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Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku 

 

Vnútorný poriadok školy 

pre žiakov ZUŠ   
 

 
 

           Tento Vnútorný poriadok školy pre žiakov je vypracovaný v súlade s platnými 

           zákonnými normami Slovenskej republiky: 

 Zákon č. 245/2008 Z. z. (Školský zákon) 

 Zákon č. 596/2003 Z. z. (Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve) 

 Vyhlášky č. 324/2008 Z. z. (Vyhláška o základnej umeleckej škole) 

  

            Práva a povinnosti žiakov a ich zákonných zástupcov 

             

            Žiak má právo na: 

 rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,  

 individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti  

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

 poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,  

 výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí, 

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

zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,  

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

sexuálnemu násiliu,  

 na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi 

možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom, 

 na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,  

 

            Žiak je povinný: 

 žiak chodí na vyučovanie pravidelne podľa rozvrhu hodín 5 minút pred začatím 

vyučovacej hodiny; 

 žiak zo školy odchádza bezprostredne po skončení vyučovania; 

 zdržovať sa v škole po vyučovaní bez dozoru je zakázané; 

 žiak je povinný navštevovať všetky povinné predmety, teda v hudobnom odbore hlavný 

predmet, hudobnú náuku, komornú a súborovú hru, spevácky zbor a pod. podľa 

platných Učebných plánov vydaných MŠ SR; 

 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; 

 žiak je úctivý voči starším, slušne pozdraví pedagógov školy; 

 žiak je povinný chodiť na vyučovanie pripravený, predpokladom úspešného štúdia na 

ZUŠ je každodenná domáca príprava – cvičenie na hudobnom nástroji; 

 ak sa žiak z vážnych dôvodov nemôže pripraviť na vyučovanie, ospravedlní sa 

vyučujúcemu na začiatku hodiny; 

 každý žiak prezentuje výsledky svojej práce minimálne 2–krát do roka v rámci 

triednych alebo školských podujatí. 
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      Zákonný zástupca žiaka má právo:  

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

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

v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona;  

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

 byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa; 

 na poskytnutie poradenských služieb o výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa;  

 zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase triedneho učiteľa;  

 vyjadrovať sa k výchovno- vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov 

školskej samosprávy; 

 byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom 

súhlase riaditeľa školy. 

 

            Zákonný zástupca žiaka je povinný:  

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

plnenie školských povinností;  

 dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené 

školským poriadkom;  

 dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne 

výchovnovzdelávacie potreby;  

 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;  

 nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil;  

 oznámiť bez zbytočného odkladu príčinu neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka, ak sa 

nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole. 

 

 

            Zákazy 

 žiak nesmie nosiť do školy predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie, ani väčšie 

sumy peňazí, alebo osobitne cenné predmety; 

 nepoškodzuje zariadenie budovy, triedy, sociálne zariadenia; 

 žiaci na bicykli a kolieskových korčuliach a kolobežkách prichádzajú do školy a jej 

okolitých vonkajších priestorov len na vlastné nebezpečenstvo, vstup do budovy je na 

týchto športových náradiach zakázaný;  

 škola nezodpovedá za prípadnú krádež bicyklov a kolobežiek odložených na školskom 

dvore. 

 

             

 

Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu 

 štúdium v ZUŠ sa člení na: 

            prípravné štúdium,  

            základné štúdium I. stupeň,  

            základné štúdium II. stupeň,  

            štúdium pre dospelých;  

 základné štúdium na I. stupni je rozdelené na primárny stupeň a nižší sekundárny stupeň 

vzdelania;  
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 primárny stupeň vzdelania, nižší sekundárny stupeň vzdelania, II. stupeň a štúdium pre 

dospelých sa ukončuje záverečnou skúškou; 

 mimoriadne nadaný žiak (úspešne reprezentujúci školu na súťažiach, alebo pripravujúci 

sa na ďalšie umelecké školy stredného, či vysokoškolského stupňa) 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. Podľa §2 Vyhlášky 324/2008 Z. z. o Základnej 

umeleckej škole, návrh na zaradenie žiaka do rozšíreného štúdia predkladá triedny 

učiteľ riaditeľovi školy do 31. marca školského roka, ktorý predchádza školskému roku, 

v ktorom má byť žiak zaradený do rozšíreného štúdia. V HO je rozšírené štúdium možné 

od 3. ročníka/1. časti, v LDO od 3./2. a vo VO od 1. /2.; 

 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 a to maximálne na jeden školský rok; 

 žiaci sa zúčastňujú aj mimoškolských podujatí, napríklad koncertov, divadelných 

predstavení, výstav a pod.,  pretože sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu;  

 triedny učiteľ upozorňuje rodičov na slabú domácu prípravu žiaka, jeho neprimerane 

veľkú absenciu na príslušných predmetoch, nevhodné správanie na vyučovaní, 

nezáujem o štúdium ústnou formou, vzájomným rozhovorom, alebo písomnou formou 

cez ŽK, mailom, v krajnom prípade doporučene zaslanou upomienkou cez riaditeľstvo 

