
 

Základná umelecká škola, Lutherovo námestie č. 1, 056 01 Gelnica 

 

Vnútorný poriadok školy 

pre žiakov ZUŠ   

 

Povinnosti žiakov na vyučovaní:  

 žiak chodí na vyučovanie pravidelne podľa rozvrhu hodín 5 minút pred začatím 

vyučovacej hodiny  

 žiak zo školy odchádza bezprostredne po skončení vyučovania  

 zdržovať sa v škole po vyučovaní bez dozoru je zakázané 

  žiak je povinný navštevovať všetky povinné predmety, teda v hudobnom odbore 

hlavný predmet, hudobnú náuku, komornú a súborovú hru,  a pod. podľa platných 

Učebných plánov vydaných MŠ SR 

 žiak je povinný chodiť na vyučovanie pripravený, predpokladom úspešného štúdia na 

ZUŠ je každodenná domáca príprava – cvičenie na hudobnom nástroji  

 ak sa žiak z vážnych dôvodov nemôže pripraviť na vyučovanie, ospravedlní sa 

vyučujúcemu na začiatku hodiny  

 triedny učiteľ upozorňuje rodičov na slabú domácu prípravu žiaka, jeho neprimerane 

veľkú absenciu na príslušných predmetoch, prípadne nezáujem o štúdium ústnou 

formou, vzájomným rozhovorom, alebo písomnou formou cez ŽK, v krajnom prípade 

doporučene zaslanou upomienkou cez riaditeľstvo školy 

 

 



 

 neprítomnosť žiaka na vyučovaní zákonný zástupca písomne ospravedlní v  žiackej 

knižke, dlhodobejšiu neprítomnosť (škola v prírode, lyžiarsky výcvik, hospitalizácia, 

liečenie a pod.) nahlási zákonný zástupca vyučujúcemu vopred  

 vyučovacie hodiny neodučené z dôvodu žiakovej neprítomnosti sa nenahrádzajú  

 odkazy školy rodičom píše triedny učiteľ do žiackej knižky  

 informácie o žiakovi dostanú rodičia  v čase, ktorý je uvedený na prvej strane 

v žiackej knižke, príp. po vzájomnom dohovore 

 žiak je hodnotený podľa zákona č. 596/2003 Z. z. a vyhlášky MŠ SR č. 324/2008, § 8  

Klasifikácia, ktorá  je štvorstupňová:  

     1= výborný,   2 = chválitebný, 3 = uspokojivý,  4 = neuspokojivý,  

    celkové hodnotenie: prospel s vyznamenaním, prospel, neprospel      

 v súlade s metodickými pokynmi MŠ SR o hodnotení a klasifikácii žiakov ZUŠ môže 

mať žiak hodnotenie výborný len v prípade, že pravidelne (v danom polroku) verejne 

vystupuje 

 opravné skúšky z povinných predmetov v prípade klasifikácie neuspokojivý sa konajú 

posledný týždeň prázdnin . Z hlavného predmetu nie je možná opravná skúška, žiak 

nemôže v štúdiu pokračovať.  

 mimoriadne nadaný žiak môže byť zaradený do formy tzv. rozšíreného vyučovania, 

podľa učebných plánov a osobitných učebných osnov. Túto formu schvaľuje riaditeľ 

školy na základe odporúčania učiteľa hlavného predmetu a Umeleckej rady školy po 

úspešnom vykonaní komisionálnej skúšky. Žiak v rozšírenom vyučovaní sa pravidelne 

 verejne prezentuje na verejných koncertoch školy a súťažiach 

 po úspešnom vykonaní záverečnej komisionálnej skúšky v zmysle platných učebných 

osnov a plánov a po úspešnom verejnom vystúpení sa žiak stáva  absolventom 

príslušného stupňa a odboru ZUŠ 

 

 

 



 

 žiak môže z vážnych dôvodov prerušiť štúdium len na základe písomnej žiadosti 

zákonného zástupcu a so súhlasom riaditeľa  

 žiak je povinný zúčastňovať sa mimoškolských akcií napr. verejné koncerty, rôzne 

kultúrne podujatia, návšteva divadelného predstavenia, výstavy a pod.,  pretože sú 

súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu 

 pri mimoškolských akciách školy sa zabezpečuje dozor iba pred, počas a ihneď po 

skončení podujatia. V prípade inej požiadavky rodiča je potrebná písomná forma 

u zodpovedného učiteľa 

 za vzdelávanie na ZUŠ platí žiak alebo jeho zákonný zástupca „príspevok na úhradu 

