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ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

1. Vnútorný školský poriadok pre žiakov SZUŠ je vydaný riaditeľkou školy v zmysle par. 153 

Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), Zákonníka práce, Pracovného 

poriadku školy, Organizačného poriadku školy, Vyhlášky MŠ SR č. 324/2008 Z.z. o základnej 

umeleckej škole, Metodického pokynu MŠ SR č. 491/2003-091 na hodnotenie a klasifikáciu 

žiakov Základných umeleckých škôl a Štátneho vzdelávacieho programu pre základné umelecké 

školy.  

 

 

I. VŠEOBECNÉ POKYNY  

 

1. Ustanovenia školského poriadku sú v súlade s platnou legislatívou, vychádzajú zo zásad 

humanistickej výchovy a rešpektujú zásady Dohovoru o právach dieťaťa. Tento školský poriadok 

sa vzťahuje na všetkých žiakov školy a v niektorých ustanoveniach aj na zákonných zástupcov 

neplnoletých žiakov. 

2. Každý žiak SZUŠ a jeho zákonný zástupca majú povinnosť poznať tento školský poriadok a 

dodržiavať ho. 

3. Žiaci budú oboznámení s týmto Vnútorným školským poriadkom (ďalej len školský poriadok) 

svojimi triednymi k učiteľmi alebo učiteľmi hudobnej náuky vždy na začiatku nového školského 

roka. Poučenie žiakov o školskom poriadku bude zaevidované v triednej knihe a v žiackej knižke 

žiaka. 

4. Zákonný zástupca žiaka sa môže oboznámiť so školským poriadkom na webových stránkach školy 

alebo si ho môže vypýtať v písomnej podobe od vedenia školy.  

5. Aktuálne informácie pre žiakov a zákonných zástupcov budú zverejňované: 

a) na internetovej stránke školy: www.szushlinik.sk; 

b) na Facebooku;  

c) v informačnej vitríne školy; 

d) na hlavných nástenkách školy a vo vstupných chodbách elokovaných pracovísk. 

 

 

II. PODMIENKY ŠTÚDIA  

 

1. Súkromná základná umelecká škola (ďalej len SZUŠ) poskytuje základné umelecké vzdelanie, 

pripravuje na štúdium odborov  umeleckého zamerania na stredných školách a konzervatóriách, 

pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním. 

2. Súkromná základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa 

školského vzdelávacieho programu jednotlivých umeleckých odborov a predmetov. Organizuje aj 

štúdium pre deti od 3 rokov veku pred plnením povinnej školskej dochádzky, žiakov základných, 

stredných a vysokých škôl a dospelých. 

3. Súkromná základná umelecká škola je jediná škola v žiarsko-štiavnicko-žarnovickom regióne, 

ktorá má podpísanú zmluvu s japonskou firmou YAMAHA MUSIC EDUCATION, ktorej 

európska filiálka má sídlo v Hamburgu (Nemecko).  

Jej vzdelávacie programy sú orientované na populárnu hudbu, kde sa zaujímavou formou vyučuje 

hra na keyboarde, flaute, klasickej (akustickej) gitare, elektrickej a basovej gitare a 

populárny spev.  

Hudobná škola YAMAHA sa orientuje na predškolské programy nazvané Prvé krôčiky k hudbe 

http://www.szushlinik.sk/
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(pre deti s matkami od 3 rokov do 4,5 roka), Rytmické krôčiky (pre deti s matkami od 4 rokov do 

6 rokov) a Robík, v ktorých sa aj najmenšie deti hravou formou oboznamujú so základnými 

hudobnými zručnosťami.      

4. O prijatí žiaka a jeho zaradení do ročníka vydáva rozhodnutie riaditeľ školy na základe prijímacej 

talentovej skúšky a posúdení predpokladov na štúdium. 

5. Prijatý žiak môže navštevovať iba jeden predmet v hudobnom odbore, kde sa vyučuje 

individuálne a v jednom odbore, kde sa vyučuje skupinovo – tanečný alebo výtvarný alebo 

liternárno-dramatický.  

6. Ak chce žiak navštevovať dva a viac predmetov v hudobnom odbore alebo dva a viac odborov, 

kde sa vyučuje skupinovo - tanečný, výtvarný a liternárno-dramatický, tak každý predmet 

alebo skupinový odbor naviac si musí zaplatiť v plnej výške. Vo výnimočných prípadoch, ak ide o 

mimoriadne talentovaného žiaka, sa môže zákonný zástupca dohodnúť s vedením školy 

individuálne  na výške mesačných splátok za výuku každého predmetu alebo skupinového odboru 

naviac.     

7. Prijatý žiak alebo jeho zákonný zástupca je povinný prispievať na čiastočnú úhradu nákladov na 

štúdium (rodičovský príspevok). Výšku rodičovského príspevu každoročne určuje zriaďovateľ 

školy. Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak je povinný uhradiť čiastočnú úhradu nákladov 

spojených so štúdiom  v stanovenom termíne. (viď IX. POPLATKY ŠKOLY a RODIČOVSKÝ 

PRÍSPEVOK)  

8. Žiak sa môže zo štúdia odhlásiť len k 31. januáru, alebo k 30. júnu príslušného roka na základe 

odhlášky podpísanej zákonným zástupcom. 

9. Za žiaka, ktorý má podpísanú prihlášku a chce sa odhlásiť zo SZUŠ po 15. septembri 

kalendárneho roka, je povinný jeho zákonný zástupca uhradiť plnú čiastku sumy na celý polrok. 

Ak tak neurobí – poruší závažne školský poriadok SZUŠ. 

10. Žiak môže prerušiť štúdium z vážnych alebo zdravotných dôvodov len na základe písomnej 

žiadosti zákonného zástupcu a so súhlasom riaditeľa školy len k 31. januáru alebo 30. júnu 

príslušného školského roka, maximálne však na jeden školský rok.  

11. Z vážnych dôvodov môže zákonný zástupca alebo plnoletý žiak písomne požiadať o predčasné 

ukončenie štúdia. Riaditeľstvo školy môže štúdium predčasne ukončiť posledným dňom mesiaca 

nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola predložená žiadosť o predčasné ukončenie štúdia, 

príspevok na  čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom sa nevracia. 

12. Riaditeľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o predčasnom ukončení štúdia, podľa § 50 

ods. 2 Zákona 248/2008 (Školský zákon) ak:                                                                                     

a)  žiak sústavne alebo závažným spôsobom porušuje školský poriadok,                                          

b)  ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka neuhrádza čiastočnú úhradu nákladov podľa § 49 ods. 4 

zákona 248/2008 (Školský zákon). 

13. Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak môže písomne požiadať o vrátenie rodičovského 

príspevku  na   čiastočnú  úhradu nákladov spojených so štúdiom, ak sa žiak nemohol z vážnych 

dôvodov zúčastňovať na vyučovaní dlhšie ako štyri týždne  (kúpeľná liečba, sanatórium a 

podobne) po predložení lekárskeho potrdenia. 

