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Školský poriadok pre žiakov  
Základnej umeleckej školy Valaliky 

 

Riaditeľka Základnej umeleckej školy vo Valalikoch vydáva tento školský poriadok po prerokovaní              
s orgánmi školskej samosprávy a v pedagogickej rade ako súbor princípov a pravidiel pre žiakov, 
ktorými sa riadi systém školskej komunikácie v priestoroch školy i mimo nej v čase školského i 
mimoškolského vyučovania v súlade s výchovno-vzdelávacím programom školy a príslušnými právnymi 
normami. 
 
Školský poriadok upravuje najmä podrobnosti o 
 
 výkone práv a povinností detí, žiakov a ich zákonných zástupcov v škole,  
 pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími 

zamestnancami školy, 
 prevádzke a vnútornom režime školy, 
 podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov a ich ochrany pred 

sociálno- patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím, 
 podmienkach nakladania s majetkom, ktorý škola spravuje, ak tak rozhodne zriaďovateľ 

 
 
Práva žiakov 
 
Každému žiakovi školy 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: 
 
 rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu 
 vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom zákonom 
 individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav 

v rozsahu ustanovenom zákonom 
 informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov 
 poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním 
 výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí 
 organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, 

zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psycho-hygieny 
 úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a 

sexuálnemu násiliu 
 na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami a 

záujmami v rozsahu ustanovenom školským vzdelávacím programom 
 úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti 
 Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie 

s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie 
nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú, a to na základe 
žiadosti a zákonným zástupcom dokladovaných informácií o zdravotnom stave žiaka 

 Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo používať pri výchove a 
vzdelávaní špeciálne učebnice a špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky. 
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 Žiak má právo: 
a) vedieť, čo sa bude hodnotiť a akým spôsobom,  
b) dozvedieť sa výsledok každého hodnotenia,  
c) na objektívne hodnotenie. 
 

 
Povinnosti žiakov 
 
 Žiak je povinný poznať a bezvýhradne zachovávať predpisy, ktoré sú uvedené v školskom 

poriadku a v ostatných vnútorných predpisoch školy. 
 Žiak je povinný zúčastňovať sa na vyučovaní pravidelne a v určenom čase.  
 Zmyslom štúdia  na ZUŠ v HO  je priebežné muzikálne a technické napredovanie, a preto je 

potrebné, aby sa žiak na vyučovanie systematicky pripravoval. 
 Podmienkou pre štúdium žiakov v HO je vlastniť hudobný nástroj, alebo si ho zabezpečiť, 

pretože je to nevyhnutné pre systematickú prípravu na vyučovanie. 
 Ak žiak nie je na vyučovanie riadne pripravený, ospravedlní sa vyučujúcemu pred začatím 

vyučovacej hodiny. 
 Žiak je povinný konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie 

a bezpečnosť osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní, neobmedzovať svojím 
konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania, ctiť si ľudskú 
dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy 

 Žiak je povinný chrániť pred poškodením majetok školy, ktorý sa využíva na výchovu 
a vzdelávanie (učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, hudobné nástroje, nábytok 
a pod.).  

 Žiak zodpovedá za svoje osobné veci a na vyučovanie nenosí väčšie sumy peňazí, cenné 
predmety a zvieratá a iné. 

 Žiak udržiava v triedach čistotu a poriadok, do tried vstupuje v prezuvkách. 
 Počas vyučovania žiak používa mobilný telefón len ako učebnú pomôcku so súhlasom 

vyučujúceho. 
 V priestoroch školy je žiak povinný zdržiavať sa v tichosti a nenarušovať vyučovanie a priebeh 

podujatí. 
 Na koncerty, či iné verejné vystúpenia  je žiak povinný dostaviť sa vhodne, reprezentatívne 

oblečený. 
 Počas koncertov sú žiaci povinní zachovať kľud a nenarušovať priebeh podujatí svojím 

predčasným odchodom. 
 Žiak nesmie v priestoroch školy fajčiť, alebo užívať akékoľvek omamné látky a v blízkom okolí 

školy znečisťovať prostredie. 

