Základná umelecká škola Karola Pádivého
Nám. SNP 2, 911 89 Trenčín

Vnútorný školský poriadok
pre žiakov školský - rok 2017/2018
Školský poriadok /ŠP/ vydaný pre našu školu je súbor princípov a pravidiel pre
žiakov, ktorými sa riadi systém školskej komunikácie v priestoroch školy /aj na
detašovaných pracoviskách/ i mimo nej v čase školského a mimoškolského vyučovania
v súlade s výchovno-vzdelávacím programom školy a príslušnými právnymi normami.
Žiak sa dobrovoľným rozhodnutím študovať na škole zaväzuje riadne dochádzať do ZUŠ,
a preto je povinný riadiť sa jeho pokynmi a vnútorným poriadkom.

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:
Vzdelanie a vzdelávanie na základe rovnakých možností a podmienok pre všetkých.
Výchova a vzdelávanie v zdravom prostredí.
Ochrana zdravia a bezpečnosti pri vyučovaní
Právo na slobodu prejavu a vlastný názor. 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. Právo na vlastný názor a slobodu prejavu uplatňujú žiaci
predovšetkým na vyučovacích hodinách, školských a mimoškolských vzdelávacích
aktivitách, na súťažiach, prezentáciách, verejných vystúpeniach a pod.
Žiak má právo na slobodu myslenia, vierovyznania a etnickej príslušnosti. Tieto práva
však nesmú ohrozovať práva a slobodu iných a musia byť v súlade s mravnými
a právnymi normami Slovenskej republiky.
Žiak má právo na slušné, taktné a ohľaduplné jednanie s ním.
Úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému a duševnému násiliu.
Na otvorenú komunikáciu s nadriadenými v duchu zásad humanity a tolerancie.
Dostať informácie v otázkach týkajúcich sa jeho osoby a jeho 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.

2. Povinnosti žiakov
Všetci žiaci sú povinní poznať a zachovávať predpisy, ktoré sú uvedené v školskom
poriadku.
Žiaci sú povinní chrániť vlastné zdravie a zdravie spolužiakov a iných ľudí /počas
vyučovania, ako i na podujatiach organizovaných školou/.
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.
Všetci žiaci sú povinní dodržiavať pravidlá bezpečnosti, s ktorými boli oboznámení na
začiatku školského roka a rešpektovať usmernenia vyučujúcich smerujúce
k predchádzaniu úrazom.
Štúdium na ZUŠ je záujmové. Žiaci prijatí na štúdium sú povinní zúčastňovať sa na
vyučovaní pravidelne podľa rozvrhu hodín, na vyučovanie prichádzať včas. Zo štúdia sa
môžu odhlásiť na konci polroka alebo na konci školského roka.
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.
Počas vyučovania aktívne spolupracovať s učiteľom, nevyrušovať a nerozptyľovať
pozornosť spolužiakov.
V priestoroch školy a pri činnostiach organizovaných školou sa prísne zakazuje fajčiť,
prechovávať alebo užívať drogy, alkoholické nápoje a iné zdraviu škodlivé návykové
látky.
Počas vyučovania nepoužíva mobilný telefón.
Oznamovať zistené problémy a nenastúpenie vyučujúceho na vyučovanie, ak tento
nepríde do 10 minút, zástupcovi riaditeľky, prípadne riaditeľke.
Na vyučovanie nosia žiaci požadované školské potreby, do nehudobných odborov
doporučené cvičebné a pracovné odevy.
Ak je žiak uznaný lekárom ako práceneschopný, nemôže sa zúčastňovať na vyučovaní
a ostatných školských aktivitách na základe vlastného rozhodnutia alebo rozhodnutia jeho
rodiča, hlavne kvôli ochrane vlastného zdravia a zdravia iných.
Ak neprítomnosť (neospravedlnená) žiaka trvá viac ako dva týždne, triedny učiteľ je
povinný písomne upozorniť rodiča alebo zákonného zástupcu žiaka.
Riaditeľ školy môže rozhodnúť o predčasnom ukončení štúdia ak žiak sústavne alebo
závažným spôsobom porušuje školský poriadok, ak žiak alebo jeho zákonný zástupca
neplatí školné.

Organizácia vyučovania
.Vyučovanie sa riadi podľa individuálnych a kolektívnych rozvrhov hodín, ktoré sú
schválené riaditeľkou školy.
Vyučuje sa v prevažnej väčšine od 12.00 do 19.15 hod. V ojedinelých prípadoch sa
vyučuje aj v dopoludňajších hodinách.
Vyučovacia hodina trvá 45 minút. Časová dotácia vyučovacích hodín v jednotlivých
odboroch a predmetoch je daná Učebnými plánmi, ktoré schválilo Ministerstvo školstva
SR dňa 20. januára 2016 pod číslom 2016-8597/1575:1-10A0 pre základné umelecké
školy s účinnosťou od 20. januára 2016. Medzi jednotlivými hodinami sú prestávky
podľa schváleného rozvrhu hodín.
Žiaci prichádzajú na vyučovanie 5 minút pred začiatkom vyučovania. Kolektívne
a individuálne vyučovanie nesmie byť narušované neskorými príchodmi žiakov na
vyučovanie. Po skončení vyučovacej hodiny sa žiaci nezdržiavajú bezdôvodne na
chodbách a následne opustia budovu školy.
Ak žiak potrebuje odísť skôr z vyučovania (napr. autobusové spojenie a pod.), bude
uvoľnený iba na základe písomného súhlasu rodiča.
Ak sa žiak nemôže zúčastniť vyučovania, je pri návrate na vyučovanie povinný predložiť
triednemu učiteľovi ospravedlnenie zapísané v žiackej knižke a podpísané rodičom
(prípadne lekárske potvrdenie). V opačnom prípade sa neúčasť žiaka na vyučovaní
považuje za neospravedlnenú.
Ak žiak vynechá vyučovanie z vlastných dôvodov (choroba, vyučovanie v ZŠ,
odcestovanie s rodičmi a pod.), nevzniká mu nárok na náhradnú hodinu. Žiak má nárok
na náhradnú hodinu len v prípade, ak ju vyučujúci neodučil z osobných dôvodov