 

 

III. ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA  

 

1. Vyučovanie v SZUŠ a na jej elokovaných pracoviskách  prebieha prevažne v odpoludňajších 

hodinách.  

2. Vyučovanie sa riadi podľa individuálnych a kolektívnych rozvrhov hodín, ktoré sú schválené 

riaditeľkou školy. Žiak je s týmto rozvrhom hodín oboznámený a je povinný sa ním riadiť, pokiaľ 

sa s vyučujúcim nedohodne na jeho prípadnej zmene. O zmene je povinný triedny učiteľ 
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informovať aj riaditeľa školy. 

3. Na SZUŠ sa vyučuje od obeda až do večerných hodín, najneskôr do 20,00 hod., v závislosti od 

rozvrhu a od dĺžky stanovených vyučovacích hodín daného predmetu, ktorý sa nemusí stotožňovať 

s presnými časmi odchodov autobusovej hromadnej dopravy do miesta trvalého bydliska žiaka. 

SZUŠ sa snaží vyučovanie prispôsobiť na odchody autobusových liniek žiakov, ale niekedy sa to 

nedá časovo zosúladiť. 

4. Systém zadeľovania žiakov do denného rozvrhu učiteľa SZUŠ: najprv sa zadeľujú žiaci, ktorí sú 

viazaní na autobusové spoje, potom nasledujú vekovo najmladší žiaci, následne vekovo starší 

žiaci. Poslední žiaci v dennom rozvrhu sú zadelení domáci, t. j. tí, ktorí nie sú závislí na 

autobusovej hromadnej doprave.  

5. Učiteľ na SZUŠ vytvára svoje rozvrhy so svojimi žiakmi minimálne do polovice septembra 

každého kalendárneho roka z dôvodu, že sa rozvrh na SZUŠ musí prispôsobiť rozvrhom 

a krúžkom na všetkých materských, základných a stredných školách, ktoré naši žiaci navštevujú 

dopoludnia a odpoludnia. 

6. Vyučovacia hodina trvá 45 minút, vyučovacie hodiny možno spájať alebo deliť. 

7. Vo výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore možno do vyučovacieho bloku spojiť 

najviac tri hodiny.  

8. Pri individuálnom vyučovaní  má  1,5 hodinová dotácia v prvom polroku školského roka hodnotu 

65 minút a v druhom polroku školského roka 70 minút. 

9. Pri individuálnom vyučovaní  má  0,5 hodinová dotácia v prvom polroku školského roka  hodnotu 

20 minút a v druhom polroku školského roka 25 minút. 

10. Učiteľ hudobného odboru SZUŠ má nárok na 5 minútovú prestávku na oddych a na prípravu na 

ďalšiu vyučovaciu hodinu po každej vyučovacej hodine. 

11. Učiteľ tanečného, výtvarného a literárno-dramatického odboru má nárok na 15 minútovú 

prestávku (medzi vyučovacími blokmi) na oddych a na prípravu na ďalšiu vyučovaciu hodinu. 

12. Kolektívne a individuálne vyučovanie nesmie byť narušované neskorými príchodmi žiakov na 

vyučovanie. 

13. Ak žiak potrebuje odísť skôr z vyučovania (napr. na autobusový spoj a pod.), bude uvoľnený len 

na základe písomného súhlasu, telefonického dohovoru alebo formou SMS správy zo strany jeho 

zákonného zástupcu. 

14. Ak sa žiak nemôže zúčastniť vyučovania, je pri návrate na vyučovanie povinný predložiť 

triednemu učiteľovi ospravedlnenie zapísané v žiackej knižke a podpísané rodičom, prípadne 

lekárske potvrdenie, ak tak neurobil jeho zákonný zástupca telefonicky alebo osobne. V opačnom 

prípade sa považuje neúčasť žiaka na vyučovaní za neospravedlnenú. 

15. Trieda tanečného, výtvarného a literárno-dramatického odboru sa môže otvoriť iba v tom prípade, 

ak sa nahlási minimálne 5 (päť) žiakov na daný odbor.  

16. Príchod učiteľa do školy je minimálne 15 minút pred začiatkom jeho rozvrhom stanovenej 

vyučovacej hodiny. Učiteľ môže opustiť pracovisko až po skončení vyučovania. Príchod  a odchod 

zaznačia zamestnanci do knihy dochádzky. 

 

 

IV. PRÁVA ŽIAKA SZUŠ  

 

Žiak SZUŠ má právo na:  

1. Vzdelanie a vzdelávanie na základe rovnakých možností a podmienok pre všetkých. 

2. Výchovu a vzdelávanie v zdravom prostredí. 

3. Ochranu zdravia a a bezpečnosti počas vyučovania. 
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4. Žiak má právo na kvalitnú výučbu v každom predmete vychádzajúc z učebného plánu. 

5. Žiak má právo na individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní rešpektujúci jeho schopnosti 

a zdravotný stav. 

6. Právo na slobodu prejavu a vlastný názor. Toto právo však musí byť v súlade s právnymi normami 

Slovenskej republiky a nesmie byť v rozpore alebo potláčať práva a povesť iného človeka, nesmie 

ohrozovať bezpečnosť, poriadok, zdravie, morálku a základné práva a slobody iných a svoje. 

Právo na vlastný názor a slobodu prejavu uplatňujú žiaci predovšetkým na vyučovacích hodinách, 

školských a mimoškolských vzdelávacích aktivitách, na súťažiach, prezentáciách, verejných 

vystúpeniach a pod. 

7. Žiak má právo na slobodu myslenia, vierovyznania a etnickej príslušnosti. Tieto práva však nesmú 

ohrozovať práva a slobodu iných a musia byť v súlade s mravnými a právnymi normami 

Slovenskej republiky. 

8. Žiak má právo na slušné, taktné a ohľaduplné jednanie zo strany učiteľa i spolužiakov. 

9. Dostať informácie v otázkach týkajúcich sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkoch 

od pedagogických zamestnancov. 

10. Žiak má právo k učivu položiť akúkoľvek otázku a dostať na ňu odpoveď.  

11. Žiak má právo na omyl.  

12. Žiak má právo sedieť s kým chce, pokiaľ  svojim  správaním  neruší  učiteľa  alebo spolužiakov. 

13. Žiak má právo na objektívne hodnotenie a vedieť termín skúšania. Žiak má právo byť informovaný 

o svojom priebežnom hodnotení a má právo na zdôvodnenie hodnotenia. V odôvodnených 

prípadoch požiadať prostredníctvom rodiča alebo zákonného zástupcu o komisionálne preskúšanie. 

14. Žiak má právo požiadať vyučujúcich o vysvetlenie učiva pri dlhšej neprítomnosti žiaka na 

vyučovaní (súťaže, zdravotné problémy a pod.). 

