
  
 
                 Základná umelecká škola v Medzeve,  Štóska 159, 044 25  Medzev  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Školský poriadok   pre žiakov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

Školský poriadok  pre žiakov 

ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY V MEDZEVE 

 

 
     Riaditeľka  Základnej umeleckej školy v Medzeve, ďalej len škola, vydáva tento školský 

poriadok po prerokovaní s orgánmi školskej samosprávy a v pedagogickej rade. 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 alebo školského zariadenia, 

• 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. 

o Žiakom sa so súhlasom riaditeľa školy umožňuje účasť na súťažiach. 

o Školský poriadok zverejní riaditeľka na verejne prístupnom mieste v škole 

preukázateľným spôsobom s ním oboznámi zamestnancov, deti a žiakov a 

informuje o jeho vydaní a obsahu zákonných zástupcov detí a žiakov.  

 

 
Organizácia školského roka  
 
 
(1) Školský rok sa začína 1. septembra a končí sa 31. augusta nasledujúceho kalendárneho 

roka. 

(2) Školský rok sa člení na obdobie školského vyučovania, po ktorého skončení nasleduje 

obdobie školských prázdnin; školské prázdniny môžu byť aj v období školského vyučovania. 

(3) Obdobie školského vyučovania sa končí 30. júna príslušného kalendárneho roka; po ňom 

nasledujúce obdobie školských prázdnin, ktoré sa končí 31. augusta príslušného kalendárneho 

roka. 

(4) Obdobie školského vyučovania sa člení na školské polroky. Prvý školský polrok sa končí 

31. januára príslušného kalendárneho roka a druhý školský polrok sa končí 30. júna 

príslušného kalendárneho roka. 
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(5) V období školského vyučovania môže riaditeľka školy poskytnúť žiakom zo závažných 

dôvodov, najmä organizačných a prevádzkových, najviac päť dní voľna. 

(6) Školské vyučovanie a obdobie školských prázdnin prebieha na ZUŠ v Medzeve v súlade  

s vyhláškou MŠ  SR č. 231/2009 Z. z.  o podrobnostiach organizácie školského roka na 

základných  školách, na  stredných školách  a na základných umeleckých školách  a v zmysle 

pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR.  

 
 
Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu v základných umeleckých školách 

 
 
(1) Základná umelecká škola v Medzeve organizuje prípravné štúdium, základné štúdium, 

štúdium s rozšíreným počtom vyučovacích hodín, skrátené štúdium a štúdium pre dospelých. 

(2) Prípravné štúdium má najviac dva ročníky. Je určené pre žiakov prvého stupňa základnej 

školy a pre nadané deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky. 

(3) Základné štúdium sa člení na dva stupne. Prvý stupeň má najviac deväť ročníkov a druhý 

stupeň má najviac štyri ročníky; pre žiakov, ktorí nenavštevovali prvý stupeň základného 

štúdia, možno zriadiť jednoročné prípravné štúdium. 

(4) Rozšírené štúdium je určené žiakom, ktorí v základnom štúdiu preukážu mimoriadne 

nadanie a vynikajúce študijné výsledky. 

(5) V skrátenom štúdiu sa žiaci pripravujú na štúdium na stredných školách, konzervatóriách 

a vysokých školách pedagogického alebo umeleckého zamerania. 

(6) Štúdium pre dospelých má najviac štyri ročníky. 

(7) Vyučovanie je individuálne a skupinové. Počty žiakov v jednotlivých vyučovacích 

predmetoch určujú učebné plány. 

(8) Riaditeľka  školy môže prerušiť štúdium žiakovi na jeho žiadosť alebo na žiadosť jeho 

zákonného zástupcu.  

(9) Základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa 

vzdelávacieho programu odboru vzdelávania prevažne pre žiakov základnej školy, štúdium 

pre deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky, žiakov stredných škôl a 

dospelých. 

(10) Základná umelecká škola poskytuje základné umelecké vzdelanie podľa § 17 zákona               

č. 245/2008 Z. z. tzv. školský zákon, 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. 
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(11) V základnej umeleckej  škole je zriadený  hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-

dramatický odbor. Iné umelecké odbory môže škola zriadiť iba po súhlase ministerstva 

školstva. Jednotlivé umelecké odbory možno členiť na oddelenia. 

