
 

Vnútorný poriadok školy 

 
Súkromná jazyková škola Mobile College Martin poskytuje jazykové vzdelávanie v cudzích jazykoch 

podľa vzdelávacích programov žiakom základných škôl, žiakom stredných škôl, študentom vysokých 

škôl a dospelým. Riadi sa vyhláškou MŠ SR č.321/2008 o jazykovej škole a zákonom č. 245/2008 

(školský zákon) § 53.  

 

1. Organizácia štúdia a vyučovací režim  

Organizačnou formou štúdia je kurz. Kurz možno zriadiť, ak sa do kurzu prihlási najmenej 6 a najviac 

16 poslucháčov.  

 

Súkromná jazyková škola Mobile College Martin zriaďuje nasledovné kurzy:  

 základný kurz  

 pre dospelých a študentov stredných a vysokých škôl  

 280 hodín, trvá 2 roky  

 kurzy sa členia na A1 a A2 (podľa úrovní SERR) 

 pri najmladších žiakoch (ZŠ) mu predchádzajú ešte žiacke kurzy  

 

 stredný kurz  

 pre dospelých a študentov stredných a vysokých škôl  

 280 vyučovacích hodín, trvá 2 roky pri 4 vyučovacích hodinách týždenne  

 kurzy sa členia na B1 a B2 (podľa úrovní SERR)  

 

 vyšší kurz  

 pre dospelých a študentov stredných a vysokých škôl  

 280 vyučovacích hodín, trvá 2 roky pri 4 vyučovacích hodinách týždenne  

 kurzy sa členia na C1 a C2 (podľa úrovní SERR)  

 

 prípravný kurz na základnú alebo všeobecnú štátnu jazykovú skúšku –  

 pre dospelých a študentov stredných a vysokých škôl  

 140 vyučovacích hodín, trvá 1 rok  

 kurzy sa členia na B2 (ZŠJS) alebo C1, C2 (VŠJS) (podľa úrovní SERR)  

 

 špeciálny kurz 

 podľa spoločenskej potreby 

 jeho rozsah a obsah určuje učiteľ 

 

Dĺžka celkového štúdia na jazykovej škole je 6 rokov, jednotlivé stupne trvajú 2 roky pri intenzite 

2x2 vyučovacie hodiny týždenne. V kurzoch žiakov ZŠ sa vyučovanie delí do 2 dní v týždni 

po 1 vyučovacej hodine.  

Rozsah a obsah kurzov je stanovený školským vzdelávacím programom. 



 

2. Prijímanie na štúdium  

Uchádzači o štúdium sa prihlasujú do kurzu písomne. Podmienkou prijatia je doručenie riadne 

vyplnenej prihlášky a dokladu o zaplatení zápisného.  

Dospelý uchádzač a žiak základnej, strednej a vysokej školy sa môžu o štúdium uchádzať osobne, 

v prípade žiaka ZŠ v zastúpení svojho zákonného zástupcu alebo prostredníctvom internetu. 

Prijímaný poslucháč musí absolvovať zaraďovací test a konzultovať zaradenie so zástupcom pre daný 

jazyk.  

Termíny odovzdania prihlášok a zaplatenie poplatku za štúdium sú zverejnené na informačných 

nástenkách školy a na internetovej stránke školy (www.mobilecollege.eu).  

 

3. Poplatok na úhradu nákladov štúdia  

Poplatok sa skladá zo zápisného a školného.  

Zápisné vo výške 10 € musí byť uhradené pri odovzdaní prihlášky.  

 

Výška školného pre detskú jazykovú školu:  

 120 € za rok  

 2 x 1 vyučovacia hodina týždenne, 70 vyučovacích hodín za jeden školský rok 

 platí sa  jednorazovo za celý školský rok 

 

Výška školného pre poslucháčov do 25 rokov: 

 85 € za pol roka 

 2 x 2 vyučovacie hodiny týždenne, 70 vyučovacích hodín za polrok 

 platí sa jednorazovo za celý polrok 

 

Výška školného pre poslucháčov nad 25 rokov: 

 105 € za pol roka 

 2 x 2 vyučovacie hodiny týždenne, 70 vyučovacích hodín za polrok 

 platí sa jednorazovo za celý polrok 

 

Školné v detskej jazykovej škole sa platí jednorazovo na celý školský rok. Školné v ostatných kurzoch 

musí byť uhradené vždy ku 30.9., prípadne ku 25.2. príslušného školského roka. V prípade 

neodôvodneného neuhradenia školného bude poslucháč z kurzu vylúčený. 

