
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, ŽELEZNIČNÁ 6, 987 01 POLTÁR 

 
ŠKOLSKÝ PORIADOK 

 
Školský poriadok /ďalej len ŠP/ na ZUŠ v Poltári je súbor princípov a pravidiel pre žiakov 
ZUŠ, ktorými sa riadi systém školskej komunikácie v priestoroch školy v súlade s výchovno-
vzdelávacím programom školy a príslušnými právnymi normami. Jeho rešpektovanie je 
predpokladom vytvorenia príjemnej školskej atmosféry. 
Žiak sa dobrovoľným rozhodnutím študovať na škole zaväzuje riadne dochádzať do ZUŠ, a 
preto je povinný riadiť sa jej pokynmi a vnútorným poriadkom. 
 
Práva žiakov 
Žiaci majú práva a slobody zaručené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a zákonných 
normách spoločnosti. Žiaci sú povinní dodržiavať platné zákony spoločnosti i osobitné 
požiadavky školy a správať sa podľa nich v škole, na podujatiach organizovaných školou i na 
verejnosti. 
Každému žiakovi ZUŠ prináležia práva, ktoré sú zakotvené vo: Všeobecnej deklarácii 
ľudských práv, Deklarácii práv dieťaťa prijatej OSN v roku 1959, Dohovore o právach 
dieťaťa z 20.novembra 1989 prijatom OSN a v ďalších medzinárodných paktoch a 
deklaráciách o ochrane práv dieťaťa, bez ohľadu na to, akej sú rasy, pohlavia, náboženstva, 
zmýšľania, národnosti, sociálneho pôvodu alebo iného postavenia. Žiak má právo na: 

� Vzdelanie a vzdelávanie na základe rovnakých možností a podmienok pre všetkých. 
� Výchovu a vzdelávanie v zdravom prostredí. 
� Ochranu zdravia a bezpečnosti pri vyučovaní /1x do roka oboznámený a preškolený 

triednym učiteľom so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia/. 
� Vlastný názor a slobodu prejavu. 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. 

� Vytvorenie organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu primeraného jeho veku s 
dodržaním psychohygienických zásad výchovy a vzdelávania. 

� K preberanej téme vysloviť svoj názor a klásť otázky. 
� Na otvorenú komunikáciu s nadriadenými v duchu zásad humanity a tolerancie. 
� Žiak má právo na slušné, taktné a ohľaduplné jednanie s ním. 
� Úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému a duševnému násiliu. 
� Výchovu a vzdelávanie zamerané na mnohostranné poskytovanie vecných informácií. 
� Úctu k svojmu vierovyznaniu, svetonázoru a etnickej príslušnosti. 
� Dostať informácie v otázkach týkajúcich sa jeho osoby a výchovno-vzdelávacích 

výsledkov od pedagogických zamestnancov. 
� 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. 
� Individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní rešpektujúci jeho schopnosti a 

zdravotný stav, má právo aby pri zadelení do rozvrhu hodín boli zohľadnené jeho 
možnosti dochádzania 

� Na kvalitnú výučbu vo zvolenom študijnom odbore pri dodržiavaní základných 
pedagogických dokumentov a príslušných právnych noriem, na vzdelanie zamerané 
na vývoj osobnosti, rozvoj talentu a rozumových schopností s rešpektovaním 
individuality jednotlivca. 

 
 
Povinnosti žiakov 

� Všetci žiaci sú povinní poznať a zachovávať predpisy, ktoré sú uvedené v školskom 
poriadku. 

� Všetci žiaci sú povinní chrániť vlastné zdravie i zdravie spolužiakov a iných ľudí 
(počas vyučovania, ako i na podujatiach organizovaných školou), dbať o čistotu a 
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poriadok a ochranu majetku v škole a v jej okolí, (dbať na slušné správanie a na 
kultúru vyjadrovania), upozorňovať na nedostatky, hľadať a navrhovať riešenia, ktoré 
by pomohli skvalitňovať výchovno-vzdelávací program školy. 

� Všetci žiaci sú povinní dodržiavať pravidlá bezpečnosti, s ktorými boli oboznámení na 
začiatku školského roka a rešpektovať usmernenia vyučujúcich smerujúce k 
predchádzaniu úrazom. 

� Na školských výletoch a akciách mimo školy sa správať spôsobom, ktorý bude robiť 
česť našej škole. 

� Úctivo a zdvorilo sa správať k svojim rodičom, priateľom, učiteľom a ostatným 
zamestnancom školy. Pri stretnutí ich slušne pozdraviť. 

� Osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie, rasovej znášanlivosti, 
tolerancie a správať sa podľa nich, predchádzať všetkým formám diskriminácie, 
xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie, byť disciplinovaný, plniť 
pokyny pedagogických pracovníkov. 

� Nevykláňať sa z okna a nevysedávať na okne. 
� V priestoroch školy a pri činnostiach organizovaných školou sa prísne zakazuje fajčiť, 

prechovávať alebo užívať drogy, alkoholické nápoje a iné zdraviu škodlivé návykové 
látky. 

