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• Školský poriadok ZUŠ Hurbanova 10, 085 44 Bardejov  

 

Školský poriadok /ďalej len ŠP/ na našej ZUŠ je 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. 
 
 
 
* V súlade s organizáciou štúdia a výchovno-vzdelávacej práce vydávam školský 
poriadok, ktorý je platný od 05.09. 2022 pre žiakov, pedagogických a nepedagogických 
zamestnancov školy. Pre žiakov je platný osobitne Vnútorný školský poriadok pre 
žiakov vydaný riaditeľom školy, ktorý dopĺňa školský poriadok a je platný od 
05.09.2022. 
 
 
 
 
1. VŠEOBECNÉ POKYNY 
 

1. Žiaci budú oboznámení  s  týmto školským poriadkom na prvej vyučovacej hodine. 
Oboznámenie so školským poriadkom žiak potvrdí svojim podpisom a pedagóg vyplní 
záznam v elektronickej triednej dokumentácii. Rodičia budú oboznámení s týmto 
školským poriadkom  na prvom rodičovskom združení v príslušnom školskom roku resp. 
je dostupný na webovom sídle školy.  

2.  Vyučovanie na škole sa môže začínať o 12.00 hodine a skončí do 19.30  v určených 
priestoroch školy. V mimoriadnych prípadoch vyučovanie môže začať aj skôr podľa 
schváleného rozvrhu hodín. Vyučovanie na elokovaných pracoviskách prebieha podľa 
schváleného rozvrhu hodín. 

3.  Prestávka trvá 5, 10 alebo 15 min. podľa schváleného rozvrhu. 
4.  O dochádzke a prospechu žiaka sa môžu rodičia informovať:  

• pred alebo po vyučovaní - v individuálnom vyučovaní, 

• pred alebo po vyučovaní - v skupinovom vyučovaní, 
             (obe možnosti však nesmú ovplyvňovať vyučovanie ďalších žiakov) 

• na rodičovskom združení, 

• v závažných prípadoch u riaditeľa alebo zástupcu riaditeľa školy.  
 
5.   Na verejnom kultúrnom podujatí môže žiak účinkovať len so súhlasom učiteľa hlavného    
      predmetu - ním naštudovanou kompozíciou alebo ním schváleným kultúrnym    
      programom. 
6.   K všetkým učiteľom, zamestnancom školy a dospelým osobám v škole sa žiaci 
      správajú zdvorilo, slušne a pri stretnutí pozdravia. 
7.  Aktuálne informácie pre rodičov a žiakov budú zverejňované na internetovej stránke 

školy: www.zusmvileca.com, FB konte a prostredníctvom EduPage 
       9. Počas vyučovania nie je povolené používať mobilné telefóny až na prípady kedy slúži ako   
            učebná pomôcka. 

 
 

http://www.zusmestavv.edupage.org/


 
2. PRÁVA ŽIAKOV 

 

2. 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.  
K základným právam žiakov patria predovšetkým:  
 
2.1 Právo na vzdelanie  
 
Každý žiak má právo na vzdelanie a vzdelávanie na základe rovnakých možností  
a podmienok pre všetkých. Má právo zúčastňovať sa všetkých školou organizovaných 
akcií i mimoškolských podujatí, koncertov, vystúpení a súťaží. Je právom žiaka, aby 
škola vzhľadom na svoje organizačné, finančné a materiálne možnosti, rozvíjala jeho 
osobnosť, nadanie, rozumové a fyzické schopnosti a potreby, formovala a pripravovala 
ho na aktívny a tvorivý život v dospelosti pri rešpektovaní základných ľudských práv, 
učiac ho zodpovednosti za svoje rozhodnutia, úcte k svojej kultúrnej svojbytnosti  
a uznávajúc hodnoty priateľstva a porozumenia medzi všetkými národmi  
a národnosťami, rasami, etnickými skupinami, s ekologickým cítením a správaním  
v duchu mieru a znášanlivosti. Je právom žiaka, aby poriadok a disciplína v škole bola 
zaisťovaná spôsobom zlučiteľným s ľudskou dôstojnosťou dieťaťa.  
 