15. Žiak má právo zúčastňovať sa na mimotriednych a mimoškolských podujatiach organizovaných 

školou. 

16. Žiak má právo na dodržiavanie "Deklarácie práv dieťaťa" prijaté OSN v roku 1959 a Dohovoru 

o právach dieťaťa ku ktorému pristúpila Slovenská republika v roku 1990. 

 

 

V. POVINNOSTI ŽIAKA SZUŠ  

 

Článok č. 1 – Všeobecné povinnosti žiaka SZUŠ  

1. Všetci žiaci sú povinní poznať a dodržiavať predpisy, ktoré sú uvedené v tomto vnútornom 

školskom poriadku pre žiakov. 

 

Článok č. 2 – DOCHÁDZKA ŽIAKOV DO ŠKOLY  

1. Žiak SZUŠ je povinný navštevovať vyučovanie povinných predmetov vo všetkých ročníkoch 

príslušného odboru, určené učebným plánom schváleným MŠ SR v čase dohodnutom a 

schválenom v rozvrhu hodín. 

2. Žiak SZUŠ chodí do školy vhodne a čisto upravený. 

3. Žiak SZUŠ chodí na vyučovanie pripravený. 

4. Žiak SZUŠ môže vymeškať vyučovanie a kultúrne podujatia školy len pre chorobu, vážnu udalosť 

v rodine, neočakávané dopravné situácie, pre veľmi nepriaznivé počasie.  

5. Žiak sa nezúčastňuje vyučovania na SZUŠ v prípade jeho choroby a jeho neprítomnosti na 

základnej alebo na inej škole, aby neohrozoval zdravie ostatných žiakov a pedagógov. 

6. Neúčasť na vyučovaní je zákonný zástupca žiaka povinný písomne ospravedlniť v žiackej knižke 

alebo telefonicky. Ak vymeškané hodiny nebudú ospravedlnené, vyučujúci môže neprítomnosť 
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žiaka považovať za neospravedlnenú. Odporúčame rodičom, aby pravidelne sledovali žiacku 

knižku a potvrdili to svojim podpisom. 

7. Neprítomnosť žiaka na kultúrnych podujatiach školy, či súťažiach je zákonný zástupca povinný 

oznámiť učiteľovi hlavného predmetu osobne, telefonicky alebo písomne včas. 

8. Ak žiak z akýchkoľvek dôvodov vymešká v priebehu klasifikačného obdobia v predmete viac ako 

30 % vyučovacích hodín, vyučujúci daného predmetu podá návrh na pedagogickej rade - žiaka 

neklasifikovať a po schválení pedagogickou radou a riaditeľkou školy, preskúšať ho komisionálne. 

9. Ak žiak vynechá koncert alebo súťaž 1 krát bezdôvodne prípadne z ľahkovážnych dôvodov, 

ktorých sa škola zúčastňuje, tak zákonný zástupca bude následne upovedomený školou 

prostredníctvom upomienky. 

10. Dlhodobejšiu neprítomnosť (škola v prírode, lyžiarsky výcvik, hospitalizácia, liečenie a pod.) 

nahlási rodič vyučujúcemu vždy vopred. 

11. Žiak nevynecháva vyučovanie bez vážnych dôvodov. Ak žiak nenavštevuje všetky hlavné povinné 

predmety svojho ročníka, tak pri vynechaní 6 hodín triedny pedagóg  (bez ohľadu na plnú účasť v 

nepovinných predmetoch – voliteľných) pošle upomienku vo forme sms rodičovi. Ak ani po tejto 

sms žiak nezačne navštevovať hlavné predmety, riaditeľka školy pošle rodičovi písomnú 

upomienku, v ktorej bude uvedené podmienečné vylúčenie žiaka z daného študijného odboru. Ak 

ani po tejto upomienke žiak nezačne navštevovať hlavné predmety – bude nasledovne zo školy 

vylúčený. 

12. Ak žiak vynechá viac hodín v inom odbore – postup je rovnaký ako v bode 11. 

 

Článok č. 3 – PRÍCHOD ŽIAKOV DO ŠKOLY  

1. Žiak SZUŠ prichádza na vyučovanie včas, najskôr 10 minút a najmenej 5 minút pred začatím 

vyučovacej hodiny. 

2. Žiak SZUŠ sa pri vstupe do budovy školy alebo do budovy  na elokovaných pracoviskách prezúva vo 

vyhradených priestoroch. Odev a obuv si odloží na vyhradenom priestore. Odporúčame uzavrieť 

poistnú zmluvu proti krádeži. 

3. Žiak SZUŠ čaká na vyučujúceho pred triedou potichu, nevstupuje do triedy bez dozoru. 

4. Všetci žiaci sú povinní dodržiavať pravidlá bezpečnosti, s ktorými sú oboznámení na začiatku 

školského roka a rešpektovať usmernenia vyučujúcich smerujúcich k predchádzaniu úrazov. 

 

Článok č. 4 – SPRÁVANIE SA ŽIAKOV NA VYUČOVACEJ HODINE 

1. Žiak SZUŠ prichádza na vyučovanie a na všetky školské podujatia včas, riadne pripravený, so 

žiackou knižkou, všetkými učebnými, školskými potrebami a hudobnými nástrojmi, ktoré podľa 

rozvrhu hodín potrebuje na vyučovanie. Do nehudobných odborov si nosí cvičebný a pracovný 

odev. 

2. Žiak SZUŠ nosí na vyučovanie slušný odev alebo požadovaný odev v tanečnom odbore, kde  je 

povinný dres a cvičky alebo piškóty. Žiak je povinný si ho zadovážiť najneskôr do konca októbra 

daného školského roka. 

3. Žiak SZUŠ sa na vyučovaní správa slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede 

spolužiakov.  

4. Žiak SZUŠ aktívne spolupracuje s učiteľom počas vyučovania, nevyrušuje a nerozptyľuje 

pozornosť spolužiakov. 

5. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky. 

6. Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil, ospravedlní sa vyučujúcemu pred začatím vyučovania. 

7. Pri vstupe a odchode dospelej osoby z učebne žiaci pozdravia na pokyn vyučujúceho. Na hodinách 

pri písaní kontrolných prác žiaci nezdravia. 

8. Zistené problémy a nenastúpenie vyučujúceho na vyučovanie, ak tento nepríde do 10 minút, 
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nahlási zástupkyni riaditeľky, prípadne riaditeľke školy. 

9. Žiak SZUŠ môže opustiť pracovné miesto alebo triedu len so súhlasom učiteľa. 

10. Žiak neodchádza z triedy počas hodiny bez vedomia učiteľa, ak potrebuje na toaletu  

požiada o súhlas vyučujúceho. 

11. Počas prestávky sa riadia žiaci pokynmi vyučujúceho. 

12. Žiak SZUŠ udržuje svoje pracovné miesto a jeho okolie v čistote a poriadku. 

