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Pokyny k pomaturitnému kvalifikačnému štúdiu na konzervatóriu J.L.Bellu v Banskej
Bystrici schválenému na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej Republiky č. 2012-5930/28205:2-922 z 3. júla 2012

Oddiel 1:
Teoretické všeobecno-vzdelávacie predmety, ktoré nie sú súčasťou záverečnej
absolventskej skúšky a maturitnej skúšky z teoretickej odbornej zložky

Článok 1
Úvodné ustanovenia k individuálnemu študijnému plánu všeobecno-vzdelávacích
predmetov
Úvodné ustanovenia k individuálnemu študijnému plánu pre predmety všeobecnovzdelávacie.
1. Žiak môže požiadať o individuálny študijný plán, ak má závažné dôvody (je živiteľom
rodiny, je sociálne odkázaný sám na seba, paralelne študuje na vysokej škole, má zdravotné
problémy a ak spĺňa nasledovné:
a. úspešne absolvoval maturitnú skúšku a získal úplné stredné všeobecné vzdelanie
alebo úplné stredné odborné vzdelanie
b. spĺňa jedno z nasledujúcich kritérií:
a) absolvoval väčší počet hodín z daného predmetu na inej strednej škole ako je
dotácia hodín v danom predmete na konzervatóriu
b) získal štátnu záverečnú skúšku na vysokej škole v danom predmete.
2. Žiak musí písomne požiadať študijné oddelenie o individuálny učebný plán predmetu na
jeden školský rok do 15.9. daného školského roku.

3. Spolu so žiadosťou musí žiak predložiť kópiu dokladu o absolvovaní daného predmetu,
resp. jeho ekvivalentu na inej škole.
4. Pokyny sú platné pre každého žiaka školy.
5. Rozhodnutie o povolení individuálneho študijného plánu predmetu udeľuje riaditeľ školy
na jeden školský rok.

Článok 2
Konkretizácia predmetov
1. Pokyny v oddiele 1 sa vzťahujú na všeobecno-vzdelávacie predmety dejepis, občianska
náuka, náboženstvo, etika, slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyky, informatika.
2. Pokyny v oddiele 1 sa nevzťahujú na telesnú výchovu
Článok 3
Status žiaka
Žiak, ktorému bol riaditeľom školy udelený individuálny študijný plán zo všeobecnovzdelávacích predmetov je riadnym žiakom denného štúdia na konzervatóriu.

Oddiel 2:
Predmety odbornej teoretickej prípravy
Článok 1
Úvodné ustanovenia k individuálnemu študijnému plánu predmetov odbornej
teoretickej prípravy
1. Žiak môže požiadať o individuálny študijný plán, ak má závažné dôvody (je živiteľom
rodiny, je sociálne odkázaný sám na seba, paralelne študuje na vysokej škole, má zdravotné
problémy) a ak spĺňa nasledujúce podmienky:
a/ úspešne absolvoval maturitnú skúšku a získal úplné stredné všeobecné vzdelanie
alebo úplné stredné odborné vzdelanie,
b/ v predchádzajúcom klasifikačnom období dosiahol celkový prospech Prospel veľmi
dobre,
c/ počas predchádzajúceho štúdia na našej škole nemal závažnejšie výchovné
opatrenie ako Pokarhanie riaditeľom školy.
2. Žiak musí písomne požiadať študijné oddelenie o individuálny učebný plán predmetu do
10.9. daného školského roku, ak žiada o individuálny študijný plán v prvom polroku
školského roku a do 10.2., ak žiada o individuálny študijný plán v druhom polroku školského
roku.
3. Pokyny sú platné pre každého žiaka školy.
4. Rozhodnutie o povolení individuálneho študijného plánu predmetu udeľuje riaditeľ školy
na jeden polrok na základe výsledkov vstupného testu z daného predmetu.
Článok 2

Rozsah individuálneho študijného plánu
1. Ak žiak dosiahne na vstupnom teste z daného predmetu pre daný polrok školského roku
95 – 100% môže mu byť predmet uznaný a hodnotenie žiaka je výborný,
85 – 94% môže mu byť predmet uznaný a hodnotenie žiaka je chválitebný,
Ak žiak nesúhlasí so záverečným hodnotením, môže navštevovať vyučovanie podľa tabuľky 1
a jeho záverečné hodnotenie v danom klasifikačnom období v takomto prípade určuje
pedagóg predmetu na základe priebežnej klasifikácie a záverečného testu.
2. V prípade, že žiak získa na vstupnom teste menej ako 85%, musí navštevovať vyučovacie
hodiny v danom predmete podľa tabuľky 1, pričom jeho hodnotenie určuje pedagóg daného
predmetu na základe priebežnej klasifikácie a záverečného testu v danom klasifikačnom
období.
Tabuľka 1
Počet percent získaných na vstupnom teste Povinná účasť na vyučovaní
85 - 94
20%
75 - 84
30%
61 - 74
40%
50 - 60
50%
40 - 49
60%
30 - 39
70%
3. Ak žiak získa na vstupnom teste menej ako 30%, riaditeľ školy mu individuálny študijný
plán nepovolí.
Článok 3
Vstupný test
1. Vstupné testy z jednotlivých predmetov pripravujú pedagógovia daných predmetov po
schválení vedúcim oddelenia v súlade s učebnými osnovami a tematickým výchovnovzdelávacím plánom vždy na jeden polrok príslušného školského roka.
2. Termín absolvovania vstupného testu určuje pedagóg daného predmetu. Test musí žiak
absolvovať do 15.9., ak žiada o individuálny študijný plán predmetu v prvom polroku
školského roku a do 15.2., ak žiada o individuálny študijný plán predmetu v druhom polroku
školského roku. Tieto termíny sú záväzné pre každého žiadateľa.
Článok 5
Zrušenie individuálneho študijného plánu
1. Ak má žiak povolený individuálny študijný plán, musí po dohode s pedagógom
príslušného predmetu navštevovať vyučovanie tak, aby bol pedagóg schopný ho klasifikovať
priebežne v priebehu jedného štvrťročného klasifikačného obdobia.
2. V prípade, že žiak, ktorému bol individuálny študijný plán povolený, nedodrží dohodnutý
počet absolvovaných hodín v danom predmete podľa článku 2, odsek 2, môže riaditeľ školy
na podnet pedagóga daného predmetu jeho individuálny študijný plán na daný polrok
školského roka s okamžitou platnosťou zrušiť. Proti takémuto rozhodnutiu nie je možné sa
odvolať.
Článok 6
Záverečné ustanovenia

Pokyny k pomaturitnému kvalifikačnému štúdiu na konzervatóriu J.L.Bellu v Banskej
Bystrici nadobúdajú platnosť dňom podpísania riaditeľom a účinnosť od 03. 09. 2012.
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