 

 

 Organizácia vyučovania 

 

(1)Vyučovanie  na škole prebieha podľa schváleného rozvrhu hodín riaditeľstvom školy, 

ktorý je vyvesený v každej triede na viditeľnom mieste. 

(2) Dopoludňajšie vyučovanie sa začína o   10,00 hod. a končí sa o 11,30 hod. 

(3) Popoludňajšie vyučovanie sa  začína od 12,20 hod.  do 19,15 hod.  

(4)  Vyučovacia jednotka trvá 45 minút.  

(5) Vyučovanie trvá od pondelka do piatku.  

(6) Vyučovanie prebieha  v budove na ulici Štóska č. 159 hudobný a výtvarný odbor,  tanečný 

odbor  v malej telocvični ZŠ – Grundschule a na alokovaných pracoviskách a pobočke školy, 

kde je rozvrh hodín prispôsobený podmienkam. 

(7) Žiaci prichádzajú na kolektívne vyučovanie 5 minút pred začiatkom vyučovania. 

Kolektívne a individuálne vyučovanie nesmie byť narušované neskorými príchodmi 

žiakov na vyučovanie.  

(8) Ostatné podmienky vyučovania pre žiakov sú upravené vo vnútornom poriadku školy pre 

žiakov.   

 

Stupne základného umeleckého vzdelania  

 

(1) Základné umelecké vzdelanie môže žiak získať úspešným absolvovaním vzdelávacieho 

programu odboru vzdelávania v základnej umeleckej škole. Základné umelecké vzdelanie sa 

člení na: 

1. primárne umelecké vzdelanie, ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného 

ročníka vzdelávacieho programu pre prvú časť prvého stupňa základného štúdia 

základnej umeleckej školy; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie                 

s doložkou 

2. nižšie sekundárne umelecké vzdelanie, ktoré získa žiak úspešným absolvovaním 

posledného ročníka vzdelávacieho programu pre druhú časť prvého stupňa základného 
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štúdia základnej umeleckej školy; dokladom o získanom stupni vzdelania je 

vysvedčenie s doložkou. 

(2) Stupeň základného umeleckého vzdelania nenahrádza stupeň vzdelania podľa § 16 zákona 

č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. 

 

Ďalšie podmienky výchovy a vzdelávania 
  
 

(1) Škola podľa tohto zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní môže vykonávať 

podnikateľskú činnosť. Táto činnosť nesmie byť v rozpore s plnením jej poslania. 

(2) V škole sa zakazuje činnosť politických strán a politických hnutí a ich propagácia. 

(3) V škole sa nepovoľuje reklama, ktorá je v rozpore s princípmi a obsahom výchovy a 

vzdelávania alebo ďalšími negatívnymi činnosťami spojenými s výchovou a vzdelávaním, 

reklama a predaj výrobkov ohrozujúcich zdravie, psychický alebo morálny vývin detí a 

žiakov. 

(4) V škole sa zakazuje poskytovanie alebo sprístupňovanie informácií alebo zneužívanie 

informačných prostriedkov, ktoré by mohlo viesť k narušeniu mravnosti. 

 

 
Výška príspevku v základných umeleckých školách zriadených obcou na čiastočnú 

úhradu nákladov 

 

Výšku príspevku v základných umeleckých školách zriadených obcou  určí zriaďovateľ 

všeobecne záväzným nariadením na začiatku školského roka. Aktuálna výška príspevku je 

zverejnená na www.zusmedzev.sk.   

(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole 

prispieva 

1. zákonný zástupca žiaka mesačne sumou najviac 15 % sumy životného minima pre 

jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu, 

2. dospelá osoba mesačne sumou najviac 15 % sumy životného minima pre jednu 

plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu. 

