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  Školský poriadok ZUŠ L. Mokrého (ďalej ŠP) je vypracovaný a vydaný v súlade so 

zákonom č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 § 153. Riaditeľ školy vydá školský poriadok prerokovaní s orgánmi školskej samosprávy 

a v pedagogickej rade. 

Školský poriadok upravuje najmä podrobnosti o: 

a) výkone práv a povinností detí, žiakov a ich zákonných zástupcov v škole, pravidlá 

vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami 

školy, 

b) prevádzke a vnútornom režime školy alebo školského zariadenia, 

c) podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov a ich ochrany pred 

sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím, 

d) podmienkach nakladania s majetkom, ktorý škola alebo školské zariadenie spravuje, ak tak 

rozhodne zriaďovateľ. 

Školský poriadok vydáva riaditeľka školy po prerokovaní s orgánmi školskej samosprávy a v 

pedagogickej rade školy  

Je súčasťou základnej dokumentácie ZUŠ Ladislava Mokrého. 

 

   čl. 1.  Všeobecné ustanovenia 

1. Základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa 

vzdelávacieho programu odboru vzdelávania prevažne pre žiakov základnej školy. Základná 

umelecká škola môže organizovať aj štúdium pre deti vo veku pred plnením povinnej školskej 

dochádzky, žiakov stredných škôl a dospelých. 

2.  Základná umelecká škola poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium 

odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách; 

pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním. 

3. S týmto školským poriadkom budú oboznámení: 

 žiaci hudobného odboru – PŠ, I. stupňa základného štúdia - na prvej vyučovacej 

hodine hudobnej náuky 

 žiaci VO, TO, LDO  – na prvej vyučovacej hodine 

 žiaci II. stupňa základného štúdia vekovo starší - na prvej vyučovacej hodine hudobnej 

náuky 

 rodičia - na prvom rodičovskom združení v príslušnom školskom roku. 

 

      Povinnosťou učiteľov, žiakov i rodičov je dodržiavať poriadok a disciplínu plnením 

ustanovení Školského poriadku ZUŠ, ktoré sú pre všetkých záväzné.  

 

Školský poriadok je k nahliadnutiu na sekretariáte školy, na internetovej stránke školy 

www.zus-mokreho.sk. 

 

 

 

      

http://www.zus-mokreho.sk/
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4. O dochádzke a prospechu žiaka sa rodičia  môžu informovať: 

 v čase vyučovacej hodiny svojho dieťaťa - v individuálnom vyučovaní 

 pred alebo po vyučovaní - v skupinovom vyučovaní 

 na rodičovskom združení 

5. Aktuálne informácie pre rodičov a žiakov budú zverejňované na internetovej stránke školy:  

www.zus-mokreho.sk. 

 

     čl. 2.    Základné ustanovenia  ŠP ZUŠ 
 

1. Štúdium na ZUŠ je záujmové. Na ZUŠ sa organizuje vyučovanie 

v individuálnom(hudobný odbor) a skupinovom  vyučovaní (tanečný, výtvarný 

a literárno-dramatický) 
 

2. Vyučuje sa v 4 odboroch – hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom  

 

3. Počty žiakov v skupinách v jednotlivých odboroch určujú učebné plány ZUŠ 

schválené   MŠ SR dňa 20.8.2009 pod číslom CD -2009 -27474/21375-1:911 

s platnosťou od  1.septembra 2009 

 

4. Pre určenie triedy je v    A) individuálnom vyučovaní minimálne 3 a maximálne 18 

žiakov 

a. B)v skupinovom vyučovaní minimálne 12 a maximálne 

24 žiakov   

5. Žiaci prijatí na štúdium sú povinní zúčastňovať sa na vyučovaní pravidelne podľa 

rozvrhu hodín.  

 

6. Štúdium na ZUŠ sa môže ukončiť iba k 31.1. – k polroku alebo k 30.6. daného 

školského roku 
 

7. Ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka písomne požiada o predčasné ukončenie štúdia, 

riaditeľ školy môže výnimočne štúdium predčasne ukončiť posledným dňom mesiaca 

nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola predložená žiadosť o predčasné ukončenie 

štúdia  a to z dôvodu zmeny trvalého bydliska alebo zo zdravotných dôvodov.  

8. Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak môže zo závažných dôvodov prerušiť  

štúdium na základe písomnej žiadosti so súhlasom riaditeľky  školy maximálne na 

jeden  rok – 12 mesiacov. 