� Oznamovať zistené problémy a nenastúpenie vyučujúceho na vyučovanie, ak tento 
nepríde do 10 min. 

� Zúčastňovať sa na spoločne plánovaných školských činnostiach a akciách školy 
(verejné koncerty). 

� Počas vyučovania aktívne spolupracovať s učiteľom, nevyrušovať a nerozptyľovať 
pozornosť spolužiakov. 

� Žiak je povinný nosiť okrem učebných pomôcok, notovín a hudobného nástroja 
i žiacku knižku (kontrolovanú a podpisovanú rodičom).  

� Všetci žiaci sú povinní poznať a rešpektovať základné ustanovenia organizačného 
poriadku pre ZUŠ, ktoré sa zaviazali plniť nástupom na ZUŠ. 

 
Základné ustanovenia o základných umeleckých školách 
 

� Štúdium na ZUŠ je záujmové. Prijatí žiaci sú povinní zúčastňovať sa na vyučovaní 
pravidelne a v určenom čase. Zo štúdia sa môžu odhlásiť na konci polroka alebo na 
konci školského roka / Vyhláška o základnej umeleckej škole č.324/2008 Z.z. - §7 
ods. 2/. Ak žiak zanechal štúdium na ZUŠ počas školského roka svojvoľne, prípadne 
z neodôvodneného rozhodnutia rodičov, musí rodič, alebo zákonný zástupca žiaka 
zaplatiť školné do konca príslušného polroka. 

� Riaditeľ školy môže rozhodnúť o predčasnom ukončení štúdia ak žiak sústavne alebo 
závažným spôsobom porušuje školský poriadok alebo ak žiak alebo jeho zákonný 
zástupca neplatí školné. 

 
Organizácia vyučovania 
 

� Vyučovacie hodiny prebiehajú podľa schváleného rozvrhu hodín riaditeľstvom školy. 
Rozvrh hodín má každý vyučujúci vyvesený vo svojej triede.  

� Vyučovanie prebieha prevažne v popoludňajších hodinách podľa rozvrhu hodín 
vyučujúcich. 

� vyučovacia jednotka trvá 45 minút, vyučovanie trvá od pondelka do piatku 
(výnimočne na základe povolenia riaditeľky školy cez víkend) a prebieha v 
budove ZUŠ Železničná 6 v Poltári a na alokovaných pracoviskách školy – 
Kalinovo, Kokava, Málinec, Cinobaňa a Ožďany. 

� Členenie hodín: 
70 minút – 2 krát 35 minút 
70 minút – 45 minút a 25 minút – elokovaná trieda s akceptáciou rodiča 
a dochádzajúceho učiteľa, s prihliadnutím na dopravné spojenie a využitie 
vyučovacieho času so súhlasom riaditeľa 
70 minút v celku – u žiakov dochádzajúcich z okolia i kraja ( BB, ZV, LC, RS) 
a u žiakov ŠPD so súhlasom riaditeľa 
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� Žiaci prichádzajú na individuálne a skupinové vyučovanie 5 minút pred začiatkom 
vyučovania. Skupinové a individuálne vyučovanie nesmie byť narušované neskorými 
príchodmi žiakov na vyučovanie. 

� Ak žiak nie je na vyučovanie pripravený, ospravedlní sa vyučujúcemu pred začiatkom 
vyučovacej hodiny. 

� V osobných veciach sa žiak obracia na svojho triedneho učiteľa, vo výnimočných 
prípadoch (neprítomnosť učiteľa) na riaditeľku školy. 

� Dôvod neprítomnosti žiaka je rodič povinný oznámiť učiteľovi najneskôr do dvoch dní 
písomne alebo ústne, či telefonicky nahlási triednemu učiteľovi, resp. riaditeľstvu ZUŠ. 

 
Starostlivosť o majetok školy a osobné veci 
 

� Žiaci sú povinní šetriť a chrániť majetok školy, učebnice, učebné pomôcky a iné. 
Zodpovedajú za čistotu a poriadok v triedach skupinového aj individuálneho 
vyučovania. Ak svojou nedbanlivosťou alebo úmyselne spôsobia škole majetkovú 
škodu, musia ju svojpomocne odstrániť alebo nahradiť v plnom rozsahu. 

� Manipulovať s oknami a žalúziami môžu len v prítomnosti učiteľa a na jeho pokyn. Z 
bezpečnostných dôvodov sa nevykláňať z okien a nevyhadzovať von papiere. 

� Žiaci nepíšu na lavice, steny, nežujú a nelepia žuvačky na nábytok. Šetria podlahu, 
nepoužívajú ostré predmety, zápalky a pod., odpadky zahadzujú len do odpadkových 
košov. 