čiastočných nákladov na štúdium“ a to: I. platba za mesiace september až december, 

II. platba za mesiace január až jún, vo výnimočných prípadoch na požiadanie mesačne, 

 zákonný zástupca je povinný uhradiť školné ak je žiak riadne zapísaný na štúdium a 

nemá podanú a potvrdenú žiadosť o ukončenie alebo prerušenie štúdia, 

 takisto aj ak žiak navštívi vyučovanie iba raz, príp. ak preruší, či ukončí štúdium, 

 školné sa nevracia ani v prípade dlhodobejšej neprítomnosti vyučujúceho pedagóga  

 výšku príspevku určuje zriaďovateľ školy na základe všeobecne záväzného nariadenia 

 zriaďovateľ môže rozhodnúť o znížení mesačného príspevku ak plnoletý žiak alebo 

zákonný zástupca žiaka písomne požiada o odpustenie príspevku a predloží doklad o 

tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi 

/Zákon č. 599/2003 Z. Z. O pomoci v hmotnej núdzi). Žiadosti sa predkladajú na 

riaditeľstve ZUŠ. Súčasťou žiadosti je vyjadrenie riaditeľa školy, ktorú schvaľuje 

zriaďovateľ. 

 žiak môže zo školy vystúpiť iba na konci I.  polroka, alebo na konci školského roka, 

čo je potrebné oznámiť triednemu učiteľovi a podať písomnú žiadosť o ukončenie 

štúdia, ktorú odovzdá na riaditeľstve. 

 

 

 

 



 

Správanie žiakov a ich povinnosti: 

 správať sa ku všetkým zamestnancom slušne a s úctou, 

 správať sa v škole i mimo nej tak, aby robil česť škole i sebe, 

 správať sa slušne a priateľsky ku spolužiakom a kultúrne sa vyjadrovať, 

 konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť 

ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní, 

 ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov i zamestnancov školy alebo školského 

zariadenia, 

 rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade 

so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými 

mravmi, 

 vyjadrovať sa vo verejných diskusiách (internet) v súlade s pravidlami slušnosti (bez 

vulgarizmov) a obhajovať dobre meno školy, 

 žiak je povinný dbať na čistotu a poriadok v školských priestoroch, ako aj na osobnú 

hygienu, čisté ruky, ostrihané nechty, a pod., 

 do školy nosí iba tie veci, ktoré nevyhnutne potrebuje na vyučovanie, prípadne na 

ktorých sa dohodne s vyučujúcim, 

 nesmie nosiť do školy predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie, ani väčšie sumy 

peňazí, alebo osobitne cenné predmety, 

 nepoškodzuje zariadenie budovy, hudobné nástroje ,triedy, sociálne zariadenia, 

 zákonný zástupca žiaka (resp. sám žiak) je povinný v plnom rozsahu nahradiť škodu, 

ktorú žiak zapríčinil úmyselne alebo z ľahostajnosti. 

 

 

 

 

 



  

Žiaci majú zakázané: 

 užívať, nosiť a prechovávať drogy, narkotiká, psychotropné látky a omamné 

prostriedky; požívať alkoholické nápoje a fajčiť (týka sa aj náhrad klasických cigariet, 

ako elektronické cigarety a pod.) v priestoroch školy, v jej okolí a na podujatiach 

organizovaných školou, 

 nosiť do školy väčšie sumy peňazí, cenné predmety, zbrane alebo iné predmety 

ohrozujúce bezpečnosť a zdravie ostatných spolužiakov ako aj veci a živé zvieratá, 

ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní a tiež predmety 

a súčasti odevov, ktorými môžu poškodiť zariadenie školy, 

 opustiť budovu školy počas vyučovania (vrátane prestávok ) bez súhlasu triedneho 

učiteľa, 

 používať mobilné telefóny počas vyučovania, kultúrno-spoločenských alebo 

výchovných akciách školy. Použiť ho môže iba v odôvodnených prípadoch so 

súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo riaditeľky školy alebo jej povereného 

zástupcu. Ináč musia byť mobilné telefóny počas vyučovania vypnuté a uschované 

(nie v rukách a na lavici), 

 vulgárne sa vyjadrovať v budove školy i mimo nej, 

 obstarávať si veci nedovoleným spôsobom, 

 prijímať súkromné návštevy v škole počas vyučovania a prestávok, (okrem 

odôvodnených prípadov), 

 vyrušovať na vyučovaní a zaoberať sa činnosťami, ktoré nie sú predmetom 

vyučovania, 

 vykláňať sa z okien, sedieť na oknách, zábradliach, schodoch, podlahách, 

 manipulovať s oknami, závesmi, žalúziami, svetelnými vypínačmi, s elektrickými 

zásuvkami, didaktickou technikou, učebnými pomôckami, hasiacimi prístrojmi bez 

prítomnosti a súhlasu pedagógov, 

 

 

 



 

 akýmkoľvek spôsobom (písmom, kresbami, nálepkami, rýpaním, odlepovaním 

označenia a pod.) poškodzovať a označovať zariadenia učební, WC, výzdobu stien v 

triedach, na chodbách a v celom areáli školy, 

 hrať v škole počítačové hry, vyhľadávať na internete nevhodné stránky propagujúce 

násilie, sex, spoločenskú a rasovú neznášanlivosť a pod., 

 ukladať do počítača akékoľvek zložky bez súhlasu vyučujúceho alebo vedúceho 

krúžku, 

 rozhadzovať odpadky po chodbách, sociálnych zariadeniach, hádzať ich do 

záchodových mís, pisoárov a umývadiel, vyhadzovať von odpadky a akékoľvek 

predmety, 

 robiť akýkoľvek záznam (zvukový, video, foto) o spolužiakoch a učiteľoch, 

 demonštrovať prejavy intimity a sexuálneho správania sa na verejnosti, 

 používať vlastný notebook počas vyučovania na hry, chat, mailovanie a na práce, ktoré 

nesúvisia s preberaným učivom, 

 používať nepravdivé údaje, verbálne tvrdenia, písomné potvrdenia vo vzťahu s 

plnením si povinnosti žiaka školy, 

 porušovať autorské práva, pokúšať sa preniknúť do iných sietí, počítačových systémov 

pripojených na internet, získať cudzie heslá a informácie smerujúce k nabúraniu iných 

systémov, 

 navštevovať stránky obsahujúce pornografický materiál, odkazy na nelegálny 

software, neslušné výrazy, stránky propagujúce zneužívanie drog, brutalitu a iný 

kontroverzný materiál (v sporných prípadoch má poverený dozor právo rozhodnúť, či 

je materiál na stránkach kontroverzný), 

 používať notebook (okrem počítačových učební) na vyučovacích hodinách. Používať 

ho môžu len so súhlasom vyučujúceho a na práce týkajúce sa obsahu vyučovania. 

 

 

 

 



 

Opatrenia pri podozrení na použitie alkoholu, drog a iných omamných látok: 

Pri podozrení žiaka, že použil alkohol, drogy, prípadne iné omamné látky, škola zabezpečí 

ochranné opatrenia týmto spôsobom: 

 - osoba, ktorá má podozrenie, že žiak požil alkohol, drogy alebo iné omamné látky okamžite 

nahlási túto skutočnosť riaditeľke školy, prípadne inému členovi vedenia školy (ďalej len 

riaditeľka školy),  

- riaditeľka školy bezodkladne privolá policajný zbor, v prípade potreby zdravotnú pomoc a 

kontaktuje zákonného zástupcu žiaka,  

- na základe pozitívneho výsledku riaditeľka školy vyhotoví písomný záznam, ktorý podpíše 

zákonný zástupca,  

- žiak opustí školu len v sprievode zákonného zástupcu. 

 

Prechodné ustanovenia: 

1. Tento školský poriadok nahrádza školský poriadok zo dňa 02.09.2009. 

2. Originál školského poriadku pre žiakov je uložený u riaditeľky školy.  

3. Školský poriadok pre žiakov je súčasťou pedagogickej dokumentácie v každej triede.  

4. Tento školský poriadok nadobúda novú účinnosť 05.09.2016 a má trvalú platnosť. 

 

                                                                                                Mgr. Slávka Pacholská 

                                                                                                                                       riaditeľka ZUŠ                                     

                                                                                                                                                        

                           