9. Ak je žiakovi prerušené štúdium s ukončeným ročníkom na obdobie jedného roka, 

bude   po prerušení štúdia pokračovať v nasledujúcom ročníku alebo po dohode 

s triednym učiteľom. 

10. Ak je žiakovi prerušené štúdium počas školského roka, bude po prerušení štúdia 

v ďalšom školskom roku zaradený do ročníka, v ktorom štúdium prerušil. 

 

http://www.zus-mokreho.sk/
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11. Žiakov zadeľuje a prideľuje vyučujúcim riaditeľstvo školy. Žiadosti rodičov písomnou 

formou môžu byť zohľadnené. 

12. Riaditeľka základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o predčasnom ukončení 

 štúdia, podľa § 50 ods. 2 Zákona 245/2008 (Školský zákon) ak: 

a. žiak sústavne alebo závažným spôsobom porušuje školský poriadok, 

b. žiak alebo zákonný zástupca žiaka neuhrádza čiastočnú úhradu nákladov podľa 

 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Topoľčany 

 (http://www.topolcany.sk/?id_menu=2) 

13. Ak žiak z akýchkoľvek dôvodov vymešká v priebehu klasifikačného obdobia v 

 predmete viac ako 30 % vyučovacích hodín, vyučujúci daného predmetu  podá návrh 

 na pedagogickej rade žiaka neklasifikovať a po schválení pedagogickou radou bude  

 opakovať ročník, príp. riaditeľka školy umožní jeho komisionálne preskúšanie. 

 

14.  Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov – školné. 

a) Štúdium na ZUŠ je činnosťou záujmovou, žiaci alebo zákonní zástupcovia 

platia  poplatok za štúdium  -  školné, ktoré je schválené zastupiteľstvom 

mesta Topoľčany  a je vydané vo Všeobecne záväznom nariadení mesta 

Topoľčany. V ňom sa určuje  výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

výdavkov na štúdium v ZUŠ   

b) Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak môže písomne požiadať o vrátenie 

príspevku   na   čiastočnú  úhradu nákladov spojených so štúdiom,  ak  sa žiak 

nemohol z  vážnych dôvodov zúčastňovať na vyučovaní dlhšie ako štyri 

týždne 

c) Ak sa žiak nezúčastňuje na vyučovaní bez vážneho dôvodu, príspevok na  

čiastočnú  úhradu nákladov spojených so štúdiom sa nevracia 

  

15.  Informovaný súhlas 
 ZUŠ organizuje výlety, sústredenia, návštevy koncertov, festivalov, opery, výstavy aj  

 mimo mesta Topoľčany. Škola je povinná informovať rodičov o uvedených 

 podujatiach písomnou formou o súhlase alebo nesúhlase zákonného zástupcu dieťaťa 

 o účasti iba 1 krát počas školského roka. 

      

 

16.  Zapožičiavanie hudobných nástrojov 
 ZUŠ umožňuje v prípade voľných hudobných nástrojov ich zapožičanie za úhradu vo 

 výške 20% z nadobúdacej ceny nástroja ročne, v prípade, že nadobúdacia cena 

 hudobného nástroja je vyššia ako 500 €, úhrada za vypožičanie bude vo výške 15% z 

 n.c. Finančné prostriedky budú poukázané na základe príjmových pokladničných 

 dokladov na príjmový účet školy. 
         

      

 

    

http://www.topolcany.sk/?id_menu=2
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  Čl. 3. Organizácia  vyučovacieho  dňa 
     

1. Školská budova sa otvára o 6.30 hod. 

2. Žiaci sú povinní prezuť sa pred vstupom do vnútorných priestorov školy.   

3. Vyučovanie sa organizuje podľa individuálne schváleného rozvrhu, ktorý je 

zverejnený na dverách každej triedy. 

 

4. Vyučovacia hodina na ZUŠ trvá 45 minút, v individuálnom vyučovaní 1,5 hodiny  - 

môže byť rozdelená v rámci týždňa do dvoch vyučovacích blokov po 35 minút. 