2.2 Právo na slobodu prejavu  
 
Každý žiak má právo formulovať vlastné názory a tieto slobodne vyjadrovať, pričom 
týmto názorom sa musí venovať patričná pozornosť a predovšetkým zabezpečovať, 
aby názory žiakov mohli byť slobodne prezentované. Každý žiak má právo na slobodu 
prejavu, čo znamená slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie 
akéhokoľvek druhu v duchu ľudských práv, humanizmu a demokracie, či už formou 
ústnou, písomnou, médiami, umeleckými prostriedkami podľa vlastnej voľby. 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 základne práva a slobody iných a svoje. Právo na vlastný 
názor a slobodu prejavu uplatňujú žiaci predovšetkým na vyučovacích hodinách, 
školských i mimoškolských vzdelávacích aktivitách, na súťažiach, prezentáciách, 
verejných vystúpeniach, na verejnosti a pod. Každý žiak /i jeho zákonný zástupca/ má 
právo podávať návrhy na zlepšenie organizácie vyučovania, prípadne iných činností, 
ktoré súvisia so školou priamo riaditeľovi školy, alebo prostredníctvom triedneho 
učiteľa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
2.3 Právo na súkromie, slobodu myslenia, svedomia a náboženstva  
 
Žiaci majú právo na zákonnú ochranu proti zásahom a útokom na súkromný život,  
do ich rodiny a domova, do ich korešpondencie, do ich cti a povesti. Je povinnosťou 
školy a všetkých jej zamestnancov chrániť žiakov školy proti porušovaniu týchto práv. 
Žiaci majú právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženského cítenia a prejavu. 
Tieto práva však nesmú ohrozovať práva a slobody iných a musia byť v súlade  
s mravnými a právnymi normami Slovenskej republiky.  
 
 
 
2.4 Postup do vyššieho ročníka, preradenie žiaka a predčasné ukončenie štúdia  
 
Do vyššieho ročníka postupuje žiak, ktorý dosiahne na konci II. polroka alebo po 
opravných skúškach aspoň stupeň celkového hodnotenia prospel. Na odporúčanie 
učiteľa hlavného predmetu možno mimoriadne nadaného žiaka po vykonaní 
postupových skúšok zo všetkých predmetov preradiť do vyššieho ročníka aj na konci 
prvého polroka. Ak žiak alebo zákonný zástupca písomne požiada o predčasné 
ukončenie štúdia, riaditeľ školy môže štúdium predčasne ukončiť posledným dňom 
mesiaca nasledujúcim po mesiaci v ktorom bola predložená  žiadosť  o predčasné 
ukončenie štúdia. 
 
2.5. Opravné skúšky  
 
Žiak, ktorý je na konci 2. polroka klasifikovaný z niektorého predmetu okrem hlavného 
predmetu stupňom neuspokojivý, môže vykonať opravnú skúšku. Opravné skúšky sa 
konajú posledný týždeň letných prázdnin alebo najneskôr do 15. septembra. Do toho 
času žiak navštevuje podmienečne najbližší nižší ročník.  
 
2.6. Zásady klasifikácie a hodnotenia žiakov  
 
Žiak má právo  
a) vedieť, čo sa bude hodnotiť a kým spôsobom,  
b) dozvedieť sa výsledok každého hodnotenia,  
c) na objektívne hodnotenie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

 

 

 

           3.  OSTATNÉ PRÁVA ŽIAKA, ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU 

 

        
Žiak, ktorý úspešne vykoná talentové skúšky a je na základe rozhodnutia riaditeľa školy prijatý 
na ZUŠ má v opodstatnených prípadoch právo písomne požiadať prostredníctvom zákonného 
zástupcu /po dosiahnutí plnoletosti priamo/  
riad. školy o : 

 

• prerušenie štúdia 

• povolenie postupu do vyššieho ročníka 

• predčasné ukončenie štúdia 

• povolenie opakovať ročník 

• povolenie vykonať komisionálnu skúšku 

• zmenu pedagóga hlavného alebo iného individuálneho predmetu 
 

              

            4. POVINNOSTI ŽIAKOV   

 
             4. Povinnosti žiakov 
  

1. Každý žiak má povinnosť poznať tento Školský poriadok a Vnútorný poriadok školy   
pre žiakov a dodržiavať ho. 

2. Žiaci sú povinní nosiť si do školy žiacku knižku ak to vyžaduje triedny učiteľ a školské-  
             učebné potreby špecifikované triednym učiteľom. 