13. Každý žiak udržuje učebnice, notový materiál, knihy, zošity a žiacke knižky v čistote a je povinný 

zabrániť ich poškodeniu. Ak žiak v priebehu školského roka poškodí školskú knihu, noty musí 

zaplatiť podľa percentuálneho určenia. V prípade straty žiackej knižky alebo v prípade straty 

zapožičanej pomôcky (napr. hudobného nástroja), je žiak povinný uhradiť ich v plnej výške. 

14. Žiak SZUŠ môže manipulovať s didaktickou technikou, svetelnými vypínačmi, oknami, žalúziami, 

zrkadlami len so súhlasom pedagóga a pod jeho dozorom. 

15. Žiak SZUŠ má zákaz žuvať žuvačku počas vyučovania. 

16. Žiak SZUŠ má prísny zákaz používať mobilný telefón, tablet a elektronické pomôcky počas 

vyučovacej hodiny - žiak si mobilný telefón alebo tablet vypne, alebo prepne na tichý režim. Žiak 

 môže mobilný telefón použiť s povolením vyučujúceho na kontaktovanie zákonného zástupcu 

(rodiča). V prípade porušenia tohto príkazu učiteľ upozorní rodičov na porušenie školského 

poriadku žiakom. 

17. Za hrubé porušovanie školského poriadku sa bude považovať i vedomé ubližovanie spolužiakom, 

vedomé poškodzovanie školského majetku a krádeže. 

18. Riaditeľka školy môže rozhodnúť o predčasnom ukončení štúdia ak žiak alebo jeho zákonný 

zástupca sústavne alebo závažným spôsobom porušuje školský poriadok. 

19. Žiaci TO a LDO majú povinnosť starať sa o kostým, ktorý je žiakovi ušitý a v prípade jeho straty 

musia zaplatiť jeho celú sumu. Žiaci TO a LDO majú povinnosť kostým vrátiť späť na konci 

školského roka. Ak sa žiak rozhodne kostým si ponechať, môže tak urobiť, len po vyplatení jeho 

stanovenej čiastky, ktorú určí škola, aby sa kostým odkúpil od školy.  

Ak žiak vráti poškodený kostým, tak musí vyplatiť škodnú čiastku určenú školou. 

20. Žiak na požiadanie pedagóga je povinný priniesť kostým, prípadne vhodný odev na konkrétne 

vyučovacie hodiny (platí pre Tanečný, Výtvarný a Literárno-dramatický odbor). 

21. Rodič sa môže zúčastniť vyučovacej hodiny – SZUŠ má otvorené vyučovanie, tzv. “open class”.  

22. Vyučovacie hodiny neodučené z dôvodu žiakovej neprítomnosti sa nenahrádzajú. 

23. Odkazy školy rodičom píše triedny učiteľ do žiackej knižky. 

24. Všetky písomnosti, potvrdenia, či platenie školného si žiaci vybavujú prostredníctvom pedagóga 

hlavného predmetu. 

 

Článok č. 5 – SPRÁVANIE SA ŽIAKOV V PRIESTOROCH ŠKOLY a na jej 

                       elokovaných  pracovískách 

1. Žiak SZUŠ sa správa zdvorilo, slušne k starším, učiteľom a k zamestnancom školy. Žiak slušne 

pozdraví pri stretnutí s pedagógom, zamestnancom školy alebo  s dospelou osobou v škole a v 

priestoroch elokovaných pracovísk.  

2. Žiak SZUŠ sa správa tak, aby nespôsobil úraz sebe ani ostatným. Vo vzájomnom vzťahu so 

spolužiakmi nesmie žiak uplatňovať násilie, šikanovanie a ďalšie prejavy diskriminácie 

a neznášanlivosti. 

3. Žiak SZUŠ je povinný dbať na čistotu a poriadok v školských priestoroch, ako aj na osobnú 

hygienu, čisté ruky, ostrihané nechty atď. 

4. Papiere a rôzne odpadky odhadzujú žiaci do košov. Je zakázané rozhadzovať odpadky po 

chodbách, záchodoch alebo hádzať odpadky do záchodových mís, pisoárov, umývadiel a inak 

znehodnocovať, znečisťovať, či ničiť prostredie školy, prostredie elokovaných pracovísk a 
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školského dvora.  

5. Žiak SZUŠ je povinný nosiť si prezúvky, či návleky a prezúvať sa vo vestibule školy alebo vo 

vestibule elokovaných pracovísk školy. 

6. Žiak nepoškodzuje zariadenie budovy školy a budovy elokovaných pracovísk, hudobné nástroje, 

aparatúru, triedy, sociálne zariadenia a iné školské predmety, či majetok školy. 

7. V budove školy a jej bezprostrednom okolí platí zákaz fajčenia, požívania alkoholických nápojov 

a iných omamných látok. 

8. V areáli školy nie je dovolené z bezpečnostných dôvodov používať kolieskové korčule, skejty, 

jazdiť na bicykli alebo na iných dopravných prostriedkoch. 

 

Článok č. 6 – ODCHOD ŽIAKOV ZO ŠKOLY a z jej elokovaných pracovísk 

1. Žiak SZUŠ po skončení vyučovania sa bezdôvodne nezdržiava v priestoroch školy a v priestoroch 

jej elokovaných pracovísk. 

2. Žiak zo školy odchádza bezprostredne po skončení vyučovania. Mladších žiakov (prípravný  

ročník, 1. ročník a 2. ročník) privedie na vyučovaciu hodinu a po vyučovaní prevezme rodič.  

3. Ak  žiak prichádza zo školského klubu detí, ktorý sa nachádza v tej istej budove, kde prebieha 

vyučovanie SZUŠ  – pedagóg SZUŠ ho prevezme od vyučujúceho v školskom klube detí tesne 

pred vyučovaním a odovzdá vyučujúcemu v školskom klube detí ihneď skončení vyučovacej 

hodiny. O spôsobe bezprostredného a rýchleho prevzatia a odovzdania detí do školského klubu sa 

učiteľ SZUŠ dohodne s vedúcou školského klubu detí.   

4. Po skončení vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do tašky, očistí si svoje miesto a 

okolie od papierov a iných nečistôt, z triedy odchádza na pokyn učiteľa. Vo výtvarnom odbore 

umiestni použité školské pomôcky na ich určené miesto, svoj výkres do pridelenej poličky. 

5. Žiak, ktorý má individuálne hodiny či jednorazovú výučbu – to znamená, že nemá po vyučovacej 

hodine žiadnu ďalšiu výučbu, je za seba zodpovedný na chodbách školy sám. Jeho povinnosťou je 

po vyučovaní čím skôr opustiť priestory školy a nezdržiavať sa v nich bezdôvodne. 

 

Článok č. 7 – PRÍPRAVA NA VYUČOVANIE  

1. Každý žiak SZUŠ sa svedomito a systematicky pripravuje na vyučovacie hodiny, ktoré v SZUŠ 

navštevuje.  