 

5. Psycho- hygienické prestávky v práci v jednotlivých odboroch: 

a. HUDOBNÝ ODBOR – 1 x 10 minút alebo 2 x 5 minút pri 4,5 hod. vyučovacom 

čase, nad 4,5 hod. - 2 x 10 min. alebo 3 x 5 minút. 
 

b. VÝTVARNÝ ODBOR - vyučovací čas 3 x 45 min. raz týždenne, prestávka v 

tomto čase podľa individuálnych potrieb, po skončení vyučovacieho bloku 5 

minút prestávka. 

c. TANEČNÝ ODBOR – 5 minút po každej vyučovacej hodine. 

d. LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR – prestávka po každom vyučovacom 

bloku, možno ho spojiť najviac na 3,5 hod. 

 

6. Priama vyučovacia činnosť nesmie byť každý deň kratšia ako  3 vyučovacie hodiny 

7. Žiak tanečného odboru sa pripraví na vyučovanie v šatni, určenej na prezliekanie 

 a odkladanie osobných vecí a správa sa tak, aby nespôsobil úraz sebe ani 

spolužiakom.  Žiak neodkladá v šatni cenné predmety, škola za nich neručí v prípade 

straty. 

8. V areáli školy nie je dovolené z bezpečnostných dôvodov používať kolieskové 

korčule,     skejty, jazdiť na bicykli alebo na iných dopravných prostriedkoch. 

9. Na odkladanie bicyklov je vyhradené miesto so stojanom pri  budove školy. 

10. Je zakázané používanie mobilného telefónu počas vyučovacej hodiny. Žiak ho môže  

použiť s povolením vyučujúceho na kontaktovanie rodiča. V prípade nerešpektovania 

tohto príkazu učiteľ upozorní rodičov na porušenie školského poriadku dieťaťom. 

 

 

    Čl.  4.     Povinnosti učiteľov 

 

1. Učiteľ musí neskorý príchod hlásiť bezpodmienečne riaditeľovi školy a vysvetliť 

príčinu.   

 

2. Bezpodmienečne dodržiava vyučovací čas uvedený v rozvrhu hodín, plne využíva           

stanovený pracovný čas 37,5 hod. týždenne. Mimo vyučovací čas využíva na pracovné  

porady, predmetové komisie, hospitácie, prípravu na vyučovanie a tvorbu učebných       

pomôcok.  
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3. Každú zmenu v rozvrhu hodín hlási riaditeľovi a zástupcom školy.  

 

4. Neprítomnosť v práci oznámi včas i s pokynmi k vyučovaniu svojho predmetu. 

 

5.  Neprítomnosť v práci pre chorobu alebo úraz musí učiteľ ohlásiť riaditeľovi školy s 

najväčším urýchlením tak, aby sa mohlo zabezpečiť vyučovanie v jeho neprítomnosti 

a do    24 hod. predložiť potvrdenie o pracovnej neschopnosti resp. iný úradný doklad. 

 

6. Ak sa učiteľ z iných vážnych dôvodov nemôže dostaviť do práce, alebo ak musí   

a predčasne z práce odísť, je povinný vyžiadať si súhlas riaditeľa školy. 

 

7. Počas trvania pracovného času nie je dovolené opustiť budovu školy. Opustenie 

školských priestorov so žiakmi na vystúpenia, súťaže a výstavy, prípadne iné 

podujatia  dopredu hlási riaditeľovi alebo zástupcovi riaditeľa.   

   

 

8.  Učiteľ je povinný na riaditeľov  príkaz zastupovať prechodne neprítomného učiteľa, 

alebo   pracovníka a v prípade potreby prevezme vyučovanie nad normálnu mieru 

vyučovacej povinnosti. 

 

9. Učiteľ nesmie svojvoľne skracovať vyučovacie hodiny, meniť schválený rozvrh  hodín   

bez upozornenia nadriadeného. 

 

10. Nie je dovolené bezdôvodne púšťať žiakov z vyučovania. 

 

11. Priestupky voči disciplíne na hodinách hudobnej náuky rieši vyučujúci sám,  

      a bezprostredne informuje o nich triedneho učiteľa. 

 

12. Učiteľ si všíma zdravotný stav žiakov. Vedie ich k zachovávaniu osobnej hygieny a k 

starostlivosti o zovňajšok. 

 

13. Vedie ich k šetrnému vzťahu k školskému zariadeniu a k ostatnému spoločnému 

vlastníctvu.   

 

14. Ochraňuje majetok pred poškodením, stratou alebo zničením, šetrí el. energiou, vodou.  

 

15. Dodržiava zásady bezpečnosti pri práci, protipožiarne, zdravotnícke a hygienické 

predpisy. 