 
 

           4.2 Dochádzka žiakov do školy 
 

1. Žiak je povinný navštevovať vyučovanie vo všetkých predmetoch príslušného odboru, určené 
učebným plánom v čase dohodnutom a schválenom v rozvrhu hodín. 

2. Žiaci prichádzajú na vyučovanie včas (najskôr 10min. pred vyučovaním a najneskôr 5 min. 
pred vyučovaním). 

3. Žiak môže vymeškať vyučovanie a kultúrne podujatia školy len pre chorobu, vážnu udalosť v 
rodine, pre veľmi nepriaznivé počasie a neočakávané dopravné situácie. 

4. Neúčasť na vyučovaní je zákonný zástupca žiaka povinný ospravedlniť v EŽK alebo písomne 
na osobitný papier. Žiak je povinný predložiť toto písomné ospravedlnenie vyučujúcemu bez 
vyzvania na nasledujúcej hodine. Odporúčame rodičom, aby pravidelne sledovali EŽK.  

5. Ak vymeškané hodiny nebudú rodičom ospravedlnené, vyučujúci môže neprítomnosť žiaka 
považovať za neospravedlnenú. 

6. Neprítomnosť žiaka aj na kultúrnych podujatiach, či súťažiach je zákonný zástupca povinný 
oznámiť včas učiteľovi hlavného predmetu osobne, telefonicky alebo písomne. 

7. Zákonný zástupca žiaka môže požiadať o uvoľnenie z vyučovania mimo choroby žiaka:  
             Na jeden deň - uvoľňuje vyučujúci  
             Na viac dní - uvoľňuje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti. 

8. Žiak chodí do školy vhodne a čisto upravený. 
9. Žiak chodí do školy pripravený.  

 
 
 
 
 



 
 
          4.3 Príchod žiakov do školy 
 

1. Sídlo ZUŠ je v celodennej prevádzke od 7:00 do 19:30. 
2. V škole je zavedené prezúvanie. Žiaci sa prezúvajú v šatni alebo pred vstupom do učebne. 

Odev a obuv si žiaci z bezpečnostných dôvodov nosia so sebou do učebne prípadne si uložia 
šaty do šatne. Žiaci nesmú chodiť v prezuvkách mimo budovy školy.  

3. V areáli školy nie je dovolené z bezpečnostných dôvodov používať kolieskové korčule, skejty, 
jazdiť na bicykli e-kolobežke  alebo na iných dopravných prostriedkoch. 

 
 
        4.4 Správanie sa žiakov na vyučovaní 
 

1. Žiak dochádza na vyučovanie, koncerty, kultúrne podujatia školy a súťaže s takým časovým 
predstihom, aby sa mohol pripraviť na vyučovanie, podujatie a pod. 

2. Na vyučovanie nosí žiak požadované pomôcky, materiály a požadovaný druh odevu. Žiak dbá 
o svoju osobnú hygienu a nosí so sebou nevyhnutné hygienické potreby. 

3. Žiak obzvlášť na TO nosí povinne dres a charakteristickú obuv – odporúčanú pedagógom. Na 
požiadanie pedagóga je povinný priniesť kostým, prípadne vhodný odev na konkrétne 
vyučovacie hodiny. 

4. Každý žiak sa svedomito a systematicky pripravuje na vyučovacie hodiny, ktoré v ZUŠ 
navštevuje. 

5. Žiak udržuje svoje pracovné miesto a jeho okolie v čistote a poriadku. 
6. V triede a v školských priestoroch zachovávajú čistotu a chránia školský majetok, šetria 

učebné pomôcky a učebnice. Ak spôsobia škodu, sú povinní ju nahradiť. 
7. Triedu alebo pracovné miesto môže žiak opustiť len so súhlasom vyučujúceho. 
8. Pred začiatkom vyučovacej hodiny žiak zaujme svoje miesto v triede a pokojne očakáva 

príchod vyučujúceho. 
9. Žiak sa na vyučovaní správa slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede spolužiakov, 

aktívne a tvorivo pracuje, nevyrušuje. 
10. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky. 
11. Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil alebo nevypracoval domácu úlohu, ospravedlní sa 

vyučujúcemu pred začatím hodiny a uvedie dôvod svojej nepripravenosti. 
12. Žiak dbá o čistotu a poriadok v budove, v ktorej má vyučovanie aj v jej okolí. 
13. Manipulovať s didaktickou technikou, svetelnými vypínačmi, oknami, žalúziami, zrkadlami na 