2. Žiak SZUŠ si povinne a poctivo robí domáce úlohy – pravidelne cvičí na danom hudobnom 

nástroji a pod. 

 

 

VI. KLASIFIKÁCIA ŽIAKOV SZUŠ  

 

1. SZUŠ sa riadi Metodickým pokynom č.21/2009-R na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základnej 

umeleckej školy. 

2. Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami: 

1. výborný 

2. chválitebný 

3. uspokojivý 

4. neuspokojivý 

3. Žiaci prípravného ročníka sa neklasifikujú, ich štúdium je prípravou na prijatie na základné 

štúdium. Hodnotí sa slovne na tlačive schválenom ministerstvom školstva. 

4. Správanie žiaka sa osobitne neklasifikuje. 

5. Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého polroka a druhého polroka sa vyjadruje stupňami: 

a) prospel s vyznamenaním, 
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b) prospel, 

c) neprospel. 

6. Žiak môže mať hodnotenie výborný len v tom prípade, ak v danom polroku minimálne jedenkrát 

verejne vystúpil.  

7. Do vyššieho ročníka postupuje žiak, ktorý dosiahne na konci druhého polroka alebo po opravných 

skúškach aspoň stupeň celkového hodnotenia prospel. 

8. Žiak, ktorý je na konci druhého polroka klasifikovaný z niektorého predmetu okrem hlavného 

predmetu stupňom neuspokojivý, môže vykonať opravnú skúšku. Z hlavného predmetu nie je 

možná opravná skúška, žiak nemôže pokračovať v štúdiu! Opravné skúšky sa konajú posledný 

týždeň letných prázdnin. Termín opravných, ako aj iných skúšok, určuje riaditeľka školy. 

9. Riaditeľka školy vo zvlášť odôvodnených prípadoch (napr. dlhodobá hospitalizácia) môže prerušiť 

štúdium žiakovi na jeho žiadosť alebo na žiadosť jeho zákonného zástupcu maximálne na jeden 

rok. Žiadosť sa podáva písomne. Po prerušení štúdia je žiak povinný vykonať skúšky pred 

trojčlennou komisiou. Podľa výsledkov skúšok a rozhodnutia komisie môže pokračovať v štúdiu. 

10. Mimoriadne nadaný žiak môže byť zaradený do formy tzv. rozšíreného vyučovania v zmysle 

učebných plánov a 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. 

11. Ak žiak z akýchkoľvek dôvodov vymešká v priebehu klasifikačného obdobia v predmete viac ako 

30 % vyučovacích hodín, vyučujúci daného predmetu  podá návrh na pedagogickej rade žiaka 

neklasifikovať a po schválení pedagogickou radou mu bude umožnené komisionálne preskúšanie. 

12. Po úspešnom vykonaní záverečnej komisionálnej skúšky v zmysle platných učebných plánov a 

osnov a po úspešnom verejnom vystúpení sa žiak stáva absolventom príslušného stupňa a odboru 

SZUŠ. 

 

 

VII.  POCHVALY A POKARHANIA ŽIAKOV 

 

1. Pochvaly a pokarhania – pedagógovia sa riadia podľa pokynov školského zákona.  

2. Za mimoriadny prejav aktivity, či úspech môže žiakovi škola udeliť : 

a) nižší stupeň pochvaly – triednym učiteľom pred kolektívom žiakov 

                                                – informovanosť rodiča prostredníctvom žiackej knižky.  

       b) vyšší stupeň pochvaly – ocenením riaditeľkou školy pred kolektívom žiakov (podľa jej   

           uváženia – diplom, pohár, materiálna cena) 

       c) najvyšší stupeň pochvaly – ocenením riaditeľkou školy pred kolektívom podľa bodu b) a    

           udelenie zvýhodnenia nejakej z povinností tohto žiaka podľa uváženia riaditeľky. 

3. Za mimoriadne vzorné študentské výsledky a veľmi úspešné vykonanie záverečných skúšok, 

možno získať mimoriadnu odmenu, ktorú sa rozhodne udeliť riaditeľka v zmysle ňou stanovenej 

hodnoty a formy. 

4. Za porušenie školského poriadku bude žiakovi uložené opatrenie na posilnenie disciplíny. 

a) najnižší stupeň pokarhania – ústne napomenutie triednym učiteľom; 

b) nižší stupeň  pokarhania – písomné napomenutie vyučujúcim (za zabúdanie pomôcok,  

                                         nepravidelnú  dochádzku  a prípravu na vyučovanie a pod.); 

                                      – informovanosť rodiča prostredníctvom žiackej knižky.  

c) vyšší  stupeň pokarhania – pokarhanie riaditeľkou školy po schválení  pedagogickou radou; 

                                           (za vymeškávanie vyučovacích hodín hlavných predmetov,  

                                           závažnejšie porušenie školského poriadku)                                   

                                       – zaslanie rodičom upomienky riaditeľkou školy, či upozornenia   

                                          (zároveň sa v tomto dokumente rodičom stanovia sankcie žiaka,  
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                                          prípadne opatrenia na danú situáciu) 

d) najvyšší stupeň – vylúčenie žiaka zo školy. 

VIII. AKCIE ŠKOLY  

 

1. Akcie školy (verejné koncerty, divadelné predstavenie, výstavy a pod.,) sú súčasťou výchovno – 

vzdelávacieho procesu. 

2. Na verejnom kultúrnom podujatí môže žiak účinkovať len so súhlasom učiteľa hlavného predmetu 

- ním naštudovanou kompozíciou alebo ním schváleným kultúrnym programom. 

3. Na interných koncertoch, verejných koncertoch, kultúrnych akciách, súťažiach, školských 

výletoch sa správa žiak takým spôsobom, ktorý robí česť škole. Dodržiava pokyny pedagóga. 

4. Pozorne si vypočuje pokyny a poučenie pedagóga o správaní sa na akcii školy v zmysle internej 

smernice: Interné pravidlá  pri zabezpečení koncertov SZUŠ Hliník nad Hronom a Vnútorného 

školského poriadku pre žiakov SZUŠ v Hliníku nad Hronom. 

5. Na interných koncertoch, verejných koncertoch, kultúrnych akciách, výstavách v galériách, 

divadlách, súťažiach dodržiavajú žiaci pokyny vedúceho pedagóga a ostatných pedagogických 

zamestnancov. Rovnako dodržiavajú termín, miesto a čas stretnutia sa. 

6. Pri akciách učiteľa so žiakmi sa zabezpečuje dozor iba pred, počas a ihneď po skončení podujatia. 

V prípade inej požiadavky rodiča je potrebná písomná forma u zodpovedného učiteľa. 

7. Pri organizovaní podujatí mimo školy a elokovaných pracovísk je nevyhnutné dodržiavať 

bezpečnostné predpisy. Pred každou akciou školy, kde sa vyžaduje vycestovanie mimo miesta 

školy a mimo miesta elokovaných pracovísk, je potrebný Informatívny súhlas zákonného 

zástupcu o účasti žiaka na tomto podujatí na predpísanom tlačive školy. 

