vnútorného školského 

poriadoku Súkromnej základnej školy a Súkromného gymnázia Mercury. 
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