(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. 
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(3) Príspevok  sa platí poštovými peňažnými poukazmi typu U,  bankovým prevodom, 

na účet školy, do 10 - teho v mesiaci, môže sa zaplatiť aj za dlhšie časové obdobie  

nasledovne: 

 a) september, október, november, december, január,  

 b) február, marec, apríl, máj, jún. 

(3) Štúdium na ZUŠ je záujmové. Prijatí žiaci sú povinní zúčastňovať sa na vyučovaní 

pravidelne a v určenom čase. Zo štúdia sa môžu odhlásiť na konci polroka alebo na 

konci školského roka (v zmysle  vyhlášky o základnej umeleckej škole č. 324/2008 Z. z.                    

- § 7 čl. 2). 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. 

 
 
Prijímanie žiakov na štúdium v základných umeleckých školách 

 

(1) Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na 

štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi 

nárok na prijatie do základného štúdia. 

(2) Do základného štúdia, skráteného štúdia a štúdia pre dospelých prijíma riaditeľ školy 

žiakov na základe výsledkov talentovej skúšky, pričom môže doň prijať aj nadaných žiakov, 

ktorí nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný v učebnom pláne umeleckého odboru alebo 

študijného zamerania. 

(3) Na posúdenie študijných predpokladov uchádzačov na štúdium zriaďuje riaditeľ školy 

trojčlennú komisiu a vymenúva jej členov. 

(4) Na základe odporúčania komisie môže uchádzačov, ktorí prekročili odporúčaný vek pre 

štúdium, zaradiť do vyššieho ako prvého ročníka. 

(5) Do rozšíreného štúdia zaraďuje riaditeľka školy na návrh triedneho učiteľa žiakov, ktorí 

úspešne vykonali komisionálnu skúšku v rozsahu učebnej látky stanovenej učebnými 

osnovami. 

(6) Vyhláška  MŠ SR č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole stanovuje  spôsob 

organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu, organizácie štúdia, prijímania žiakov na 

štúdium, priebehu a ukončovania štúdia, hodnotenia a klasifikácie, komisionálnych skúšok 

a súťaží. 
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Ukončovanie štúdia v základnej umeleckej škole 

 

(1) Základné štúdium a štúdium pre dospelých sa ukončuje záverečnou skúškou. 

(2) Riaditeľka školy môže rozhodnúť o predčasnom ukončení štúdia, ak 

a) žiak sústavne alebo závažným spôsobom porušuje školský poriadok, 

b) žiak alebo zákonný zástupca žiaka neuhrádza čiastočnú úhradu nákladov podľa  § 49 ods.  

4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní.  

 

 
Hodnotenie a klasifikácia 

 

(1)  O prospechu a správaní žiaka sa môže zákonný zástupca priebežne informovať na 

triednych aktívoch a po dohovore s vyučujúcim v čase vyučovacej hodiny žiaka. 

(2)  Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami: 

1 – výborný 

2 - chválitebný 

3 – uspokojivý 

4 – neuspokojivý 

(3)  Ak nie je možné žiaka klasifikovať v I. polroku pre závažné objektívne príčiny, určí 

riaditeľka  školy náhradný termín skúšok, a to spravidla tak, aby klasifikácia za prvý 

polrok mohla byť ukončená najneskôr do dvoch mesiacov od dátumu klasifikácie za I. 

polrok. 

(4)   Ak nie je možné žiaka klasifikovať v II. polroku pre závažné objektívne príčiny, určí 

riaditeľka  školy náhradný termín skúšok, a to spravidla v poslednom týždni letných 

prázdnin. 

 

Práva a povinnosti dieťaťa, žiaka a jeho zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia 

 
 
   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.  
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(1) Žiak má právo na   

a) rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu  

b) vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom zákonom 

c) individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav 

v rozsahu  ustanovenom zákonom 

d) úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti 

e) poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním 

f) výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí 

g) organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, 

zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny 

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

sexuálnemu násiliu 

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

záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom 

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

k) na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených týmto zákonom podľa § 24. 

(2) Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo 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. 