8. Žiakom je prísne zakázané na akciách školy fajčiť, piť liehové nápoje, prechovávať a užívať drogy 

a omamné látky. Porušenie tohto bodu sa berie ako hrubé porušenie správania žiaka.  

9. Žiak môže vymeškať vyučovanie a kultúrne podujatia školy len pre chorobu, vážnu udalosť v 

rodine, pre veľmi nepriaznivé počasie a neočakávané dopravné situácie. 

10. Neprítomnosť žiaka aj na kultúrnych podujatiach, či súťažiach je zákonný zástupca povinný 

oznámiť včas učiteľovi hlavného predmetu osobne, telefonicky alebo písomne. V prípade 

bezdôvodného vymeškania súťaže, vystúpenia organizovaného školou (postup podľa školského 

poriadku) – sa oznámi rodičovi upomienkou toto porušenie školského poriadku. 

 

11. Koncertné vystúpenia žiakov: 

a) Žiak je povinný hrať a spievať naspamäť na všetkých typoch koncertoch a podujatiach školy 

(výnimkou je hra na dychové nástroje a zdravotne postihnutí žiaci). Učiteľ je povinný viesť žiakov 

v predmete hry na hudobný nástroj a spev k hre naspamäť, aby boli žiaci pripravení na väčšie 

pódia, kultúrne podujatia a súťaže; 

b) Každý žiak v predmete hry na hudobný nástroj a spev v individuálnom vyučovaní musí 

vystúpiť minimálne raz za polroka v sólovej hre (výnimkou sú zdravotne postihnutí žiaci). Ak žiak 

nevystúpi ani raz na internom koncerte v sólovej hre, nemá nárok byť klasifikovaný známkou 

výborný na vysvedčení; 

c) Každý žiak skupinového vyučovania v tanečnom, literárno-dramatickom odbore musí vystúpiť 

minimálne raz za polroka (výnimkou sú zdravotne postihnutí žiaci). Ak žiak nevystúpi ani raz na 

internom koncerte, nemá nárok byť klasifikovaný známkou výborný na vysvedčení; 

d) Žiaci môžu hrať a spievať z nôt len pri súborovej, komornej a štvorručnej hre a kapele;  

e) Ak učiteľ hrá so žiakom na koncerte, nesmie jeho sila hry na nástroj prevyšovať silu hry žiaka; 

f) Ak žiak používa notový stojan pri hre na nástroj na koncerte, je potrebné stojan postaviť bokom  

     tak, aby hráčov neprekrýval, aby bolo vidieť ich hru na hudobnom nástroji. 

g) Každý žiak vo výtvarnom odbore musí vystaviť svoje práce na výstavke prác výtvarného 
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odboru, ktorá je súčasťou každého interného koncertu, minimálne  raz za polrok. Ak žiak 

nevystaví svoje práce na výstavke, nemá nárok byť klasifikovaný známkou výborný na 

vysvedčení. 

12. Kultúra vystúpenia:   

h) Pedagóg vedie žiakov ku kultúre vystúpenia na koncertoch, ako je poklona pred a po hre na 

hudobnom nástroji (spev), recitácii, tanci a pod. 

i) Pedagóg vedie žiakov ku kultúre oblečenia (obuv) na koncertoch, ktorá je adekvátna k ich 

účinkovaniu; 

j) Pedagóg vedie žiakov k disciplíne, úcte a rešpektovaní svojich spolužiakov pri  hre na 

hudobnom nástroji alebo vystúpení počas koncertu;  

k) Pedagóg upozorní žiakov, rodičov a prítomných pred koncertom, aby neodchádzali z koncertu 

hneď po svojom vystúpení alebo vystúpení svojich detí a počkali do záveru koncertu, z dôvodu 

úcty voči ostatným účinkujúcim;  

l) Pedagóg upozorní žiakov, rodičov a prítomných pred koncertom, aby prichádzali a odchádzali 

iba pri potlesku, a nie počas hry, čím môžu značne znehodnotiť vystúpenie každého žiaka; 

m) Pedagóg upozorní  žiakov, rodičov a prítomných pred koncertom, aby si vypli mobily počas 

koncertu. 

 

 

IX. POPLATKY ŠKOLY a RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK  

 

1. Žiak je povinný uhradiť školné. Rodičovský príspevok sa uhrádza nasledovným spôsobom: 

a) Mesačne  do 10. dňa bežného mesiaca 

b) Jednorázovo  do 30.9. na celý školský rok 

c) Polročne:  1. platba do 30.9. za prvý polrok (5 mesiacov)  

2. platba do 28.2. za druhý polrok (5 mesiacov). 

 

2. Žiak je povinný uhradiť zápisné vo výške 10 €. Variabilný symbol (VS) je pridelené číslo 

vyučujúceho. Do poznámky sa uvedie meno a priezvisko dieťaťa. 

a) Zápisné platí každý žiak 1x za jeden školský rok bez ohľadu na počet navštevovaných 

predmetov. 

b) Zákonný zástupca zaplatí zápisné vždy do 15.9. kalendárneho roka 

c) V prípade odovzdania vzdelávacieho poukazu našej SZUŠ sa zápisné neplatí. 

 

3. Žiak musí mať uhradený rodičovský príspevok v danom mesiaci. Ak sa žiak nezúčastňuje na 

vyučovaní, rodičovský príspevok sa nevracia. Rodičovský príspevok sa vráti, ak sa v škole 

nevyučovalo dlhšie ako štyri týždne, alebo ak sa žiak nemohol z vážnych a zdravotných dôvodov 

zúčastniť na vyučovaní dlhšie ako štyri týždne. Takáto neúčasť musí byť vždy doložená lekárskym 

potvrdením a to ihneď, ako nastúpi dieťa do školy. Potvrdenia prinesené neskôr nebudú 

akceptovateľné. 

4. Ak k 10. dňu v mesiaci nebude pripísaná platba na účte školy, žiakovi nebude poskytnuté 

vyučovanie. Po prvom telefonáte ekonómky bude nasledovať: UPOMIENKA č. 1, ktorá Vašu 

dlžnú sumu navýši o sankciu vo výške 3,00 €. Upomienka č. 2 a každá ďalšia sa navýši o ďalšie 

3,00 €. 

5. Ak rodič nebude mať možnosť zabezpečiť úhradu včas z vážnych dôvodov, túto skutočnosť 

nahlási ekonómke školy, s ktorou si dohodne o postupe úhrady. 

6. Príspevok sa uhrádza na účet vedený v Tatra banke a.s., číslo účtu 262 779 1503 / 1100, variabilný 

symbol je číslo učiteľa a počet mesiacov. Pri platbe cez IB vždy  uvádzajte do poznámky meno a 

priezvisko dieťaťa. Pri úhrade šekovou poukážkou sa do rubriky  odosielateľa vyplňuje meno 



13 
 

a priezvisko  dieťaťa. 