 

16. Dôsledne sa stará o zverené predmety, hlavne nástroje, zabezpečuje ich ochranu pred 

poškodením a zničením.       

 

17. Pred nástupom na dovolenku zabezpečí ich dôslednú úschovu. 

 

18. V triedach vytvára estetické prostredie a je zodpovedný za všetko, čo sa v triedach 

nachádza. 

 

19. Dodržiava zásady pedagogiky. Vyžaduje a kontroluje pripravenosť na vyučovanie, 

vedie žiakov  k systematickej práci, samostatnosti a udržiava kontakt s rodičmi 

      a pravidelne ich informuje o dosiahnutých výsledkoch práce s deťmi. 
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20. K žiakom je primerane náročný, pri hodnotení sa riadi metodickým pokynom na 

 hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZUŠ N/2009-R z novembra 2009.Podľa potreby  

 doučuje slaboprospievajúcich žiakov, zvýšenú pozornosť venuje talentovaným 

 žiakom. 

 

21.Pripravuje žiakov na verejné vystúpenia, školskú a  mimoškolskú činnosť, súťaže, 

výstavy, vedie ich k návyku pravidelne navštevovať koncerty, výstavy, kultúrne 

podujatia a sledovať kultúrne dianie vo svete. 

 

22. V priestoroch budovy školy je zakázané fajčiť a používať  alkoholické nápoje. 

 

23. Ak žiak bez ospravedlnenia vymešká  4 vyučovacie hodiny, učiteľ je povinný po tejto 

dobe nahlásiť neprítomnosť žiaka vedeniu školy. 

     

     24. Správca knižnice, fonotéky vedie evidenciu zverených predmetov a nôt. Inventárne 

 predmety sú riadne označené a očíslované. O vypožičaných predmetoch vedie  presné 

 záznamy. 

 

    25. Podľa pokynov administratívnej pracovníčky školy pripravujú učitelia podklady k 

 inventarizácii. 

        

 26 .Starajú sa o zverený inventár, o jeho bezpečnú ochranu. Zistené nedostatky hlásia 

 riaditeľovi školy. 

 

 27.učiteľ je zodpovedný za aktuálny stav svojich  žiakov a všetkých potrebných informácií  

 v informačnom systéme školy a kontrola stavu žiakov, platby poplatkov za štúdium je 

 povinný kontrolovať 1x mesačne vždy k pracovnej porade 

 

 28. pri neprítomnosti žiaka v individuálnom vyučovaní je učiteľ povinný zotrvať na 

 pracovisku a plniť úlohy vyplývajúce z jeho náplne práce a interných dokumentov 

 školy 

       

    Čl. 5.  Spolupráca rodiny a školy 

 

1. Škola má záujem o spoluprácu so zákonnými zástupcami – rodičmi žiakov. 

Spolupráca sa realizuje prostredníctvom Rodičovského združenia Áno umeniu. Výbor 

RZ tvoria volení zástupcovia z radov rodičov. Výbor spravuje finančné prostriedky, 

ktoré získava z poplatkov rodičov žiakov školy. Vypracuje na začiatku školského roku 

rozpočet pre rozličné položky pre potreby ZUŠ. 

     Práva rodičov: 

 poznať profiláciu školy, 

 poznať školský vzdelávací program, 

 byť informovaný o prospechu dieťaťa, 

 požiadať učiteľa o konzultácie, 
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 požiadať o komisionálne preskúšanie, 

 podávať podnety,  sťažnosti a pripomienky na zlepšenie výchovno-vzdelávacieho 

procesu, 

 požiadať o uvoľnenie dieťaťa z vyučovania, 

 spolupracovať v rámci RZ      

 zúčastňovať sa na podujatiach školy 

 v mimoriadnych prípadoch zúčastniť sa na výchovno-vzdelávacom procese s 

predchádzajúcim súhlasom   riaditeľky školy alebo vyučujúceho pedagóga. 