Poplatok sa uhrádza v termíne, ktorý určí riaditeľ školy.  

Riaditeľ školy môže v odôvodnených prípadoch povoliť neskorší termín úhrady školného, zápisné 

sa platí vždy spolu s odovzdaním prihlášky.  

 Ak poslucháč školy do konca septembra (30.9.) požiada z vážnych dôvodov o vrátenie poplatku 

za štúdium, škola mu vráti školné, zápisné sa nevracia. 

Ak sa poslucháč rozhodne v druhom polroku školského roka nepokračovať v štúdiu, musí túto 

skutočnosť oznámiť podaním signovanej písomnej žiadosti o prerušenie štúdia. Táto žiadosť musí byť 

doručená osobne, resp. poštou najneskôr do 31.1. príslušného školského roka. Ak tak neurobí, 

bude od neho požadovaná platba školného aj za druhý polrok školského roka.  

 

 



4. Suplovanie 

Vzhľadom na neprítomnosť vyučujúceho treba triedy niekedy suplovať. Pri suplovaní sa vyžaduje 

od poslucháčov disciplinovanosť a spolupráca so suplujúcim vyučujúcim.  

 

5. Hodnotenie študijných výsledkov  

Študijné výsledky hodnotí vyučujúci kurzu. O úspešnom ukončení kurzu sa vydáva Osvedčenie 

o absolvovaní vzdelávacieho programu – po ukončení základného (Z), stredného (S) alebo vyššieho 

(V) stupňa.  

Na požiadanie môže škola vydať Osvedčenie o absolvovaní časti vzdelávacieho programu na konci 

školského roka.  

Prospech poslucháča a účastníka skúšky sa hodnotí 4 stupňami, prípadne percentuálne:  

Stupeň 1 - výborný (100 až 90%)  

Stupeň 2 - veľmi dobrý (89 až 80%)  

Stupeň 3 - dobrý (79 až 70%)  

Stupeň 4 - nevyhovel (69 a menej %)  

Ak poslucháč na konci školského roka nevyhovel alebo nebol klasifikovaný, nemožno ho zapísať do 

vyššieho ročníka kurzu.  

Osvedčenie o stupni znalosti cudzieho jazyka môže škola po preskúšaní a za poplatok 25 €, vydať 

aj osobám, ktoré na škole neštudujú.  

 

6. Štátne jazykové skúšky  

Štúdium na škole môže byť ukončené štátnou jazykovou skúškou základnou alebo všeobecnou. 

Iné typy štátnych skúšok škola nerobí.  

Uchádzačom môže byť poslucháč jazykovej školy, ako aj ten, kto na škole neštudoval.  

Stupeň náročnosti a osvojenia si cudzieho jazyka, ktorý sa overuje štátnou jazykovou skúškou 

je určený v Skúšobnom poriadku pre štátne jazykové skúšky, platným od roku 2008 zákonom 

321/2008 Z.z.  

Základnú skúšku možno vykonať po dovŕšení 17 roku veku, všeobecnú po dovŕšení 18 roku veku. 

Po preukázaní požadovaných vedomostí môže riaditeľ školy vo výnimočných prípadoch na žiadosť 

uchádzača povoliť výnimku.  

Štátne jazykové skúšky sa spravidla konajú 2x do roka – jarný a jesenný termín. Termín konania 

a podmienky účasti na skúške stanovuje riaditeľ školy. S podaním prihlášky zaplatí kandidát úhradu. 

Úhrada sa nevráti, ak kandidát nepríde včas na skúšku bez ospravedlnenia. Neúčasť na skúške musí 

kandidát doložiť vierohodným potvrdením o tom, prečo sa nemohol skúšky zúčastniť. 

V odôvodnených prípadoch môže kandidát požiadať o odklad termínu skúšky, ktorú musí doručiť 

na riaditeľstvo školy najneskôr 3 dni pred termínom skúšky.  Náhradný termín skúšok sa stanovuje 

vždy v ďalšom skúšobnom termíne. Za opakovanie ústnej časti skúšky sa platí polovica celkovej 

úhrady.  

