
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
ŽELEZNIČNÁ 6, 987 01 POLTÁR

VNÚTORNÝ PREDPIS č. 004/2019

ŠKOLSKÝ PORIADOK

Školský poriadok v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. v znení 
neskorších predpisov o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve, zákona č. 245/2008 Z. z.o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky 
ZUŠ č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov 
v pôsobnosti zamestnávateľa Základná umelecká škola 
Poltár, Železničná 6

Účel vnútornej smernice:
Účelom vnútornej smernice je súbor princípov a pravidiel pre žiakov ZUŠ Poltár, 
ktorými sa riadi systém školskej komunikácie v priestoroch školy v súlade s výchovno-
vzdelávacím programom školy a príslušnými právnymi normami.

Oblasť platnosti:
Školský poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov zamestnávateľa ZUŠ Poltár, 
Železničná 6  (viď PRÍLOHA č. 1).

Počet strán: 9

Počet príloh: 1

Vzťah k už vydaným vnútorným predpisom:
Tento vnútorný predpis ruší školský poriadok z 31. 8. 2017.

Gestorský útvar:
Mgr. Denisa Uhrinová

Schválil: 
Mgr. Ľuboslava 
Slebodníková
riaditeľka školy

Dátum schválenia:
30.8.2019

Dátum účinnosti:
1. septembra 2019



Zásady práce s vnútorným predpisom

Príkaz riaditeľa bol pridelený:

Útvar Dátum prevzatia Podpis
Štatutárny orgán
Samostatná odborná referentka

Vnútorný predpis bude trvalo uložený v riaditeľni ZUŠ Poltár, Železničná 6  
u samostatnej odbornej referentky a je prístupná všetkým zamestnancom a žiakom 
školy.

Zodpovedný vedúci zamestnanec organizačného útvaru (riaditeľka) je povinný 
bezodkladne, najneskôr na najbližšej porade útvaru, po pridelení príkazu riaditeľky 
zabezpečiť oboznámenie všetkých zamestnancov s vnútornou smernicou 
a zároveň informovať o tom, kde bude trvalo uložený.

I. ČASŤ

Článok 1
                                                                     Čl.1
                                                                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 

Pridelenie vnútorného predpisu:1.

Uloženie vnútorného predpisu2.

Oboznámenie s vnútorným predpisom3.



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:

                                                              Čl.2
                                                              Povinnosti žiakov

Vzdelanie a vzdelávanie na základe rovnakých možností a podmienok pre všetkých.➢
Výchovu a vzdelávanie v zdravom a bezpečnom 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,nadanie 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.

➢

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 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 (Cesta za umením, celoslovenské, regionálne a iné súťaže...).

➢

Úctivo a zdvorilo sa správať k svojim rodičom, priateľom, učiteľom a ostatným
zamestnancom školy. Pri stretnutí ich slušne pozdraviť. V ZUŠ oslovovať pán, pani 
učiteľ/učiteľka, pani riaditeľka, pani zástupkyňa, pani upratovačka...

➢



Na verejných a interných koncertoch sú žiaci a nimi pozvaní hostia povinní 
zachovávať kľud, majú prispieť k vytvoreniu slávnostnej atmosféry koncertu.
                                                                Čl.3
                               Príchod a odchod žiakov zo školy

                                               
                                                                Čl.4
                                       Pravidlá dochádzky žiakov na vyučovanie

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. V inom prípade ihneď hlásiť triednemu 
učiteľovi, vedeniu ZUŠ napr. šikanu. 

➢

Nevykláňať sa z okna a nevysedávať na okne, nešmýkať sa po zábradlí. ➢
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, výstavy, predstavenia, workshopy, súťaže, festivaly, triedne 
koncerty 2x ročne v sprievode rodičov).

➢

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

➢

Žiak je povinný nosiť na vyučovanie okrem učebných pomôcok, notovín a hudobného 
nástroja i žiacku knižku,  (kontrolovanú a podpisovanú rodičom),prezúvky si môže 
nechávať v botníku alebo v triede.

➢

Žiak je povinný prostredníctvom rodiča zakúpiť si povinnú literatúru (školu hry 
na nástroj) a inú  hudobnú hudobnú literatúru, pracovný zošiť navrhnutú 
učiteľom.