� Žiaci nevstupujú do triedy s jedlom ani s horúcim nápojom z automatu. 
� Pred vchodom do budovy si očistia obuv, a prezujú sa do zdravotne nezávadných 

prezuviek ( nie športová obuv ), ktoré by nemali zanechávať na podlahe čierne stopy. 
� Vstup do tried sa povoľuje len v prezuvkách. 
� Žiaci nenosia do školy zbytočné a drahé veci, väčšie finančné čiastky a pod.  
� Škola nenesie zodpovednosť za stratené alebo odcudzené veci, ani za mobilné 

telefóny. 
� Zakazuje sa nosiť do školy bicykle, kolobežky, kolieskové korčule, zvieratá. 
� Na chodbách školy sú žiaci aj rodičia povinní zdržiavať sa v úplnej tichosti, aby 

hlasným hovorom nenarušovali vyučovanie v triedach. 
� Na koncerty a na vystúpenia má byť oblečenie žiakov primerané dôležitosti podujatia. 
� Na verejných a interných koncertoch sú žiaci a nimi pozvaní hostia povinní 

zachovávať kľud, majú prispieť k vytvoreniu slávnostnej atmosféry koncertu. 
 

Školné (príspevok žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom) 
 

� Školné sa platí poštovými peňažnými poukazmi typu U (resp. bankovým prevodom 
v zmysle zákona 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona 245/2008 Z. z. 
v znení neskorších predpisov a VZN Mesta Poltár č. 3/2012 : 

 
Výška školného pre školský rok 2012/2013 je stanovená nasledovne: 

� a) zákonný zástupca žiaka v individuálnej forme štúdia mesačne            6.- € 
� b) zákonný zástupca žiaka v skupinovej forme štúdia mesačne               4.- € 
� c) zákonný zástupca žiaka prípravného štúdia (PŠ I) mesačne                 4.- € 
� d) zárobkovo činná dospelá osoba v individuálnej forme štúdia 
          mesačne              15.- € 
� e) zárobkovo činná dospelá osoba v skupinovej forme štúdia 
          mesačne              14.- € 
� f) žiaci štúdia pre dospelých bez príjmu v hmotnej núdzi  
         v individuálnej forme štúdia mesačne                                                       6.- € 
� g) žiaci štúdia pre dospelých bez príjmu v hmotnej núdzi 

      v skupinovej forme štúdia mesačne                                                          4.- € 
� h) zákonný zástupca žiaka v skupinovej forme štúdia tanečného odboru  

     pre deti predškolského veku (MŠ) mesačne sumou                               2.- € 
� i) zárobkovo činná osoba v skupinovej forme štúdia tanečného odboru  

    mesačne sumou                                                                                         7.- € 
� j) zákonný zástupca žiaka bez príjmu v hmotnej núdzi  

     v individuálnej forme štúdia mesačne                                                      2.- € 
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� k) zákonný zástupca žiaka bez príjmu v hmotnej núdzi  
          v skupinovej forme štúdia mesačne                                                          1.- € 

 
� Pri uplatňovaní nároku na zníženie školného predloží zákonný zástupca žiaka alebo 

dospelá fyzická osoba žiadosť riaditeľstvu školy o zníženie školného spolu 
s potvrdením z príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny najneskôr do 15. 
októbra 2010 (po uvedenom termíne nebude žiadosť akceptovaná, a zákonný 
zástupca žiaka alebo dospelá fyzická osoba uhradí školné v plnej výške). 

� Všetkým žiakom, ktorým bolo priznané znížené školné, v prípade, že sa zmenia 
podmienky, nahlási ich zákonný zástupca žiaka alebo dospelá fyzická osoba 
riaditeľke školy do 7 dní.  

� Školné sa bude platiť 2x ročne a to I. polrok najneskôr do 30. 10. 2010 a za II. polrok 
najneskôr do 30. marca 2011. 

�  Ak sa žiak bez vážnych dôvodov nezúčastňuje na vyučovaní, zaplatené školné sa 
nevracia.  

 
 
Hodnotenie a klasifikácia 

� O prospechu a správaní žiaka sa môže zákonný zástupca priebežne informovať na 
triednych aktívoch a po dohovore s vyučujúcim v čase vyučovacej hodiny žiaka. 

� Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami 
v zmysle Metodického pokynu č. N/2009-R z novembra 2009 o hodnotení 
a klasifikácii žiakov ZUŠ: 

1 – výborný 
2 - chválitebný 
3 – uspokojivý 
4 – neuspokojivý 

� Ak nie je možné žiaka klasifikovať v I. polroku pre závažné objektívne príčiny, určí 
riaditeľ školy náhradný termín skúšok, a to spravidla tak, aby klasifikácia za prvý 
polrok mohla byť ukončená najneskôr do dvoch mesiacov od dátumu klasifikácie za I. 
polrok. 

� Ak nie je možné žiaka klasifikovať v II. polroku pre závažné objektívne príčiny, určí 
riaditeľ školy náhradný termín skúšok, a to spravidla v poslednom týždni letných 
prázdnin. 

 
 

Záverečné ustanovenia 
 
Dodržiavanie školského poriadku je záväzné pre všetkých žiakov školy. 
 
Tento vnútorný poriadok školy nadobúda platnosť 1. septembra 2012. 
 
v Poltári, dňa 31. 8. 2012 
Vypracovala: Mgr. Denisa Uhrinová 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   ................................................................. 
       Mgr. Ľuboslava Slebodníková 
               riaditeľka školy 