2. Ďalšie práva plnoletého žiaka alebo zákonného zástupcu: 

Na žiadosť zákonného zástupcu žiaka alebo na žiadosť plnoletého žiaka písomnou formou, 

môže riaditeľka základnej umeleckej školy: 

 prerušiť žiakovi štúdium      

 predčasne ukončiť štúdium 

 zmeniť učiteľa hlavného predmetu 

 nariadiť preskúšanie žiaka - ak má zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak 

pochybnosti o správnosti klasifikácie podľa §9 ods. 3 a 4 Vyhlášky o ZUŠ 324/2008 

Z. z. 

Povinnosti rodičov: 

a) vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v ZUŠ 

b) dodržiavať podmienky výchovno – vzdelávacieho procesu dieťaťa určené školským 

poriadkom 

c) zúčastňovať sa zasadnutí RZ, triednych koncertov 

d) informovať triedneho učiteľa o zdravotných, alebo iných závažných problémoch 

dieťaťa, 

e) nahlásiť triednemu učiteľovi zmeny v osobných údajoch žiaka, 

f)  kontrolovať žiacku knižku a potvrdiť to podpisom, 

g) ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchovno-vzdelávacom procese z týchto dôvodov: 

choroba, lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé 

poveternostné podmienky alebo prerušenie premávky hromadných dopravných 

prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť žiaka na inej aktivite  

h) organizovanej inou školou,  rodič musí túto neúčasť potvrdiť telefonicky alebo 

písomne 

i) ak rodič neospravedlní dieťa do 1 mesiaca, bude žiakovi predčasne ukončené štúdium 

na ZUŠ  
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j) nepovoliť nosiť svojim deťom do školy predmety, ktoré nesúvisia s vyučovaním  

a ohrozujú zdravie, prípadne psychický vývin ostatných detí nahradiť škodu, ktorú žiak 

úmyselne zavinil       

k) dbať o to, aby žiak dochádzal do školy pravidelne na vyučovacie hodiny 

l) všetky informácie o úhrade poplatkov za štúdium a  platbách podáva zákonnému 

zástupcovi triedny učiteľ. Zákonný zástupca je povinný uhradiť platbu do určeného 

termínu. 

      

Do 20.10. kalendárneho roku za september–december a do 20. 2. kalendárneho 

roku za obdobie  január – jún. 

Platby  môžu byť dvojmesačné  alebo trojmesačné: 

 september – december, január - jún 

 

Po úhrade poplatku za štúdium na ZUŠ Vás žiadame o zachovaní dokladu o platbe, 

aby sa predišlo nedorozumeniam.   
 

m) Podpisom na prihláške žiaka do základnej umeleckej školy sa rodič, alebo  

 zákonný zástupca zaväzuje, že bude tieto   ustanovenia dodržiavať. 

     

    

      Čl.6.     Povinnosti žiakov 

 

1. Pred vstupom do budovy je žiak povinný očistiť si obuv a    pri vstupe sa prezuť. 

 

2. Keď vstúpi do triedy učiteľ alebo riaditeľ, žiaci sa na znak pozdravu postavia. Pri 

vstávaní nerobia hluk. 

 

3. Ak žiaci pracujú na písomných alebo výtvarných prácach, alebo pri interpretácii na 

nástroji, pri  vstupe dospelej osoby nezdravia vstávaním. 

 

4. Žiak sa v škole správa slušne, v duchu porozumenia, znášanlivosti a priateľstva, dbá 

na pokyny pedagogických pracovníkov, podľa svojich schopností sa svedomito 

pripravuje na vyučovanie a dodržiava Školský poriadok ZUŠ 

5. Žiak je povinný chodiť na vyučovanie pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín. 

 

6. Žiak prichádza do školy oblečený a upravený vhodne, čisto a bez výstredností. 

 

7. Do školy nenosí predmety, ktoré nebude na vyučovaní potrebovať. Klenoty, väčšie 

sumy peňazí a ďalšie cenné veci nosí na vlastnú zodpovednosť. 

 

8. Nie je dovolené počas vyučovania používať mobil. Žiak je  povinný pred vyučovaním 

si mobil vypnúť alebo stíšíť. 

 

9. Žiak má prísne zakázané nosiť do školy zbrane, cigarety, alkohol, omamné látky, 

drogy alebo iné veci, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie. 
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10. Žiak dbá v škole o svoju osobnú hygienu, pravidelne si umýva ruky pred 

každou individuálnou hodinou, t.j. pred   hrou na nástroji.  

 

11. Nie je dovolená v priestoroch školy propagácia rasistických symbolov a propagačných 

materiálov s uvedenou tematikou. 