➢

Žiak chodí do školy vhodne,čisto a bez výstredností oblečený a upravený. Do tried 
vstupuje v prezuvkách. Na hodinách výtvarného a tanečného odboru nosí vhodný 
pracovný a športový úbor.

➢

Žiaci sú povinní vypnúť svoje mobilné telefóny, tablety počas vyučovania 
individuálneho i skupinového alebo ich na vyučovanie nenosiť. 

➢

Na koncerty a na vystúpenia má byť oblečenie žiakov primerané dôležitosti 
podujatia.

➢

Žiak na vyučovanie prichádza v takom časovom predstihu/ 5 min.pred 
vyučovaním/,aby pred začiatkom hodiny bol v triede s pripravenými učebnými 
pomôckami, hudobným nástrojom.

➢

Neskorým príchodom sa ospravedlniť,nenarúšať priebeh vyučovania v skupinovom 
vyučovaní.

➢

Z bezpečnostných dôvodov v budove školy nie je dovolené používať 
skeatboardy,kolieskové korčule,kolobežky.

➢

Po skončení vyučovania žiaci disciplinovane odchádzajú z budovy,dodržiavajú 
bezpečnostné pravidlá,nešmýkajú sa po zábradlí,neutekajú po schodoch,nezdržiavajú 
sa na chodbách ,nekričia ,rešpektujú,že v triedach sa vyučuje.  

➢

Žiak dochádza na vyučovanie pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín.➢
Vyučovanie a podujatia školy môže žiak vymeškať pre chorobu,vážnu udalosť v 
rodine,nepredvídané dopravné obmedzenia,vážne dôvody vyplyvajúce z vopred 
oznámených činností ,výletov  v ZŠ.

➢

Ak žiak chýba na vyučovaní z vopred známych dôvodov,je povinný on alebo zákonný 
zástupca žiaka to včas oznámiť triednemu učiteľovi.

➢

 Neúčasť na vyučovaní žiaka rodič, zákonný zástupca  je povinný ospravedlniť ➢



                                                                   Čl.5
                   Základné ustanovenia v základných umeleckých školách

                                                                 Čl.6
                                                          Organizácia vyučovania

70 minút – 2 krát 35 minút
70 minút – 45 minút a 25 minút – s akceptáciou rodiča a dochádzajúceho učiteľa, 
s prihliadnutím na dopravné spojenie, štúdia mimo okresu, kraja a využitie 
vyučovacieho času so súhlasom riaditeľa
70 minút v celku – u žiakov vyšších ročníkov ,žiakov II. st. dochádzajúcich z okolia 
i kraja ( BB, ZV, LC, RS) a u žiakov ŠPD so súhlasom riaditeľa

hodnoverným písomným dokladom,alebo zápisom do žiackej knižky „oznámenie 
školy rodičom“ najneskôr do dvoch dní písomne alebo ústne, či telefonicky nahlási 
triednemu učiteľovi, resp. riaditeľstvu ZUŠ. 
Za neospravedlnené hodiny,neospravedlnenú dlhodobú  nedochádzku na 
vyučovanie môže byť žiak vylúčený z ďalšieho štúdia v škole.

➢

Žiaka z vyučovania nemôže uvolniť a pustiť domov učiteľ bez rodičovho písomného 
ospravedlnenia.

➢

Ak žiak nie je na vyučovanie pripravený, ospravedlní sa vyučujúcemu pred začiatkom
vyučovacej hodiny, preberané učivo si doberie sám za pomoci spolužiakov,či triednym 
učiteľom individuálneho vyučovania

➢

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

➢

Ak žiak vymešká viac ako 30 % vyučovacích hodín v priebehu polroka,bude 
navrhnutý na komisionálnu skúšku triednym učiteľom na klasifikačnej-
pedagogickej rade, tzv.skúška na podnet riaditeľa školy(z dôvodu neplnenia 
učebného plánu a ŠKVP).

➢

Štúdium na ZUŠ je záujmové. Prijatí žiaci sú povinní zúčastňovať sa na vyučovaní
pravidelne a v určenom čase. Zo štúdia sa môžu odhlásiť na žiadosť rodičov 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.