7. Riaditeľ školy môže znížiť výšku poplatku v prípade žiakov – 3 a viac súrodencov, v prípade 

rodiča samoživiteľa - na základe žiadosti.  

8. Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak môže písomne požiadať ZUŠ o odpustenie príspevku 

na  čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom s priloženým  dokladom o tom, že je  

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného 

predpisu. O odpustení príspevku rozhodne zriaďovateľ základnej umeleckej školy v zmysle zákona 

245/2008, §49, ods. 6. 

9. Cenník rodičovského príspevku a ostatných poplatkov bude vždy prehodnocovaný  k 1. septembru 

aktuálneho roka, vo výnimočných prípadoch od 2. februára aktuálneho roka z dôvodu, že SZUŠ 

má prideľované finančné prostriedky z obce Hliník nad Hronom  a z Banskobystrického 

samosprávneho kraja na základe schválenia VZN platného pre daný kalendárny rok. 

 

  

X. PREVÁDZKA a VNÚTORNÝ REŽIM ŠKOLY  

 

1. Priestory SZUŠ sú v prevádzke v čase od 7.00 hod. do 20.00 hod. Elokované pracoviská sú 

k dispozícii v čase rozvrhu hodín učiteľov a nevyhnutnej prípravy na vyučovanie.  

2. Dochádzka žiakov je evidovaná v triednej knihe, vyučujúci je povinný viesť evidenciu prítomnosti 

žiakov  a náplň vyučovacej hodiny zaznamenať v triednej knihe a v žiackej knižke.  

3. Žiak sa v priestoroch školy zdržiava iba v čase svojho rozvrhu hodín, v čase potrebnom na 

prípravu na vyučovanie a počas podujatí organizovaných školou. V tomto čase je nad žiakmi 

zabezpečený pedagogický dozor. Počas voľných hodín sa žiak zdržiava vo vyhradených 

priestoroch, správa sa tak, aby nerušil vyučovací proces.  

4. Žiak má zakázané zdržiavať sa v priestoroch školy a v priestoroch elokovaných pracovísk školy 

bez dozoru. 

5. V čase prevádzky školy môže žiak požiadať o cvičenie vo voľných učebniach. Súhlas vydáva 

riaditeľ po konzultácii s triednym učiteľom a s učiteľom zodpovedným za danú učebňu. 

6. Do budovy školy vstupujú len oprávnené osoby, t.j. zamestnanci, žiaci, rodičia, sprevádzajúce 

žiakov na vyučovanie, alebo na podujatia organizované školou a osoby, ktoré prichádzajú do školy 

z pracovných dôvodov.  

7. Cudzím osobám je zakázaný vstup na vyučovanie. Cudzie osoby môžu byť na vyučovaní iba vo 

výnimočných prípadoch, so súhlasom učiteľa.  

8. Vstup cudzích osôb do tried a do budov elokovaných pracovísk školy, v ktorých sa vykonáva 

výchovno-vzdelávacia činnosť SZUŠ na základe nájomnej zmluvy, sa riadi vnútornými a 

prevádzkovými poriadkami jednotlivých škôl. 

 

 

XI. STAROSTIVOSŤ O MAJETOK ŠKOLY A OSOBNÉ VECI 

 

1. Žiak szuš je povinný šetriť a chrániť majetok školy, učebnice, učebné pomôcky a iné. Ak svojou 

nedbanlivosťou alebo úmyselne spôsobí škole majetkovú škodu, musí ju svojpomocne odstrániť 

alebo nahradiť v plnom rozsahu. 

2. Žiak si môže vypožičať rôzny majektok SZUŠ iba na jeden školský rok a na protipodpis buď 

plnoletého žiaka alebo jeho zákonného zástupcu.     Všetky zapožičané školské predmety 

(učebnice, nástroje, kostýmy, knihy, noty atď.)  

vráti žiak škole na konci každého školského roka. 

3. Žiaci LDO, TO a predmetu spev, majú povinnosť starať sa o kostýmy a kroje, ktoré sú žiakovi 



14 
 

zapožičané a v prípade jeho straty musia zaplatiť jeho plnú cenu. Ak žiak vráti poškodený kostým 

alebo kroj, musí vyplatiť škodovú čiastku určenú školou. 

4. Do školy nosí žiak iba tie predmety a veci, ktoré potrebuje na vyučovanie, prípadne na ktorých sa 

dohodne s vyučujúcim. 

5. Žiakom nie je povolené nosiť do školy väčšiu sumu peňazí a cenné veci. Cenné veci, väčšie sumy 

peňazí a mobily nosí žiak len na vlastnú zodpovednosť. Pri ich strate nebude škola niesť žiadnu 

zodpovednosť. 

 

 

XII.  BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA ŽIAKOV 

 

1. Každý zamestnanec školy má povinnosť dbať na ochranu osobnosti žiaka a na ochranu jeho 

osobných údajov. 

2. Škola má povinnosť dbať na ochranu žiaka pred vplyvmi ohrozujúcimi jeho mravný vývoj. Žiak 

bez dozoru pedagóga nesmie manipulovať s technikou, elektrickými zariadeniami, ostrými 

predmetmi, chemikáliami, horľavinami a pod. 

3. Žiak má zakázané nosiť do školy zbrane, cigarety, alkohol, omamné látky, drogy a iné 

psychotropné látky, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie. Žiak má zakázané nosiť do školy 

bicykle, kolobežky, kolieskové korčule a zvieratá.  

4. Žiaci majú zákaz fajčiť, používať alkohol a iné omamné látky. V žiadnom prípade ich nesmú 

priniesť do školy ani na žiadne školské podujatie. Porušenie tohto zákazu sa bude posudzovať ako 

hrubé porušenie školského poriadku s následným prijatím opatrení. 

5. Žiaci sa pohybujú po chodbách školy a na elokovaných pracoviskách pokojne, nenaháňajú sa, 

nenakláňajú sa po schodoch a pod. (nebezpečenstvo úrazu). 

6. Žiak neotvára okná v neprítomnosti vyučujúceho, je mu zakázané vykláňať sa z okien a 

vykrikovať. Okná v triedach otvárajú žiaci len pod pedagogickým dozorom. 

7. Dozor nad žiakmi sa vykonáva pri výchovno-vzdelávacej činnosti: 

a) v čase vyučovania a pri ostatnej výchovno-pedagogickej činnosti organizovanej školou 

pedagogickí zamestnanci školy; 

b) pri súťažiach, výchovných koncertoch, divadelných, tanečných a výtvarných podujatiach a 

iných činnostiach organizovaných v sídle školy zamestnanci školy poverení riaditeľkou školy. 

c) pri podujatiach, na ktorých sa žiak zúčastní mimo školy, jeden pedagogický zamestnanec do 

počtu 15 žiakov. 