(3) Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiak so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami má právo používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne 

učebnice a špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky; nepočujúcim deťom a žiakom sa 

zabezpečuje právo na vzdelávanie s použitím posunkovej reči nepočujúcich ako ich 

prirodzeného komunikačného prostriedku; 

(4) Žiak je povinný:   

a) neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a 

vzdelávania, 

b) dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy, 

c) chrániť pred poškodením majetok školy, 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,  



 9 

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. 

(6) Zákonný zástupca žiaka alebo zástupca zariadenia má právo 

a) žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole  poskytovali žiakom informácie a 

vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade 

s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa  zákona, 

b) oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom, 

c) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa, 

d) na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa, 

e) zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy  

f) vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom 

orgánov školskej samosprávy, 

g) byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase 

riaditeľa školy. 

h) zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa  školu, ktorá  poskytuje výchovu a 

vzdelávanie podľa zákona, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a 

záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti; právo 

na slobodnú voľbu školy možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej 

sústavy. 

(7) Zákonný zástupca žiaka alebo zástupca zariadenia je povinný 

a) vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie 

školských povinností, 

b) dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským 

poriadkom, 

c) dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-

vzdelávacie potreby, 

d) informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných 

problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh 

výchovy a vzdelávania, 

e) nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil. 
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f) Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, jeho zákonný zástupca alebo 

zástupca zariadenia je povinný oznámiť škole alebo školskému zariadeniu bez zbytočného 

odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo 

žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, 

mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky 

hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa 

alebo žiaka na súťažiach. 

           (1) Neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe 

nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia; 

vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske 

potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho  

neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po 

sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží dieťa, žiak, jeho zákonný zástupca alebo zástupca 

zariadenia potvrdenie od lekára. 

             (2) Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám spôsobom uvedeným pod písm. f)  v odseku 1. 

 

Zásada rovnakého zaobchádzania 

(1) Práva ustanovené zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších 

predpisov ďalej len zákon, sa zaručujú rovnako každému uchádzačovi, dieťaťu, žiakovi a 

poslucháčovi v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelaní ustanovenou 

osobitným predpisom. 

(2) Výkon práv a povinností vyplývajúcich z tohto zákona musí byť v súlade s dobrými 

mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého uchádzača, 

dieťaťa, žiaka alebo poslucháča. Uchádzač, dieťa, žiak a poslucháč nesmie byť v súvislosti s 

výkonom svojich práv postihovaný za to, že podá na iného uchádzača, dieťa, žiaka, 

poslucháča a pedagogického zamestnanca alebo iného zamestnanca školy sťažnosť, žalobu 

alebo návrh na začatie trestného stíhania. 

(3) Uchádzač, dieťa, žiak a poslucháč, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom 

chránené záujmy boli dotknuté v dôsledku nedodržania zásady rovnakého zaobchádzania, 

môže sa domáhať právnej ochrany na súde podľa osobitného predpisu. 

(4) Škola podľa tohto zákona nesmie uchádzača, dieťa, žiaka a poslucháča postihovať alebo 

znevýhodňovať preto, že uplatňuje svoje práva podľa tohto zákona.                                                  
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Bezpečnosť a ochrana zdravia vo výchove a vzdelávaní 

 

Škola  je  pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a 

vzdelávaním a pri poskytovaní služieb povinná:  

a) prihliadať na základné fyziologické potreby detí a žiakov, 

b) vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a žiakov a na predchádzanie  sociálno- 

patologickým javom, 

c) zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia detí a žiakov, 

d) poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov, 

e) viesť evidenciu školských úrazov detí a žiakov, ku ktorým prišlo počas výchovno-

vzdelávacieho procesu a pri činnostiach organizovaných školou; pri vzniku školského úrazu 

vyhotoviť záznam o školskom úraze. 

 

 

Záverečné ustanovenia 

 

 

Dodržiavanie školského poriadku je záväzné pre všetkých žiakov školy. Tento vnútorný 

poriadok školy nadobúda platnosť dňom 01.09.2009. 

 

 

 

 

 

 

 

V Medzeve 01.09.2009                                                             Bc.  Mária Csontosová 

                                                                                                        riaditeľka školy 