TO, VO,HO a LDO môžu žiaci len so súhlasom pedagóga a pod jeho dozorom. 
14. Nie je dovolené nosiť do školy predmety, ktoré žiak na vyučovaní nepotrebuje. Ak vyučujúci 

takýto predmet objaví, žiakovi ho odoberie a vráti rodičom. Škola nezodpovedá za stratu 
osobných vecí. 

15. Keď žiak zistí stratu a rodič uzavrel prostredníctvom školy poistnú zmluvu proti krádeži, 
oznámi to učiteľovi, na ktorého hodine stratu zistil. Ten zabezpečí spísanie zápisu o strate 
veci s povereným zamestnancom školy, ktorý vykoná ďalšie opatrenia. 

16. Žiaci sa počas pohybu po chodbách správajú ohľaduplne vzhľadom k prebiehajúcemu 
vyučovaniu. 

17. Pri vstupe a odchode dospelej osoby z učebne žiaci pozdravia na pokyn vyučujúceho. Na 
hodinách pri písaní kontrolných prác žiaci nezdravia. 

18. Všetky písomnosti a potvrdenia si žiaci vybavujú prostredníctvom pedagóga hlavného 
predmetu. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

19. 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 sústredenia sa. 

20. Žiak je povinný chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov. Prvú pomoc pri úraze 
poskytne vyučujúci. škola bezprostredne po úraze zabezpečí: 

             a. odborné lekárske ošetrenie 
             b. informovanie rodiča 
             c. záznam o úraze 

21. Počas prestávky sa riadia žiaci pokynmi vyučujúceho. 
22. Žiaci neotvárajú okná bez prítomnosti vyučujúceho. Nie je dovolené z okien sa vykláňať a 

vykrikovať. 
23. Žiak bez vážnych dôvodov vyučovanie nevynecháva. 
24. Ak žiak vynechá 1 krát bezdôvodne prípadne z ľahkovážnych dôvodov súťaž, ktorej sa škola 

zúčastňuje, viac sa s jeho účasťou na súťažiach nebude počítať. Rodič bude následne 
upovedomený školou prostredníctvom upomienky. 

25. Ak sa žiak 1 krát nezúčastní bezdôvodne, alebo z ľahkovážnych dôvodov vystúpenia, 
koncertu, viac sa s jeho účasťou nebude rátať. Rodič bude následne upovedomený školou 
prostredníctvom upomienky. 

26. Pred každou akciou školy, kde sa vyžaduje vycestovanie mimo mesta školy je potrebný súhlas 
rodiča o účasti žiaka na tomto podujatí. 

27. Žiaci majú zákaz fajčiť, požívať 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 prísnych opatrení. 

28. Za hrubé porušovanie školského poriadku sa bude tiež považovať i vedomé ubližovanie 
spolužiakom, vedomé poškodzovanie školského majetku a krádeže. 

 
  

        4.5 Správanie sa žiakov cez prestávky 
 
 

1. Prestávky využívajú žiaci na presun z učebne do učebne a na prípravu na ďalší vyučovací 
predmet. 

2. Ak žiak príde na vyučovanie v časovom predstihu, správa sa na chodbe nehlučne a dbá o 
vlastnú bezpečnosť. 

3. 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 i školského exteriéru.  

4. Počas prestávok žiaci nevybiehajú z priestorov školy v prezuvkách a tanečnej obuvi.  
5. Ak žiak pokračuje po vyučovacej hodine ďalšou vyučovacou hodinou má nad ním dozor 

pedagóg, s ktorým mal vyučovaciu hodinu, do kým žiak nezaujme miesto určené na čakanie 
na nasledujúcu hodinu resp. ho odovzdá ďalšiemu pedagógovi, s ktorým bude mať 
nasledujúcu hodinu.   