 
Práva zákonných zástupcov žiaka 
 
Zákonný zástupca žiaka má právo: 
 
 žiadať, aby sa jeho dieťaťu poskytovali informácie a vedomosti v súlade so súčasným 

poznaním a s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zákona, 
 oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom, 
 byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa, 
 na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa, 
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 vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom 
orgánov školskej samosprávy, 

 byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase 
riaditeľa školy. 

 
Povinnosti zákonných zástupcov žiaka 
 
 Dôvod neprítomnosti žiaka je rodič alebo zákonný zástupca žiaka povinný oznámiť učiteľovi 

(osobne, telefonicky, alebo písomne ) najneskôr do 2 pracovných dní. 
 Ako ospravedlniteľná neprítomnosť žiaka je akceptovaná choroba, lekárom nariadený zákaz 

dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, náhle prerušenie 
premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť 
žiaka na súťažiach a verejných vystúpeniach. 

 V osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe 
žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. 

 Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako 3 po sebe 
nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak, jeho zákonný zástupca alebo zástupca 
zariadenia potvrdenie od lekára. 

 Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám spôsobmi uvedenými vyššie. 
 
 
Organizácia vyučovania 
 
 Vyučovanie na škole prebieha podľa schváleného rozvrhu hodín riaditeľkou školy, 

ktorý je vyvesený v každej triede na viditeľnom mieste. 
 Vyučovacia hodina trvá 45 minút. 
 Vyučovanie prebieha v budove na pracoviskách vo Valalikoch v čase od 10.00 – 19.30. 
 Vyučovanie na elokovaných pracoviskách prebieha podľa schváleného rozvrhu hodín, ktorý je 

prispôsobený tamojším podmienkam. 
 Žiaci prichádzajú na kolektívne vyučovanie 5 minút pred začiatkom vyučovania. Kolektívne a 

individuálne vyučovanie nesmie byť narušované neskorými príchodmi žiakov na vyučovanie. 
 Štúdium na ZUŠ je záujmové. Prijatí žiaci sú povinní zúčastňovať sa na vyučovaní pravidelne a 

v určenom čase.  
 Ak žiak vymešká hodinu z osobných, resp. rodinných dôvodov (návšteva lekára, rekreácia, 

odcestovanie a pod.) hodina sa nenahrádza. 
 

Žiaka možno predčasne prepustiť zo ZUŠ: 

- ak sa ukáže, že nemá potrebné predpoklady pre ďalší úspešný vývoj, 
- ak je jeho pobyt v ZUŠ nežiaduci z výchovných dôvodov, 
- ak o to požiada pre závažné príčiny sám, alebo u nedospelého žiaka jeho zákonný 

zástupca. 
 

Zo štúdia je možné sa odhlásiť: 

- na konci polroka alebo na konci školského roka písomnou žiadosťou rodiča alebo 
zákonného zástupcu žiaka, 

- počas klasifikačného obdobia len po predložení dokladu o chorobe alebo presťahovaní. 
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Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom 
 
 Výšku príspevku v Základnej umeleckej škole určuje zriaďovateľ školy, obec Valaliky, všeobecne 

záväzným nariadením. Aktuálna výška príspevku je zverejnená na webovom sídle školy 
https://zusvalaliky.sk/poplatky/ 

 Príspevok sa platí poštovými peňažnými poukazmi typu U alebo bankovým prevodom na účet 
školy do 7. dňa v mesiaci, prípadne polročne do 30.9. a 28.2. 

 Zriaďovateľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku 
podľa odseku 5 zákona č. 245/2008 Z. z., ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého 
žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi 
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. 

 Zo štúdia sa môžu odhlásiť na konci polroka alebo na konci školského roka. 
 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.  

 Pri ospravedlnenej neprítomnosti zo zdravotných dôvodov, ktorá trvá dlhšie ako mesiac, môžu 
rodičia žiaka písomne žiadať o odpustenie školného. 

 
 
Záverečné ustanovenia 
Dodržiavanie školského poriadku je záväzné pre všetkých žiakov školy a jeho porušenie bude 
posudzované na pedagogickej rade školy. 
 
Tento vnútorný poriadok školy nadobúda platnosť dňom 1. septembra 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vo Valalikoch 21.8.2020      Anna Gordan DiS. art. 
               riaditeľka školy 