8. Učiteľ je zodpovedný za bezpečnosť a zdravie žiakov v čase vyučovania ako i v čase školou 

organizovaných akcií v sídle školy ako i mimo sídla školy, pokiaľ žiak dodržuje príkazy 

pedagogického zamestnanca povereného dozorom a rešpektuje pravidlá určené pred začiatkom 

akcie, ako aj rešpektuje školský poriadok. 

9. Poučenie žiakov o dodržiavaní zásad bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci urobia učitelia na 

začiatku roka, o čom urobia záznam v triednej knihe. Podobne urobia poučenie pred každou akciou 

mimo objektu školy. 

10. Učiteľ alebo žiak bezodkladne nahlási riaditeľke školy a školníčke zistené nedostatky a poruchy, 

ktoré by mohli spôsobiť úraz, resp. inak ohroziť zdravie vlastné a iných a v takomto priestore 

zamedzí akúkoľvek činnosť a urobí príslušné ochranné opatrenia. 

11. Žiak SZUŠ ihneď nahlási vyučujúcemu úraz v škole, alebo na školskej akcii.  

12. Prvú pomoc pri úraze poskytuje vyučujúci. Škola pri úraze bezprostredne zabezpečí: 

a) odborné lekárske vyšetrenie, 

b) informovanie rodiča, 

c) záznam o úraze. 
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XIII. PRÁVA a POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKA  

 

Článok č. 1 - Zákonný zástupca žiaka má právo: 

1. žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom informácie a vedomosti 

vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi 

výchovy a vzdelávania v zmysle zákona,  

2. oboznámiť sa s výchovnovzdelávacím programom školy a školským poriadkom, 

3. vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej 

samosprávy; 

4. podávať námety, sťažnosti a pripomienky na zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu, 

5. byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch a prospechu svojho dieťaťa, 

6. na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa, 

7. zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania svojho dieťaťa, 

8. zúčastňovať sa na podujatiach školy,  

9. požiadať učiteľa o konzultáciu,  

10. požiadať o komisionálne preskúšanie a byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa 

po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy, 

11. požiadať o uvoľnenie dieťaťa z vyučovania,  

12. vybrať pre svoje dieťa školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa zákona, zodpovedajúcu 

schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, 

národnosti a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy možno uplatňovať v súlade s 

možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy. 

 

Článok č. 2 - Zákonný zástupca je povinný:  

1. vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie 

školských povinností, 

2. dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským 

poriadkom, 

3. dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie 

potreby, 

4. informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch 

alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a 

vzdelávania, 

5. nahlásiť triednemu učiteľovi zmeny v osobných údajoch žiaka. 

6. nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil. 

 

7. Zákonný zástupca má právo na základe písomnej žiadosti: 

a) prerušiť žiakovi štúdium; 

b) predčasne ukončiť štúdium; 

c) zmeniť učiteľa hlavného predmetu; 
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d) nariadiť preskúšanie žiaka - ak existujú pochybnosti o správnosti klasifikácie podľa odst. 3 a 4 

§ 9 Vyhlášky 324/2008 Z. z. o ZUŠ; 

e) v odôvodnených prípadoch ospravedlniť neprítomnosť žiaka na vyučovaní trvajúcu viac ako 

jeden deň; 

f) v mimoriadnych prípadoch môže škola zapožičať hudobný nástroj alebo inú učebnú pomôcku 

na domácu prípravu. 

9. Ak sa žiak nemôže dostaviť na vyučovanie, je povinný ospravedlniť sa podľa možností vopred (u 

maloletého žiaka ospravedlňuje zákonný zástupca), a to osobne alebo telefonicky, prípadne 

doložením lekárskeho potvrdenia, alebo písomného ospravedlnenia od rodiča. Vyučujúci urobí 

o tom záznam v triednej knihe a žiackej knižke.  

10. Ak sa žiak nedostavuje na vyučovanie bez ospravedlnenia súvisle v čase dlhšom ako dva týždne, 

triedny učiteľ je povinný kontaktovať rodiča a oznámiť mu túto skutočnosť. Ak je 

neospravedlnená neprítomnosť dlhšia ako tri týždne, triedny učiteľ je povinný zaslať písomnú 

upomienku. 

8. Zákonný zástupca žiaka SZUŠ zodpovedá za jeho bezpečnosť, za jeho príchod na vyučovanie 

a odchod z vyučovania.  

9. Zákonný zástupca sa môže zúčastniť vyučovacej hodiny – SZUŠ má otvorené vyučovanie, tzv. 

“open class”. 

10. O dochádzke a prospechu žiaka sa môže zákonný zastupca informovať:  

a) v čase vyučovacej hodiny svojho dieťaťa - v individuálnom vyučovaní; 

b) pred alebo po vyučovaní - v skupinovom vyučovaní; 

c) na interných koncertoch spojených s rodičovským združením; 

d) rodičovskom združení; 

e) telefonicky; 

f) zákonný zástupca si môže osobne dohodnúť stretnutie s učiteľom; 

g)  v závažných prípadoch u riaditeľa školy. 
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XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Dodržiavanie Vnútorného školského poriadku pre žiakov SZUŠ v Hliníku nad Hronom je záväzné 

pre všetkých žiakov a zamestnancov školy. 

2. Zmeny vo Vnútornom školskom poriadku pre žiakov SZUŠ v Hliníku nad Hronom schvaľuje 

riaditeľka školy po prerokovaní na pedagogickej rade školy.  

3. Vnútorný školský poriadok pre žiakov SZUŠ v Hliníku nad Hronom je prístupný žiakom 

a rodičom na webovom sídle školy www.szushlinik.sk, na hlavnej nástenke školy v triede 

Hudobnej náuky SZUŠ v Hliníku nad Hronom a na nástenke v presklenej miestnosti na 

elokovanom pracovisku SZUŠ v Žiari nad Hronom. V triede u každého pedagóga je zverejnená 

skrátená verzia Vnútorného školského poriadku pre žiakov SZUŠ v Hliníku nad Hronom.   

4. Tento Vnútorný školský poriadok pre žiakov SZUŠ v Hliníku nad Hronom bol pripomienkovaný, 

prerokovaný a schválený Pedagogickou radou školy dňa 21.11.2017. 

5. Tento Vnútorný školský poriadok pre žiakov SZUŠ v Hliníku nad Hronom nadobúda účinnosť 

22.11.2017, čím sa ruší platnosť vnútorného školského poriadku z dňa 27.08.2014  

 

 

 

V Hliníku nad Hronom, dňa 21.11.2017 

 

Zamestnanecký dôverník: Mgr. Repiský Peter:  ................................ 

 

 

 

 

 

 

 

...........................................                                                              

PhDr. Tatiana Ladiverová                                          

         riaditeľka školy 

http://www.szushlinik.sk/