6. Za žiaka, ktorý má individuálne hodiny, či jednorázovú skupinovú výučbu – to znamená nemá 
pred ani po vyučovacej hodine žiadnu výučbu, škola nezodpovedá a je za seba zodpovedný 
na chodbách školy sám. Jeho povinnosťou je po výučbe čím skôr opustiť priestory školy. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
       4.6 Odchod žiakov zo školy  
 
 

1. Zo školy odchádza žiak bezprostredne po vyučovaní. 
2. Z kolektívneho vyučovania žiaci odchádzajú na pokyn vyučujúceho, pod jeho vedením 

odchádzajú k miestu určenému na prezutie. 
3. Z individuálneho vyučovania žiak odchádza na pokyn vyučujúceho a odíde k miestu 

určenému na prezutie. 
4. V školských priestoroch sa žiaci bezdôvodne nezdržiavajú. 
5. Žiak zo školy odchádza po skončení vyučovania nasledovne:  

             -  podľa dohody so zákonným zástupcom, 
             -  starší žiaci odchádzajú zo školy na vlastnú zodpovednosť. 

 
 

     4.7 Starostlivosť o prostredie a majetok školy 
   

1. Žiak nesmie poškodzovať školskú budovu a jej vnútorné zariadenie. Úmyselné poškodenie 
alebo aj poškodenie z nedbanlivosti je žiak povinný v plnej miere uhradiť. 

2. Hudobné nástroje, didaktické pomôcky, učebnice, notový materiál, knihy a zošity každý žiak 
udržuje v čistote a je povinný zabrániť ich poškodeniu. Ak žiak v priebehu šk. roka poškodí 
školský hudobný nástroj, školskú didaktickú pomôcku, školskú knihu, noty, musí zaplatiť 
podľa percentuálneho určenia. V prípade straty vypožičanej pomôcky je žiak povinný uhradiť 
ju v plnej výške. 

3. Ak žiak prechádza z našej školy na inú ZUŠ, vypožičané materiály vráti škole. 
4. Všetky vypožičané školské predmety (učebnice, nástroje, kostýmy, knihy, noty atď.) vráti žiak 

škole na konci každého školského roka. 
5. Rôzny majetok ZUŠ si žiak vypožičia na škol. rok na podpis podľa dopredu stanovených 

pravidiel. 
6. Žiaci TO a LDO majú povinnosť starať sa o kroj - kostým, ktorý je žiakovi ušitý a v prípade 

jeho straty musia zaplatiť jeho celú sumu.  
              - na konci školského roka žiaci TO a LDO majú povinnosť kroj - kostým, ktorý im škola dala    
              vrátiť  späť. 
              -  ak žiak vráti poškodený kroj - kostým – musí vyplatiť škodnú čiastku určenú školou. 
 

 
   4.8 Bezpečnosť a ochrana zdravia 
 
 

1. Žiaci sú povinní dodržiavať smernice a pokyny upravujúce bezpečnosť a ochranu zdravia 
nielen vlastnej osoby, ale aj spolužiakov. 

2. Žiakom je prísne zakázané fajčiť, piť liehové nápoje, prechovávať a užívať drogy a omamné 
látky. Porušenie tohto bodu sa berie ako hrubé porušenie správania žiaka. 

3. Žiaci sú povinní rešpektovať Metodické usmernenie Mš SR č. 7/2006-R z 28. marca 2006 k 
prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách. 

4. Všetci zamestnanci dbajú na to, aby sa žiaci pohybovali po chodbách a schodišti pokojne, aby 
sa nenaháňali, neskákali po schodoch a pod..(nebezpečenstvo úrazu) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

5. Vyučujúci dbajú na to, aby žiaci nenosili do školy predmety ohrozujúce zdravie, taktiež 
žiadne cennosti. Za cennosti si zodpovedá dieťa samo. 

6. Každý pedagóg na rôznych akciách školy sa bude automaticky podieľať na dozore žiakov. 
7. Žiaci otvárajú okná a balkónové dvere len pod pedagogickým dozorom. 
8.  Zistené nedostatky a poruchy sú zamestnanci povinní hlásiť riaditeľovi školy a následne ich  

zapíše do zošita porúch.  
9. Pri organizovaní podujatí mimo školy je nevyhnutné dodržiavať bezpečnostné predpisy. 
10. Pri úraze žiaka, postupuje pedagóg podľa pokynov v Prevádzkovom poriadku. 
11. Pri akciách školy môže mať pedagóg pod dozorom najviac 15 detí. 
12. V prípade celodenného podujatia je pracovník povinný vypracovať organizačné zabezpečenie 

akcie. 
 
