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   Vnútorný poriadok školy pre žiakov  
 

• žiak chodí na vyučovanie pravidelne podľa rozvrhu hodín 5 minút pred začatím 
vyučovacej hodiny; 

• žiak v priestoroch školy dodržiava aktuálne protipandemické opatrenia nariadené 
ministerstvom školstva a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Bratislava IV; 

• žiak zo školy odchádza bezprostredne po skončení vyučovania; 
• žiak je povinný navštevovať všetky povinné predmety - v hudobnom odbore hlavný 

predmet, hudobnú náuku, komornú a súborovú hru, spevácky zbor a pod. podľa 
platných Učebných plánov vydaných MŠVVaŠ SR a ŠKVP; 
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• žiak chodí na vyučovanie pripravený, predpokladom úspešného štúdia na ZUŠ je 
pravidelná domáca príprava; 

• ak sa žiak z vážnych dôvodov nemôže pripraviť na vyučovanie, ospravedlní sa 
vyučujúcemu na začiatku hodiny; 

• triedny učiteľ pravidelne informuje rodičov o príprave žiaka na vyučovanie, jeho 
neprimeranú absenciu na príslušných predmetoch, nezáujem o štúdium ústnou 
formou, vzájomným rozhovorom, alebo písomnou formou cez žiacke 
knižky/internetové žiacke knižky (ŽK / IŽK), v krajnom prípade doporučene zaslanou 
upomienkou cez riaditeľstvo školy; 

• neprítomnosť žiaka na vyučovaní zákonný zástupca písomne ospravedlní 
informovaním v ŽK / IŽK, dlhodobejšiu neprítomnosť (škola v prírode, lyžiarsky výcvik, 
hospitalizácia, liečenie a pod.) nahlási zákonný zástupca vyučujúcemu vopred; 

• vyučovacie hodiny neodučené z dôvodu žiakovej neprítomnosti sa nenahrádzajú; 
• triedni učitelia poskytnú informácie o prospechu žiaka zákonným zástupcom na 

triednych prehrávkach, otvorených hodinách a osobnom pohovore prístupnej formy;  
• žiak je hodnotený podľa Zákona 245/2008 Z. z., Vyhlášky MŠ SR č.324/2008 Z. z.. 

a Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZUŠ, vydaných MŠ SR, 
klasifikácia je štvorstupňová: 1 = výborný, 2 = chválitebný, 3 = uspokojivý, 4 = 
neuspokojivý. Celkové hodnotenie: prospel s vyznamenaním, prospel, neprospel; 

 
• štúdium na ZUŠ má časovú os:  

- prípravné štúdium,  
- základné štúdium I. stupeň, -- 1.časť - primárna ISCED 1B 
                 -- 2.časť - nižšia sekundárna ISCED  2B  
- základné štúdium II. stupeň  
-  štúdium pre dospelých;  

• primárny stupeň vzdelania, nižší sekundárny stupeň vzdelania, II. stupeň a štúdium 
pre dospelých sa ukončuje záverečnou skúškou; 

• žiak môže z vážnych dôvodov prerušiť štúdium len na základe písomnej žiadosti 
zákonného zástupcu a so súhlasom riaditeľa školy len k 31. januáru alebo 30. júnu 
príslušného školského roka (maximálne na jeden školský rok); 

• žiak môže ukončiť štúdium na ZUŠ len na konci školského roka, čo je potrebné 
oznámiť písomne triednemu učiteľovi alebo vedeniu školy; 
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• mimoriadne nadaný žiak môže byť zaradený do formy tzv. rozšíreného vyučovania, 
podľa učebných plánov a osobitných učebných osnov. Túto formu schvaľuje riaditeľ 
školy na základe odporúčania učiteľa hlavného predmetu a Umeleckej rady školy po 
úspešnom vykonaní komisionálnej skúšky; 

• žiak je povinný zúčastňovať sa mimoškolských podujatí školy, napr. verejné koncerty, 
návšteva divadelného predstavenia, výstavy a pod.,  pretože sú súčasťou výchovno-
vzdelávacieho procesu;  

• pri mimoškolských akciách školy sa zabezpečuje dozor iba pred, počas a ihneď po 
skončení podujatia. V prípade inej požiadavky rodiča je potrebná písomná forma 
u zodpovedného učiteľa; 

• za vzdelávanie na ZUŠ platí žiak alebo jeho zákonný zástupca „príspevok na úhradu 
nákladov spojených so vzdelávaním“ dva krát počas školského roka – vždy k polroku a 
k termínu určenom školou, o výnimke úhrady rozhoduje na požiadanie riaditeľ školy;   
 

• zastupovanie za neprítomného učiteľa vedenie školy zabezpečuje po jeho 2-týždňovej 
neprítomnosti na pracovisku, výnimku tvorí prípad, keď učiteľ vopred vie o svojej 
neprítomnosti – napr. plánovaná hospitalizácia, liečenie a pod., vtedy škola zabezpečí 
zastupovanie počas celej neprítomnosti učiteľa; 

• neodučené vyučovacie hodiny z dôvodu učiteľovej účasti na školskom podujatí sa 
nenahrádzajú; 

• informácie školy rodičom píše triedny učiteľ do ŽK / IŽK; 
 

• zdržovať sa v priestoroch školy po vyučovaní bez dozoru je zakázané; 
• žiak je povinný dbať na čistotu a poriadok v školských priestoroch, ako aj na osobnú 

hygienu, čisté ruky, ostrihané nechty a pod.; 
• do školy nosí iba tie veci, ktoré nevyhnutne potrebuje na vyučovanie, prípadne na 

ktorých sa dohodne s vyučujúcim; 
• nesmie nosiť do školy predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie, ani väčšie 

sumy peňazí, alebo osobitne cenné predmety; 
• nepoškodzuje zariadenie budovy, triedy, sociálne zariadenia; 
• zákonný zástupca žiaka (resp. sám žiak) je povinný v plnom rozsahu nahradiť škodu, 

ktorú žiak zapríčinil úmyselne alebo z ľahostajnosti; 
 
 
Tento Vnútorný poriadok školy pre žiakov je vypracovaný v súlade s platnými zákonnými 
normami Slovenskej republiky. 
 

 
 
 
Mgr. Miriam Trgová  

V Bratislave 22. augusta 2022         riaditeľka ZUŠ J. Kresánka 
 


