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Informácie pre žiakov a zákonných zástupcov o podmienkach 
absolvovania individuálnych mládežníckych výmen  

v rámci programov typu ERASMUS 
 
 

Povinnosti žiaka a zákonného zástupcu  
V prípade, že má žiak záujem absolvovať mládežnícku výmenu v zahraničí, jeho zákonný 

zástupca (alebo plnoletý žiak sám) požiada školu o povolenie. 
Žiadosť má byť adresovaná vedeniu školy a má obsahovať: 
- čas a dĺžku pobytu,  
- typ pobytu / informácie o téme, náplni, cieli programu, 
- potvrdenie vysielajúcej /zodpovednej organizácie. 

 
Takúto žiadosť posúdi vedenie školy a schváli ju po konzultácii s triednym učiteľom žiaka. 
 
Podmienky schválenia žiadosti: 
 

- žiak môže absolvovať najviac dva takéto pobyty v rámci jedného školského roka. Ich 
dĺžka nesmie presiahnuť spolu 10 pracovných dní; 

- žiak dosahuje veľmi dobré výchovno-vzdelávacie výsledky (posledné vysvedčenie: 
prospel s vyznamenaním alebo prospel veľmi dobre), 

- do dvoch týždňov po absolvovaní pobytu žiak vystúpi s prezentáciou (na hodine 
predmetu vyučovaného  v ANJ – podľa obsahu absolvovaného programu), v ktorej 
predstaví náplň/ zameranie pobytu a získané skúsenosti. 

 
V prípade schválenia žiadosti sa absencia žiaka na hodinách vykazuje v ETK ako RŠ – reprezentácia 
školy. 
Absencia nad rámec 10 dní sa ospravedlní (na základe potvrdenia zodpovednej organizácie), ale 
tieto vyučovacie hodiny budú zarátané do počtu vymeškaných hodín.  
 
Ak žiadosť o výmenu nebude schválená a študent chce pobyt napriek tomu absolvovať: 
- absencia na vyučovaní bude ospravedlnená na základe potvrdenia zodpovednej organizácie,  
- hodiny, ktoré študent vymeškal, sa v ETK označia ako ospravedlnené, ale zarátané do počtu 
vymeškaných hodín. 
Po ukončení pobytu študent do dvoch týždňov odovzdá písomnú prácu v anglickom jazyku 
s rozsahom 220 slov. Tému práce určí zástupca riaditeľa školy pre výchovu a vzdelávanie na základe 
témy/náplne pobytu. Súčasne určí predmet, v ktorom bude práca hodnotená. Váhu známky 
z prácu určí učiteľ tohto predmetu. 
Ak prácu neodovzdá do dvoch týždňov od návratu z takéhoto pobytu, hodnotí sa známkou 5 
s príslušnou váhou (v predmete, v ktorom mala byť práca odovzdaná). 
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Meno, ---------------------------------adresa 
žiadateľa____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Gymnázium sv. Edity Steinovej  
Charkovská 1  
040 22 Košice  
 
Miesto, dátum 
 

Žiadosť o povolenie absolvovať študentskú mládežnícku výmenu 
 

Týmto žiadam vedenie Gymnázia sv. Edity Steinovej v Košiciach o povolenie absolvovať 
pobyt v zahraničí v rámci projektu mládežníckej výmeny .................................................................. 
(názov projektu), ktorý organizuje/ zastrešuje ............................................................................... 
(názov organizácie). Projekt je zameraný na / cieľom projektu je ...................................................... 
............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................ 

Pobyt sa uskutoční v termíne od .............. do ................. v .......................................... 
(uveďte miesto).  

 
 

 

        Podpis 

 

        Podpis zákonného zástupcu 

mailto:gymeske@gmail.com