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 kolektívneho a individuálneho vyučovania.
Ak svojou nedbanlivosťou alebo úmyselne spôsobia škole majetkovú škodu, musia ju
svojpomocne odstrániť alebo nahradiť v plnom rozsahu.
V priestoroch školy je zakázané otvárať okná, pristupovať k otvoreným oknám,
manipulovať s vybavením učebne, s osvetlením, s vypínačmi v rozvodových skriniach,
s elektrickými spotrebičmi a pod.
Žiaci nepíšu na lavice, steny, nežujú a nelepia žuvačky na nábytok. Šetria podlahu,
nepoužívajú ostré predmety, zápalky apod., odpadky zahadzujú len do odpadkových
košov.
Pred vchodom do budovy si žiaci očistia obuv, vstup do individuálny a kolektívnych tried
sa povoľuje len v prezuvkách.
Žiakom nie je povolené nosiť do školy väčší obnos peňazí, cenné veci. Škola nenesie
zodpovednosť za stratené alebo odcudzené veci, ani za mobilné telefóny .
Zakazuje sa nosiť do školy bicykle, kolobežky, kolieskové korčule a zvieratá.
Na chodbách školy sú žiaci aj rodičia povinní zdržiavať sa v úplnej tichosti, aby hlasným

hovorom nenarušovali vyučovanie v triedach.
Na koncertoch, vernisážach, vystúpeniach má
byť oblečenie
žiakov primerané
dôstojnosti podujatia.
Na koncertoch a iných umeleckých podujatiach sú žiaci a nimi pozvaní hostia povinní
zachovať ticho a kľud , nevychádzať zo sály v priebehu vystúpenia, majú prispieť
k vytvoreniu slávnostnej atmosféry podujatia.

Hodnotenie a klasifikácia
O prospechu a správaní žiaka sa môže zákonný zástupca priebežne informovať na
triednych stretnutiach a po dohovore s vyučujúcim v čase vyučovacej hodiny žiaka.
Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami:

1 - výborný
2 – chválitebný
3 – uspokojivý
4 – neuspokojivý
Žiaci prípravného štúdia sa neklasifikujú, ich štúdium je prípravou na prijatie na základné
štúdium. Hodnotí sa slovne na tlačive schválenom ministerstvom školstva.
Správanie žiaka sa osobitne neklasifikuje.

Úhrada príspevkov v ZUŠ
Čiastočná úhrada nákladov spojených so štúdiom sa platí poštovými peňažnými
poukážkami typu U, resp. bankovým prevodom alebo internetom nasledovne:
September - december
január - jún
Vo výnimočných prípadoch sa dajú dohodnúť splátky za kratšie časové obdobie
s riaditeľkou školy. Školné za september – december musí byť vyplatené
najneskôr do 31. 10. 2017, školné za január – jún musí byť vyplatené najneskôr
do 27. februára 2018.
V zmysle § 49, ods. 4 zákona č.245/2008 Z. z. O výchove a vzdelávaní (Školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďovateľ Mesto Trenčín určuje mesačnú
výšku príspevku v ZUŠ Karola Pádivého nasledovne:
1.polrok
Individ. vyučovanie:
36,44 €
Skupin. vyučovanie:
25,48 €
Prípravné štúdium:
21,84 €

9,11 €/mes.

9,11 € mesačne x 4 mesiace

6,37 €/mes.

6,37 € mesačne x 4 mesiace

5,46 €/mes.

5,46 € mesačne

x 4 mesiace

Štúdium pre dospelých /s vlastným príjmom/
Individ. vyučovanie:

21,94 € mesačne x 4 mes.

Skup. vyučovanie:
71,80 €

17,95 € mesačne

87,76 €
x 4 mes.

2.polrok
Individ. vyučovanie:
54,66 €
Skupin. vyučovanie:
38,22 €
Prípravné štúdium:
32,76 €

9,11 €/mes.

9,11 € mesačne x 6 mesiacov

6,37 €/mes.

6,37 € mesačne x 6 mesiacov

5,46 €/mes.

5,46 € mesačne

x 6 mesiacov

Štúdium pre dospelých /s vlastným príjmom/
Individ. vyučovanie:
Skup. vyučovanie:
107,70 €

21,94 € mesačne x 6 mes.
17,95 € mesačne

131,64 €
x 6 mes.

Ak sa žiak bez vážnych dôvodov nezúčastňuje na vyučovaní, zaplatené školné sa
nevracia.
Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka písomne požiada riaditeľa
ZUŠ o zníženie príspevku a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej
núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci
v hmotnej núdzi a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o pomoci v hmotnej núdzi“), riaditeľ ZUŠ môže rozhodnúť o znížení
alebo odpustení príspevku podľa VZN Mesta Trenčín č. 13/2008 podľa ods. 2.

Záverečné ustanovenia
Dodržiavanie školského poriadku je záväzné pre všetkých žiakov školy. Tento
vnútorný poriadok školy nadobúda platnosť dňom 1.9.2017.

V Trenčíne 1.9.2017

Mgr. Eva Kulhánková
riaditeľka školy