Poplatok za základnú štátnu jazykovú skúšku je 50 € / 70 € (pre externých kandidátov) 

Poplatok za všeobecnú štátnu jazykovú skúšku 60 € / 80 € (pre externých kandidátov) 

Opakovanie ústnej skúšky základnej 25 € / 35 € (pre externých kandidátov) 

Opakovanie ústnej všeobecnej skúšky 30 € / 40 € (pre externých kandidátov) 

Úhrada za skúšku je platná 1 rok. Ďalšie podrobnosti o ŠJS upravuje vnútorná smernica školy.  

 

 



7. Práva a povinnosti poslucháčov  

Poslucháči majú právo:  

 študovať na škole, ak splnia podmienky prijímacieho konania  

 oboznámiť sa so Školským vzdelávacím programom, ktorý je k nahliadnutiu na riaditeľstve školy  

 na prerušenie štúdia po predložení písomnej žiadosti k 31. januáru príslušného školského roka 

 na opakovanie ročníka, ak nesplnia požiadavky pre postup do vyššieho ročníka alebo ak sa sami 

rozhodnú ročník opakovať 

 podávať návrhy na zlepšenie školskej práce prostredníctvom vedúceho učiteľa kurzu 

 upozorniť na nedostatky v odôvodnených prípadoch priamo riaditeľa školy a dožadovať sa 

nápravy 

 dostať hodnotenie o vedomostiach po skončení kurzu, prípadne na konci školského roka  

 vybrať si kurz a vyučujúceho, ak to dovoľuje rozvrh a prevádzka školy  

 informovať sa na chod školy tak, ako to dovoľuje zákon o poskytovaní informácií  

Rodičia neplnoletých poslucháčov sa môžu informovať o dochádzke a dosahovaných výsledkoch 

svojho dieťaťa návštevou Súkromnej jazykovej školy Mobile College Martin alebo telefonicky. 

 

Poslucháči majú povinnosť :  

 zaplatiť zápisné spolu s podaním prihlášky a školné podľa bodu č.3 Vnútorného poriadku školy 

 dochádzať na vyučovanie včas a pravidelne  

 pri predčasnom odchode žiadať súhlas vyučujúceho, v prípade neplnoletých žiakov je nutné 

písomné potvrdenie rodičov  

 ospravedlniť absenciu, u žiakov písomne lekárom alebo rodičmi  

 zakúpiť si predpísané učebnice  

 počas vyučovania mať vypnutý mobilný telefón   

 

8. Bezpečnostné predpisy 

Poslucháči sú povinní: 

 dodržiavať pravidlá bezpečnosti pri práci.  

 prichádzať do budovy včas na vyučovanie a budovu opúšťajú hneď po jeho skončení 

 šetriť zariadenie školy a dodržiavať čistotu  

 dodržiavať pokoj na chodbách a nerušiť priebeh vyučovania 

 pri podpísaní prihlášky si prečítať Vnútorný poriadok školy a svojím podpisom vyjadriť súhlas 

 

9. Prevádzkový poriadok Súkromnej jazykovej školy Mobile College Martin 

 Vyučovanie v kurzoch sa riadi podľa platného rozvrhu zverejneného na informačnej tabuli školy, 

kde je taktiež zverejnená organizácia školského roka s informáciou o termíne prázdnin a sviatkov,  

počas ktorých vyučovanie neprebieha.  

 Budova školy sa otvára spravidla o 9:00 a vyučovanie prebieha do 19:00.  

 V priestoroch školy je zakázané fajčiť.  

 Kontaktné údaje školy sú zverejnené na internetovej stránke školy ako aj na informačnej 

nástenke školy.  



 Zamestnanci školy sú povinní dodržiavať pravidlá BOZ a PO a hlásiť každú poruchu či udalosť, 

ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť a zdravie ľudí v budove školy.  

 

 

 

Schválené pedagogickou radou školy na jej zasadnutí 5.9.2016  

V Martine, dňa 5.9.2016 Mgr. Mária Smáková  

riaditeľka SJŠ Mobile College Martin 