 

12. Opustiť triedu v čase vyučovania je možné len so súhlasom vyučujúceho. Opustiť 

budovu a areál školy v čase vyučovania je možné len so súhlasom triedneho učiteľa 

a v prípade, ktorý sa týka vyučovacieho procesu alebo podujatia školy. 

 

13.  Oslovovanie v škole je: pán riaditeľ, pani zástupkyňa, pán učiteľ, pani učiteľka, pani 

tajomníčka, pán školník, pani upratovačka. Ku všetkým učiteľom a zamestnancom 

školy sa žiak správa úctivo a rešpektuje  ich príkazy. 

 

14. Na triedne koncerty, verejné koncerty školy a iné verejné podujatia, kde žiak 

vystupuje pred verejnosťou, je povinný byť oblečený slušne, zväčša tmavé nohavice 

alebo sukňa a biela košeľa alebo blúzka, prípadne iné vhodné oblečenie a obuv. Nie sú 

prípustné rifle, botasky a v zime hrubé čižmy. Vhodné oblečenie žiaka pri vystupovaní 

patrí k estetickému vedeniu žiaka ZUŠ.  

 

 

   Čl. 7.  Starostlivosť o prostredie a majetok školy 
 

 1. Žiak nesmie poškodzovať školskú budovu a jej vnútorné zariadenie. Úmyselné 

 poškodenie alebo  poškodenie z nedbanlivosti je žiak povinný v plnej miere uhradiť. 

 2. Učebnice, notový materiál, knihy a zošity každý žiak udržuje v čistote a je povinný 

 zabrániť ich poškodeniu. Ak žiak  poškodí učebnú pomôcku, učebnicu, noty, musí 

 uhradiť pomernú časť podľa  percentuálneho určenia. V prípade straty  vypožičanej 

 pomôcky  je žiak povinný uhradiť  ju v plnej výške. 

 3. Pri prestupe na inú školu žiak vráti vypožičané materiály  škole. 

 4.  Všetky vypožičané školské  predmety (učebnice, nástroje, knihy, noty atď.) vráti 

 žiak škole na konci každého školského roka. 

 

     Čl. 8.    Výchovné opatrenia 
 

 1. Pochvaly a iné ocenenia udeľuje riaditeľka školy za mimoriadny prejav 

 aktivity, iniciatívy alebo úspechu, za dlhoročnú reprezentáciu školy a pod. ústnou 

 alebo písomnou formou na základe návrhu triedneho učiteľa a po prerokovaní v 

 pedagogickej rade. 

 2. Za závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku ukladá riaditeľka 

 školy opatrenie formou napomenutia alebo pokarhania, až po predčasné ukončenie 

 štúdia (Všeobecné pokyny ).          

     

      

 

 

 

 



       10 

    Čl. 9.   Bezpečnosť a ochrana zdravia 

 
 

Pri výchovno-vzdelávacej činnosti dozor nad žiakmi  vykonávajú: 
1. v čase vyučovania a pri ostatnej výchovno-vzdelávacej  činnosti organizovanej školou 

pedagogickí zamestnanci školy  

 

2. pri súťažiach, výchovných koncertoch, divadelných, tanečných a výtvarných 

podujatiach a iných činnostiach organizovaných v sídle školy, zamestnanci školy 

poverení riaditeľom školy 

3. pri podujatiach, na ktorých sa žiak zúčastní mimo školy, jeden pedagogický zamestnanec do  

počtu 15 žiakov, ak sa na podujatí  zúčastní  viac  ako 15 žiakov, riaditeľ školy  zabezpečí  

účasť  ďalšieho  pedagogického  zamestnanca  na každých  15 žiakov.  

 

4. Dozor začína  15 minút  pred určeným začiatkom  podujatia a  končí sa návratom žiakov na 

určené miesto. 

 

5. Pedagogickí pracovníci musia mať základné znalosti  pravidiel   prvej pomoci a vedieť       

ju aj poskytnúť. 

 

6. Učiteľ je osobne zodpovedný za bezpečnosť a zdravie žiakov   v čase  vyučovania, ako 

i v čase školou organizovaných akcií v sídle školy, ako i mimo sídla školy, pokiaľ 

žiak dodržuje príkazy pedagogického zamestnanca povereného dozorom a 

rešpektuje pravidlá určené pred začiatkom akcie.      
 

7. Pred začiatkom podujatia organizovaného školou mimo sídla školy, ZUŠ zabezpečí 

poistenie proti úrazovosti žiakov, ktoré končí príjazdom žiakov na určené miesto. Pred 

odchodom na podujatie  sa predloží riaditeľovi zoznam žiakov.     