➢

ZUŠ sa riadi zákonom 18/ 2018 /zákon o osobných údajoch-GDPR / súhlasy rodičov o 
osobných údajoch žiakov zaslané MŠ VVa Š SR a prispôsobené na podmienky ZUŠ 
boli rodičom rozdané,ktoré majú doručiť triednym učiteľom. Rodičia novoprijatých 
žiakov súhlasy vypisujú pri prijímacích pohovoroch žiakov.

➢

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 elokovaných pracoviskách školy – 
Kalinovo, Kokava, Málinec, Cinobaňa ,Ožďany,Hrachovo.

➢

Členenie hodín:➢
1vyučovacia hodina-45 minút➢
45 sa delí na 25 a 20 minút➢



                                                              Čl.7

                                                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.➢
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  v prezuvkách, žiaci sú povinní hlavne v zimnom 
období i prechodnonom období /jar,jeseň/ vstupovať do tried výlučne 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.

➢

Žiaci a ich rodičia môžu prispieť k skrášleniu školy, triedy izbovými kvetmi a inými 
dekoračnými predmetmi. Škola privíta pomoc rodičov, starých rodičov a priateľov školy 
pri drobných opravách hnuteľného, či iného majetku školy. 

➢

Školné sa platí poštovými peňažnými poukazmi, ktoré rozdá triedy učiteľom žiakom ➢



  
Článok 8

Mesačný príspevok žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ

1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v Základnej umeleckej škole (ďalej 
ZUŠ) zriadenej
mestom Poltár podľa VZN 3/2019 mesačný príspevok určený za každý odbor.

2. Mesačný príspevok sa uhrádza za I. polrok školského roka najneskôr do 30. októbra 
príslušného
školského roka a za II. polrok najneskôr do 30. marca príslušného školského roka na účet ZUŠ 
IBAN:
SK05 5600 0000 0060 3855 7100.
3. Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka písomne požiada riaditeľa ZUŠ 
a predloží
doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi 
podľa
osobitného predpisu na základe rozhodnutia uhrádza znížený príspevok na čiastočnú úhradu 
nákladov spojených so štúdiom ZUŠ. 

 

(resp. bankovým prevodom – internet banking 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. 3/2019 :



a Prípravné štúdium I v individuálnom vyučovaní 4.- Eur

 Prípravné štúdium II v individuálnom vyučovaní 6.- Eur

b Prípravné štúdium v skupinovom vyučovaní 4.- Eur

c Základné štúdium I. a II. stupeň v individuálnom 7.- Eur

 vyučovaní
d Základné štúdium I. a II. stupeň v skupinovom 5.- Eur

vyučovaní
e Štúdium pre dospelých do 25 rokov bez vlastného

príjmu:
 a) Individuálne 7.- Eur
 b) skupinové 5.- Eur
f Štúdium pre dospelých do 25 rokov s vlastným  
 príjmom:
 c) individuálne 12.- Eur
 d) skupinové 10.- Eur
g Štúdium pre dospelých nad 25 rokov s vlastným
 príjmom:
 e) individuálne 17.- Eur
 f) skupinové 15.- Eur



h Plnoletý žiak, zákonný zástupca neplnoletého žiaka –
 ako poberatelia dávky v hmotnej núdzi a príspevok
 k dávke v hmotnej núdzi:

g) individuálne 2.- Eur
h) skupinové 1.- Eur

 
                                                             Čl.9
                                          Hodnotenie a klasifikácia

1 – výborný
2 - chválitebný
3 – uspokojivý
4 – neuspokojivý
Celové hodnotenie:       prospel s vyznamenaním,     prospel,     neprospel

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 príslušného kalendárneho roka (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.  a za II. polrok 
najneskôr do 30. marca príslušného kalendárneho roka.

➢

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

➢

Ak rodič neuhradí školné za príslušný polrok školského roka, žiak bude 
rozhodnutím riaditeľa bude vyradený zo štúdia na ZUŠ.
➢

O prospechu a správaní žiaka sa môže zákonný zástupca priebežne informovať na
triednych aktívoch ,interných seminároch a koncertov, po dohovore s vyučujúcim v 
čase vyučovacej hodiny žiaka i prosredníctvom žiackej knižky

➢

Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami 
v zmysle Metodického pokynu č. 21/2009-R z novembra 2009 o hodnotení a klasifikácii 
žiakov ZUŠ:

➢

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.

