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ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA  

Horné Rakovce 1440/29, 039 01  Turčianske Teplice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLSKÝ PORIADOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblasť platnosti: 

Školský poriadok upravuje práva a povinnosti žiakov Základnej  umeleckej školy, 

Horné Rakovce 1440/29, 039 01  Turčianske Teplice (ďalej len ZUŠ, škola), odo dňa jeho 

účinnosti.  
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ÚVODNÉ USTANOVENIE 

Školský poriadok je vydaný riaditeľom školy v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláške 

č.525/2021 ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva SR č. 324/2008 o základnej 

umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z.z. 

 

 

Článok 1 

PRÁVA ŽIAKOV 

1. Každý žiak má právo poznať svoje práva a povinnosti, ktoré upravuje tento školský 

poriadok. 

2. Žiak má právo: 

a) na rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu, 

b) na vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku, 

c) na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a 

zdravotný stav, 

d) na zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety, 

e) na úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti, 

f) na poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním, 

g) na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí, 

h) na organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, 

záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny, 

i) na úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému 

a sexuálnemu násiliu, a jednotlivým formám diskriminácie, ako aj šikanovaniu, 

pri podozrení na niektorú z týchto foriem (vyššie menovaných) je žiak alebo 

jeho zákonný zástupca povinný neodkladne oznámiť to vyučujúcemu, 

riaditeľovi alebo zástupcovi riaditeľa, ako prevencia proti šikanovaniu bude 

slúžiť rozhovor učiteľa so žiakom, so zákonným zástupcom, ako aj rozhovor 

vedúcich zamestnancov s učiteľmi, a zákonnými zástupcami žiakov našej školy, 

j) na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi 

možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím 

programom, 

k) na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov, 

l) na primeraný, zrozumiteľný výklad učiva, 

m) k učivu položiť otázku a dostať odpoveď, 

n) na omyl, 

o) na objektívne hodnotenie, 

p) vedieť, čo sa bude hodnotiť a akým spôsobom, 
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q) dozvedieť sa výsledok každého hodnotenia, 

r) na taktný prístup zo strany učiteľa, 

s) na rešpektovanie zdravotných problémov, náboženského cítenia, 

t) v primeranom čase vhodným spôsobom vyjadriť svoj názor, 

u) zúčastňovať sa mimoškolských podujatí organizovaných školou. 

 

 

Článok 2 

POVINNOSTI ŽIAKOV 

1. Každý žiak má povinnosť poznať tento školský poriadok a dodržiavať ho. 

2. Žiak má povinnosť najmä: 

a) neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa 

výchovy a vzdelávania, zdržať sa akýchkoľvek prejavov urážlivého konania 

voči ostatným, ako aj prejavov diskriminácie, násilia a šikanovania voči 

ostatným žiakom a učiteľom, 

b) dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy, 

c) chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola využíva na 

výchovu a vzdelávanie, 

d) chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré mu 

boli zapožičané, 

e) pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať, 

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

bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní, 

g) ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy, 

h) rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými 

mravmi. 

3. Žiaci prichádzajú na vyučovanie včas (najskôr 10 min. a najneskôr 5 min. pred 

začiatkom vyučovania). Zo školy odchádzajú bezprostredne po skončení vyučovania. 

Škola nezodpovedá za žiaka a jeho bezpečnosť pred stanoveným časom príchodu na 

vyučovanie a po skončení vyučovania. 

4. Do budovy je zakázané vstupovať na bicykli, kolobežke, kolieskových korčuliach 

a pod.  

5. Žiak je povinný nosiť prezuvky a prezúvať sa v chodbe na prízemí. Pri individuálnom 

štúdiu (HO) si žiak obuv a osobné veci odkladá v triede. Pri kolektívnom vyučovaní 

(VO, LDO) sa žiaci prezúvajú pri triede a veci si odkladajú na chodbe v priestore na 

tom určenom. Žiaci TO za prezúvajú a prezliekajú v šatniach.  

6. Žiaci chodia do školy čisto a vhodne upravení. Svoje veci majú označené tak, aby si ich 

v prípade výmeny bezpečne spoznali. 
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7. Zo školy odchádzajú bezprostredne po skončení vyučovania. 

8. V triede a v školských priestoroch zachovávajú čistotu a chránia školský majetok, šetria 

učebné pomôcky a učebnice. Ak spôsobia škodu, sú povinní ju nahradiť. 

9. Žiaci sú povinní nosiť si do školy učebnice a učebné pomôcky podľa pokynov 

vyučujúcich. Na VO, TO a LDO sú povinní nosiť vhodnú obuv a odev podľa pokynov 

vyučujúceho vzhľadom na špecifiká práce v jednotlivých odboroch. 

10. Chodia do školy pripravení. Ak sa z vážnych dôvodov nemohli pripraviť, ospravedlnia 

sa na začiatku vyučovacej hodiny. 