 

8. Pedagóg je zodpovedný za podpísanie Informovaného súhlasu rodiča, ktorý platí  

počas organizovania všetkých podujatí v rámci daného školského roka 

 

9. Oboznámi žiakov o zachovávaní bezpečnosti pri práci a pravidiel dopravnej 

bezpečnosti.   

 

10. Poučenie žiakov o dodržiavaní zásad bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ako aj so 

zásadnými pravidlami školského poriadku urobia učitelia HN ako aj učitelia 

skupinového vyučovania  na začiatku školského roka, o čom urobia záznam v triednej 

knihe. Podobne urobia poučenie pred každou akciou mimo objektu školy /vychádzka, 

exkurzia, školský výlet, sústredenie, návšteva koncertov, kultúrnych podujatí a pod./ 

 

11. Pri organizovaní podujatí je učiteľ zodpovedný za bezpečný odchod žiakov zo 

školskej budovy. 

 

12. Pri úrazoch pedagogický dozor zabezpečí lekárske ošetrenie v sprievode dospelej 

osoby. Každý úraz hlási ihneď riaditeľovi školy. Menšie poranenie ošetrí sám. Všetko 

zapíše do knihy úrazov, ktorá sa nachádza u tajomníčky školy 

 

13. Na podujatia školy, výlety a pod. si pedagóg vyžiada súhlas riaditeľa a predloží návrh 

na organizačné zabezpečenie. 
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14. Každý pracovník je povinný ihneď odstrániť škodu, ktorá by mohla spôsobiť úraz, 

resp. inak ohroziť zdravie vlastné a iných. Pokiaľ tak nie je schopný urobiť  

 

15. Bezodkladne oznámi zistený stav riaditeľovi školy a v takom priestore zamedzí   

  akúkoľvek činnosť a urobí príslušné ochranné opatrenia. 

 

 

    Čl.10.   Práva žiakov 

Žiak má právo: 

 na slobodu prejavu v súlade s právnymi a mravnými normami Slovenskej republiky; 

 vhodným a primeraným  spôsobom vyjadriť svoj názor na čokoľvek; 

 na zrozumiteľný výklad učiva, na zrozumiteľné pretlmočenie obsahu diela; 

 k študovanému učivu položiť akúkoľvek otázku a dostať na ňu odpoveď; 

 na omyl; 

 vedieť termín skúšania  pri súhrnnom opakovaní učiva; 

 na objektívne hodnotenie; 

 na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i spolužiakov; 

 sedieť s kým chce, pokiaľ  svojim  správaním  neruší  učiteľa  alebo spolužiakov (na 

hodinách kolektívnych predmetov); na komornej hre alebo súborovej hre žiaci sedia 

podľa nástrojového obsadenia; v LDO, TO  a  vo  VO  spolupracujú  podľa  

charakteru  určenej  či zvolenej témy a podľa typu zverenej úlohy;  

  

 na dodržiavanie "Deklarácie práv dieťaťa" prijaté OSN v roku 1959 a Dohovoru 

o právach dieťaťa ku ktorému pristúpila Slovenská republika v roku 1990. 

 

   čl. 11.  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. Neúčasť na vyučovaní je zákonný zástupca žiaka povinný písomne ospravedlniť. 

 

3. Ak vymeškané hodiny nebudú písomne ospravedlnené, vyučujúci môže neprítomnosť 

žiaka považovať za neospravedlnenú. 

4. Zákonný zástupca žiaka môže požiadať o uvoľnenie z vyučovania: 

a. na jeden týždeň  -  uvoľňuje vyučujúci ( škola v prírode, lyžiarsky výcvik) 

b. na viac týždňov  - uvoľňuje riaditeľka školy na základe písomnej žiadosti rodiča 
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5. žiak je povinný chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov. Prvú pomoc pri 

úraze poskytne vyučujúci.   Škola bezprostredne po úraze zabezpečí: 

 odborné lekárske ošetrenie 

 informovanie rodiča 

 záznam o úraze 

6. Pri prejave akútneho ochorenia alebo prenosného ochorenia vyučujúci oboznámi 

vedenie školy, rodiča. V prípade, že rodiča nie je možné telefonicky informovať 

zabezpečí škola  lekárske ošetrenie v sprievode dospelej osoby. 