 
         4.9 Pochvaly, pokarhania a výchovné opatrenia 
 
 

1. Výchovné opatrenia sa udeľujú podľa Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu 
žiakov základných umeleckých škôl, ktoré boli schválené Mš SR dňa 29.01.2004 pod číslom 
491/2003-091.  

2. Za mimoriadny prejav aktivity, či úspech môže žiakovi škola udeliť : 
              a)  nižší stupeň pochvaly – triednym učiteľom pred kolektívom žiakov a udelením diplomu  
                    za snahu, či konkrétnu aktivitu 
 
             b)  vyšší stupeň pochvaly – ocenením riaditeľom školy pred kolektívom žiakov (podľa jej   
                  uváženia – diplom, pohár, materiálna cena) 
 
             c) najvyšší stupeň pochvaly – ocenením riaditeľom školy pred kolektívom podľa bodu b). 

3. Za mimoriadne vzorné študentské výsledky a veľmi úspešné vykonanie záverečných skúšok, 
možno získať mimoriadnu odmenu, ktorú sa rozhodne udeliť riaditeľ v zmysle ním 
stanovenej hodnoty a formy. 

4. Za porušenie školského poriadku bude žiakovi uložené opatrenie na posilnenie disciplíny :  
a) nižší stupeň I – napomenutie vyučujúcim (za zabúdanie pomôcok, nepravidelnú  
dochádzku a prípravu na vyučovanie)  - informovanosť rodiča prostredníctvom ŽK 

 
             b) nižší stupeň II - pokarhanie riaditeľom školy po schválení v PR a informovanosť rodiča 

prostredníctvom ŽK 
 
             c) vyšší stupeň I – napomenutie vyučujúcim prostredníctvom sms rodičom a prostredníctvom 

ŽK (za vymeškávanie hlavných predmetov, závažnejšie porušenie školského poriadku)  
 
             d) vyšší stupeň II – zaslanie rodičom upomienky, či upozornenia (zároveň sa v tomto 

dokumente rodičom stanovia sankcie žiaka, prípadne opatrenia na danú situáciu) 
 
            e) najvyšší stupeň – vylúčenie žiaka zo školy 
 

 

 

 

  

 



 

 

5.  SPOLUPRÁCA RODINY A ŠKOLY 

 

 

ZUŠ Michala Vileca má záujem o spoluprácu s rodičmi a ich participáciu na jej aktivitách a jej 
chodu. Mimo individuálnych aktivít rodičov sa spolupráca realizuje cez výbor rodičovského 
združenia /ďalej RZ/, ktorý si volia rodičia. Výbor RZ okrem iných aktivít spravuje financie, 
ktoré získava z príspevkov rodičov našich žiakov. Vedenie pravidelne konzultuje s výborom RZ 
aktuálne udalosti, pripravuje a realizuje akcie pre žiakov školy. Súčasne škola aktívne 
spolupracuje s Radou školy. Predkladá jej materiály, vyplývajúce zo zákona, ktoré sa musia 
prerokovať a schváliť.  
 

 

6. PRÁVA A POVINNOSTI RODIČOV 

Rodič má právo 

• poznať plány a profiláciu školy 

• byť informovaný o prospechu svojho dieťaťa 

• požiadať učiteľa resp. vedie školy o konzultácie 

• požiadať o komisionálne preskúšanie 

• podávať návrhy na zlepšenie činnosti školy 

• požiadať o uvoľnenie dieťaťa z vyučovania 

• spolupracovať v rámci RZ a RŠ 

 
Povinnosti /odporúčania/ rodičov : 
 

• účasť na triednych koncertoch, stretnutiach a združeniach, 

• informovať riaditeľa školy a tr. učiteľa o zdravotných alebo iných závažných problémoch 
dieťaťa a o činnostiach, ktoré v súvislosti s ochorením nesmie vykonávať,  