➢

Podľa § 6 vyhlášky 324 /2008 na odporúčanie triedneho učitelia hlavného predmetu 
možno mimoriadne nadaného  žiaka po vykonaní postupových skúšok zo všetkých 
predmetov preradiť do vyššieho ročníka aj na konci prvého ročníka / s výnimkou PŠ do 
1.roč.,absolventských ročníkov 1B,2B lebo to IZUŠ nepovolí / info na riaditeľstve ZUŠ /

➢

Žiak,ktorý je na konci druhého polroka klasifikovaný z niektorého predmetu okrem 
hlavného stupňom neuspokojivý,môže vykonať opravnú skúšku. Z hlavného predmetu 
nie je možná opravná skúška,žiak nemôže pokračovať v štúdiu.

➢

Opravné skúšky sa spravidla konajú posledný týždeň letných prázdnin,termín➢



                                                     ČL.10
                                             Záverečné ustanovenia

V Poltári, dňa 30. 8. 2019

                          .................................................................
       Mgr. Ľuboslava Slebodníková Dis.art
               riaditeľka školy

 opravných aj iných skúšok určuje riaditeľka školy.
Riaditeľka školy v zvlášť odôvodnených prípadoch/hospitalizácia žiaka,zdravotné 
problémy žiaka,pracovná zaťaženosť rodičov,dočasná strata záujmu/ môže prerušiť 
štúdium na žiadosť rodiča maximálne na jeden rok. Žiadosť sa podáva písomne. Po 
prerušení štúdia žiak je povinný vykonať vstupné skúšky pred tojčlennou komisiou 
.Pokračovať v štúdiu je môže podľa výsledkov skúšok a rozhodnutia komisie.

➢

Prvá časť,druhá časť prvého stupňa,II.stupeň základného štúdia a ŠPD-štúdium pre 
dospelých a ukončujú záverečnou skúškou zo všetkých predmetov.

➢

Dodržiavanie školského poriadku je záväzné pre všetkých žiakov školy●
  Ak žiak sústavne alebo závažným spôsobom porušuje školský poriadok možno 
ho zo školy vylúčiť

●

  Zmeny a doplnky Školského poriadku schvaľuje riaditeľka školy po prerokovaní 
s organmi školskej        a v pedagogickej rade školy.

●

Triedni učitelia sú povinný oboznámiť žiakov s obsahom ŠP na prvých vyučovacích 
hodinách  na začiatku školského  roku. Rodičia sú so ŠP oboznámení  2.na prvom 
zasadnutí RZ v školskom roku.

●

ŠP je vyvesený na nástenke verejného priestoru ZUŠ, na nástenkách elokovaných 
pracoviskách i na webovej stránke školy.

●

Školský poriadok nadobúda platnosť 1.septembra 2019●



Príloha 1)

ZÁZNAM O OBOZNÁMENÍ ZAMESTNANCOV ZUŠ POLTÁR, ŽELEZNIČNÁ 6 
S VNÚTORNÝM PREDPISOM  č. 004/2019

Dátum Meno a priezvisko 
zamestnanca

Funkcia Podpis

Mgr. Denisa Uhrinová samostatná odborná 
referentka

Mgr. Dagmar Vývleková, DiS. 
art.

učiteľka

Mgr. Andrea Slivková, DiS.art. učiteľka
Ondrej Gáll Učiteľ
Mgr. Nikola Gazíková Učiteľka
Bc.Roland Horváth, DiS.art. Učiteľ
Mgr. Katatarína Kubaliaková Učiteľka
Adriána Farkašová Učiteľka
Bc. Monika Račková Učiteľka
Mgr. art. Mária Sihelská Učiteľka
Mgr. art. Martina Bohunická Učiteľka
Mgr. Mária Kureková Učiteľka
Mgr. Andrea Jamborová Učiteľka
Erika Pálinkášová upratovačka
Veronika Berkyová, DiS.art. učiteľka
Norbert Lakatoš, DiS.art. učiteľ
Mgr. Anna Ferencová učiteľka
Mgr. Andrea Svorčíková Učiteľka
Tibor Zsiga, DiS. art. učiteľ
Kubaliak Ján Učiteľ
Mgr. Vojenčiaková Mária Učiteľka
Cibuľa Dalibor učiteľ
Kokavcová Daniela učiteľka