7. Ak žiak vymešká po sebe 3 krát vyučovaciu hodinu bez oznámenia, triedny učiteľ je 

povinný upozorniť zákonného zástupcu žiaka – písomne alebo telefonicky. 

 

       

 

   Čl.12.  Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmeny v Školskom poriadku vydáva riaditeľka školy po prerokovaní 

s orgánmi školskej samosprávy a v pedagogickej rade školy. 

2. Ruší sa platnosť Školského poriadku z 21.09.2011. 

3. Tento Školský  poriadok nadobúda účinnosť 1.09.2013.   

4. Ruší sa Príloha č.1 a dodatok č.1 sa nahrádza novým dodatkom  1.A  ku dňu 1.3.2014 

 

 

 

V Topoľčanoch 1. 3. 2014 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Dodatok č.1 A ku Školskému poriadku ZUŠ Ladislava Mokrého  

 
Dodatkom č. 1 sa mení Čl. 5 Spolupráca rodiny a školy a dopĺňa sa bod  l.  v znení: 

 

 

 

l. všetky informácie o úhrade poplatkov za štúdium a  platbách podáva 

zákonnému zástupcovi triedny učiteľ. Zákonný zástupca je povinný uhradiť 

platbu do určeného termínu a to nasledovne: 

 

        

a)  žiaci prijatí v mesiaci jún na základe prijímacích skúšok,  do 20. júna na 

nasledujúci školský rok za  mesiace september a október (prípadne do 

konca kalendárneho roku) 

 

Až   na  základe úhrady platby budú novým žiakom zaslané 

Rozhodnutia o prijatí 

 

b) žiaci navštevujúci ZUŠ,  taktiež do 20.júna na nasledujúci školský rok za   

mesiace           september a október 

 

 

c) žiaci prijatí v náhradnom termíne prijímacích skúšok začiatkom 

septembra, úhrada  do 20. septembra na mesiace september a október 

(prípadne konca kalendárneho roku) 

 

d) ostatné platby v rámci školského roku po dohode s triednym učiteľom, 

najneskôr však   do:  

-   20. októbra mesiace november a december 

     -   20. februára  mesiace  január, február, marec 

               -    20. marca  mesiace  apríl, máj, jún 

 

Dodatok č. 1 bol schválený na Umeleckej rade 12.2.2014 a nadobúda platnosť 

1.3.2014   

 

 

Topoľčany 1.3.2014 

 
 

     Mgr. Hana Ferancová  

            riaditeľka 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Dodatok  č. 2  ku Školskému  poriadku  ZUŠ Ladislava Mokrého 

 
Týmto dodatkom sa dopĺňa čl. 4 Povinnosti učiteľov:  

 

    Čl.4.   Povinnosti učiteľov 

 

časť súťaže:  

 

 

Každý  pedagóg, ktorý sa pripravuje na akúkoľvek súťaž, bude 3 týždne pred 

ukončením prihlasovania do súťaže informovať riaditeľku školy : 

 

1. kde sa súťaž uskutoční 

2. sume za účastnícky poplatok pre učiteľa a pre žiaka 

3. či je 1 dňová alebo viacdňová 

4. koľko žiakov a koľko učiteľov sa zúčastní 

5. pri viacerých účastníkoch mať spracovanú jednoduchú finančnú analýzu 

rozpisu financií pre RZ a pre ZUŠ 

 

 

 

Podľa financií a okolností riaditeľ školy zváži, či sa môže učiteľ so žiakom 

prihlásiť do súťaže. 

 

– pokiaľ bude stanovisko kladné, učiteľ si vyplní prihlášku a spolu s 

prihláškou prinesie propozície súťaže najneskôr 3 dni pred ukončením 

prihlasovania do súťaže do kancelárie školy. 

– pri úhrade šekom platbu zrealizuje tajomníčka školy, pri úhrade na účet 

platbu zrealizuje ekonómka školy 

– prihlasovanie do súťaže sa nebude uskutočňovať v čase výchovno-

vzdelávacej činnosti, t.j. počas vyučovania, ale v čase pred vyučovaním 

alebo dopoludnia. 

 

Pokiaľ nebudú dodržané  vyššie uvedené podmienky, učiteľ nebude na 

súťaž uvoľnený. 

   

 

 

 Topoľčany 1.4.2016                       Mgr. Hana Ferancová 

                               riaditeľka 