11. Správajú sa slušne k všetkým zamestnancom školy, pri stretnutí ich pozdravia. 

12. Žiaci neotvárajú okná bez prítomnosti vyučujúceho. Nie je dovolené z okien sa vykláňať 

a vykrikovať. 

13. Žiaci nesmú svojvoľne manipulovať s elektrickými zariadenia a prístrojmi. 

14. Počas prestávky sa riadia pokynmi vyučujúcich, zdržiavajú sa vo vyhradenom priestore 

a nesmú opustiť budovu školy. 

15. Počas vyučovania nesmú žiaci opustiť učebňu ani budovu školy bez dovolenia učiteľa.  

16. Ak sa žiak nezúčastní na vyučovaní, je povinný priniesť ospravedlnenie. 

17. Žiaci majú zakázané fajčiť, požívať alkohol a iné omamné látky. V žiadnom prípade ich 

nesmú priniesť do školy ani na mimoškolské podujatie. Porušenie tohto zákazu sa bude 

posudzovať ako hrubé porušenie školského poriadku s následným prijatím prísnych 

opatrení. Žiaci majú zakázané nosiť do školy cennosti a elektroniku vyššej hodnoty. 

Mobil môžu použiť len so súhlasom vyučujúceho. 

18. Za hrubé porušenie školského poriadku sa považuje i vedomé ubližovanie spolužiakom, 

vedomé poškodzovanie školského majetku a krádeže. 

19. Žiakom, ktorí budú porušovať školský poriadok, budú uložené výchovné opatrenia 

v zmysle Metodického pokynu na klasifikáciu a hodnotenie žiakov ZUŠ č. 21/2009-R. 

 

 

Článok 3 

ŠTUDIJNÉ PODMIENKY 

1. Žiak je povinný zapísať sa na štúdium v prvý deň školského vyučovania. 

2. Žiak je povinný zúčastňovať sa vyučovania všetkých povinných predmetov v danom 

študijnom odbore na základe učebných plánov štátneho vzdelávacieho programu. 

3. Zákonný zástupca žiaka je povinný hradiť príspevok na čiastočnú úhradu nákladov 

spojených so štúdiom (školné). Úhrada sa vykonáva polročne spravidla do 1.10. – I. 

polrok a do 1.3. – II. polrok v danom školskom roku. 

4. Prerušenie alebo zanechanie štúdia je zákonný zástupca žiaka povinný oznámiť 

riaditeľovi školy formou písomnej žiadosti. Prerušenie alebo zanechanie štúdia je 

možné prvým dňom nasledujúceho mesiaca po podaní žiadosti. 
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5. Neprítomnosť na vyučovaní žiaka z osobných dôvodov (nemoc, rodinné dôvody, 

školské akcie a pod.) ospravedlňuje zákonný zástupca žiaka.  

6. Ak žiak vymešká viac ako 65 % hodín z povinných vyučovacích predmetov, nemôže 

byť klasifikovaný. Zvládnutie príslušného učiva a postup do ďalšieho ročníka mu bude 

uznaný len na základe úspešne vykonanej komisionálnej skúšky. 

7. Individuálne vyučovanie hudobnej náuky môže byť umožnené len žiakom, ktorí sa pre 

vážne dôvody nemôžu zúčastňovať na vyučovaní podľa stanoveného rozvrhu hodín. 

O uvedenú formu štúdia požiada zákonný zástupca žiaka formou písomnej žiadosti 

riaditeľstvo školy.  

8. Riaditeľ školy môže predčasne ukončiť štúdium žiaka z nasledovných dôvodov: 

a) ak žiak neprospel (má aj po opravnej skúške z niektorého povinného vyučovacieho 

predmetu stupeň – neuspokojivý) a nebolo mu umožnené opakovať ročník,  

b) z dôvodu vysokej absencie v povinných vyučovacích predmetoch žiak nie je 

hodnotený a nebolo mu umožnené opakovať ročník, 

c)  v prípade, ak žiak sústavne alebo závažným spôsobom porušuje školský poriadok, 

d) v prípade neuhrádzania príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so 

štúdiom. 

 

Článok 4 

VÝCHOVNÉ OPATRENIA 

1. Pochvaly a iné ocenenia udeľuje riaditeľ školy za mimoriadny prejav aktivity, iniciatívy 

alebo úspechu, za dlhoročnú reprezentáciu školy a pod. ústnou alebo písomnou formou 

na základe návrhu triedneho učiteľa. 

2. Za závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku ukladá riaditeľ školy 

opatrenie formou napomenutia alebo pokarhania, až po predčasné ukončenie štúdia. 

 

Článok 5 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

1. Školský poriadok bol prerokovaný na pedagogickej rade dňa 24.01.2022.  

2. Školský poriadok nadobúda účinnosť od 01.02. 2022. 

 

 

 

 

 

 PaedDr. Martin Olšiak 

         riaditeľ ZUŠ  