• bez odkladne oznámiť zmenu zdravotného stavu,  

• kontrolovať EŽK,      

• okamžite oznámiť neprítomnosť dieťaťa triednemu učiteľovi, 

• nerušiť vyučovanie, stretnutie s vyučujúcim si dohodnúť vopred, 

• nepovoliť nosiť svojim deťom do školy predmety, ktoré nesúvisia s vyučovaním    
             a ohrozujú zdravie. 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7. NARIADENIA ŠKOLY  

 

 

7. Príspevky na štúdium  
 

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods.5, § 49 ods. 4, § 114 
ods. 6, § 116 ods. 6, § 140 ods. 9 a ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a 
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 
597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenia 
vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve 
v znení neskorších predpisov, 
 

vydalo všeobecne záväzné nariadenie č. 185/2020 
o príspevkoch v školách a školských zariadeniach.  

 
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa určuje výška príspevku 
na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie, stravovanie detí a žiakov 
a spôsob určenia úhrady v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov. 
 

 

7.1 Príspevok na štúdium v základnej umeleckej škole 
 
1. Výška príspevku na štúdium v základnej umeleckej škole sa určuje za jedno dieťa 
pred plnením povinnej školskej dochádzky, za žiaka základnej školy a strednej 
školy mesačne: 
a) Prípravné štúdium v skupinovom vyučovaní tanečného odboru, výtvarného 
    odboru, hudobného odboru a literárno-dramatického odboru sumou 6,00 €. 
 
b) Štúdium v skupinovom vyučovaní tanečného odboru, výtvarného odboru 
    a literárno-dramatického odboru sumou 7,00 €. 
 
c) Základné individuálne štúdium v hudobnom odbore sumou 8,00 €. 
 
d) Individuálne štúdium dvoch hudobných nástrojov sumou 16,00 €. 
 
e) Individuálne štúdium obligátneho hudobného nástroja sumou + 4,00 €. 
 
f) Rozšírené štúdium individuálne sumou 10,00 €. 
 
g) Rozšírené štúdium skupinové sumou 8,00 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
2. Výška príspevku na štúdium v základnej umeleckej škole sa určuje za jednu dospelú 
osobu mesačne: 
a) Štúdium pre študenta, dôchodcu a osobu bez vlastného príjmu sumou 10,00 €. 
 
b) Štúdium pre pracujúcu osobu sumou 30,00 €. 
 
3. Príspevok na štúdium v základnej umeleckej škole v základnom štúdiu sa zníži na 1,00 € ak 

plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada riaditeľa 
základnej umeleckej školy a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej 
núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. Žiadosti sa predkladajú riaditeľovi školy.  

 
4. Príspevky sa uhrádzajú vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci, okrem mesiaca 

september. Tento mesiac bude uhradený v nasledujúcom kalendárnom mesiaci. 
 
5. Príspevok na štúdium v základnej umeleckej škole sa neuhrádza: 
a) ak žiak má prerušenú dochádzku na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní  
     z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom  
     (preukázateľným spôsobom je predloženie potvrdenia od lekára – ak je dôvodom choroba 
     alebo čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o rodinných dôvodoch prerušenia štúdia  
     v základnej umeleckej škole). Žiadosti sa predkladajú riaditeľovi školy. 
b) ak žiak neabsolvoval štúdium v základnej umeleckej škole v čase školských prázdnin    
     alebo bola prerušená prevádzka základnej umeleckej školy zapríčinená zriaďovateľom 
     alebo inými závažnými dôvodmi. V týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú 
     časť určeného príspevku. 
 

7.2 Uhrádzanie príspevku na štúdium  
 

• Príspevok sa uhrádza na príjmový účet školy IBAN SK6602000000000019435522  
             VÚB, a.s. 

• Príspevok podľa odseku 7.1 sa uhrádza jednou platbou za september až január do 
             15. októbra a za obdobie február až jún do 10. marca. V prípade individuálneho   
             splátkového kalendára je potrebná osobná dohoda s riaditeľom školy.    

• Príspevok sa uhrádza bankovým prevodom alebo poštovým poukazom. QR kód platby 
nájde rodič v osobnom EduPage resp.  QR kód, číslo účtu alebo poštovú poukážku 

poskytne triedny učiteľ. V prípade potreby je zákonný zástupca povinný preukázať 
úhradu triednemu učiteľovi. Nie je možné príspevok uhrádzať hotovostným vkladom v 
škole alebo v banke. Školné sleduje a eviduje riaditeľ školy, v prípade nejasnosti 
komunikuje s triednym učiteľom, respektíve so zákonným zástupcom. 

• V prípade, že úhrada príspevku po upozorneniach nie je preukázaná, riaditeľ školy na 
             základe § 50 ods.2 písm. a) zákona š. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelaní, rozhodne o 
             predčasnom ukončení štúdia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
7.3 Rodičovský príspevok   
 

• Rodičovský príspevok je jednorázový poplatok do občianskeho združenia RADY 
RODIČOV, ktorá ho schvaľuje vždy na začiatku školského roka na Plenárnom 
zasadnutí. Čerpanie prostriedkov schvaľujú členovia Rady rodičov a významne 
podporujú chod a organizáciu školských akcií, koncertov, súťaží, ladenie hudobných 
nástrojov... Všetky  poskytnuté prostriedky sa čerpajú pre potreby jednotlivých 
odborov ZUŠ pre zabezpečenie kvalitnejšieho umeleckého vzdelávania na našej škole. 

• Rodičovský príspevok sa platí jednorázovo podľa schválenia na Plenárnom zasadnutí 
ZRŠ 

• Príspevok sa uhrádza na príjmový účet ZRŠ  IBAN  SK77 0200 0000 0022 4086 0551 

• Príspevok sa uhrádza bankovým prevodom, priamo pokladníkovi, alebo triednemu 
učiteľovi.  
 

7.4  Ukončenie štúdia  
 

 
1. Ak žiak z rôznych dôvodov nemôže pokračovať v štúdiu, je možné na konci polroka  

k 31. januáru a k 30. júnu žiaka odhlásiť zo štúdia. Odhlásiť žiaka zo štúdia môže len 
zákonný zástupca prostredníctvom odhlášky, ktorú mu na vyžiadanie predloží triedny 
učiteľ. 

            dôvody odhlásenia:  
            a) z vážnych rodinných dôvodov 
            b) zo zdravotných dôvodov 
            c) z dôvodu odsťahovania sa 
            d) z dôvodu problematického dochádzania 

2. Žiak môže zo závažných dôvodov prerušiť štúdium na konci polroka - k 31. januáru 
a na konci roka k 30. júnu na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu so 
súhlasom riaditeľa školy maximálne na jeden školský rok. 

3. Žiak môže byť opätovne zaradený do štúdia /po prerušení štúdia/ po vykonaní 
komisionálnej skúšky. 

 
7.5  Agenda žiaka  
 

1. Zmeny v osobných údajoch žiaka je povinný nahlásiť zákonný zástupca učiteľovi  
hlavného predmetu, prípadne riaditeľovi školy. 

2. Žiakov zadeľuje a prideľuje vyučujúcim riaditeľstvo školy. Žiadosti rodičov písomnou 
formou môžu byť zohľadnené. 

 

 

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Zmeny v školskom poriadku školy schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní na 

pedagogickej rade školy.  
2. Ruší sa platnosť školského poriadku z dňa 02.09.2010 a platnosť Vnútorného 

poriadku školy zo dňa ... 
3. Tento školský poriadok nadobúda účinnosť 26. septembra 2022 

 
 
 
 
 
 



 
  

4. Tento školský poriadok dopĺňa Vnútorný poriadok školy pre žiakov, Prevádzkový 
poriadok, Pracovný poriadok, Organizačný poriadok, Vyhláška o ZUŠ 324/2008 Z. z. zo 
6. augusta 2008.O oboznámení sa s týmto poriadkom dávajú súhlas zamestnanci 
podpismi na prezenčnú listinu dodanú k tomuto dokumentu. 

 
 
 
Schválené Pedagogickou radou v Bardejove, 26.septembra 2022  
 
  
                                                                                                                  
                                                                                                        ----------------------------------------- 
                                                                                                            Mgr. Miloslav Stojan, DiS,art 
                                                                                                             riaditeľ ZUŠ Michala Vileca  