školy; 

 ak  sa  z  vážnych  dôvodov  nemôže  žiak  dostaviť  na  vyučovanie,  ospravedlní  jeho  

neúčasť zákonný zástupca písomne v žiackej knižke alebo telefonicky,  resp.  

elektronickou  poštou.  Dlhodobejšiu  plánovanú  neprítomnosť  žiaka  na  vyučovaní 

(škola  v  prírode,  lyžiarsky  výcvik,  hospitalizácia,  liečenie  a  pod.)  nahlási  zákonný  

zástupca vyučujúcemu vopred. Uvedené ustanovenie sa primerane vzťahuje aj na 

plnoletých žiakov; 

 v prípade absencie žiaka na vyučovaní škola nie je povinná hodinu nahradiť, a to ani 

vtedy, ak je absencia ospravedlnená; 

 suplovanie za neprítomného učiteľa vedenie školy zabezpečuje až po jeho 2-týždňovej 

neprítomnosti na pracovisku, výnimku tvorí prípad, keď učiteľ dopredu vie o svojej 

neprítomnosti – napr. plánovaná hospitalizácia, liečenie a pod., vtedy škola zabezpečí 

suplovanie počas celej neprítomnosti učiteľa; 

 odkazy školy rodičom píše triedny učiteľ do žiackej knižky; 

 

 

            Hodnotenie a klasifikácia, pochvaly a iné ocenenia 

 žiak je hodnotený podľa Zákona 245/2008 Z. z., Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.324/2008                                                           

Z. z. a Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZUŠ, vydaných MŠ 

SR nasledovne: 

            1. stupeň – výborný,  

            2. stupeň – chválitebný,  

            3. stupeň – uspokojivý,  

            4. stupeň – neuspokojivý. 

            

           Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého polroka a druhého polroka sa vyjadruje           

           stupňami:                 

           a)  prospel s vyznamenaním, 

           b)  prospel,  

           c)  neprospel. 
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 žiaci prípravného štúdia sa neklasifikujú, hodnotia sa slovne na tlačive schválenom 

MŠVVaŠ SR.  Ich  štúdium  je  prípravou  na  prijatie  do  základného  štúdia; 

 žiak má byť klasifikovaný najmenej dvakrát za pol roka. Klasifikácia sa eviduje v 

triednej knihe a v žiackej knižke; 

 správanie žiaka sa osobitne neklasifikuje; 

 možnosti  a  organizáciu  náhradnej  a  opravnej  klasifikácie  upravuje  Vyhláška  

Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej 

škole a Metodický pokyn č.21/2009 – R na klasifikáciu a hodnotenie žiakov základných 

umeleckých škôl; 

 ak  žiak  vymešká  v  jednom  polroku  viac  ako  30%  zo  skutočného  počtu  odučených  

hodín  vo vyučovacom  predmete,  riaditeľ  školy  na  návrh  vyučujúceho  určí termín 

komisionálnej skúšky. V prípade absencie z vážnych zdravotných dôvodov 

potvrdených lekárom, môže zákonný zástupca/žiak požiadať o odklad klasifikácie v 1. 

polroku, najneskôr do konca 31. 3. Ak sa jedná o koncoročnú klasifikáciu, žiak musí 

vykonať komisionálnu skúšku najneskôr do 31. 8. Presný termín určí riaditeľ školy; 

 ak je žiak hodnotený z hlavného predmetu známkou neuspokojivý, žiak v štúdiu 

nemôže pokračovať. Opravná skúška nie je možná. 

 

Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy. Pochvaly a 

iné ocenenia sa zaznamenávajú do triednej knihy alebo katalógového listu žiaka. 

 

 

            Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium  

 za vzdelávanie v ZUŠ platí žiak alebo jeho zákonný zástupca „príspevok na čiastočnú 

úhradu nákladov spojených so štúdiom“ (t. j. školné). Uprednostňujeme jednorazovú 

platbu dvakrát ročne, za obdobie september – december so splatnosťou do 15. 9. a za 

obdobie január – jún so splatnosťou do 15. 1., ale je možné platiť aj mesačným trvalým 

príkazom. Podklady k platbe sú zasielané rodičom/žiakom elektronicky do mailu; 

 výšku  príspevku  na  štúdium  určuje  zriaďovateľ Mesto Pezinok všeobecne  záväzným  

nariadením.  Oznámenie  určujúce  konkrétnu výšku  príspevkov  pre  jednotlivé  odbory  

je  zverejnené  na  www.zuspezinok.eu;  

 ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka neuhrádza čiastočnú úhradu nákladov, riaditeľ 

školy môže predčasne ukončiť štúdium žiaka podľa § 50 ods. 2 písm. b) zákona č. 

245/2008 Z. z. a žiakovi nevzniká nárok na opätovné prijatie na štúdium. Neuhradené 

školné môže zriaďovateľ vymáhať súdnou cestou. 

 

 

 

            Ukončovanie štúdia 

 ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka písomne požiada o predčasné ukončenie štúdia, 

riaditeľ školy môže štúdium predčasne ukončiť posledným dňom mesiaca nasledujúcom 

po mesiaci, v ktorom bola predložená žiadosť o predčasné ukončenie štúdia;  

 riaditeľka školy rozhoduje o mimoriadnom ukončení štúdia, ak žiak nedodržuje 

vnútorný poriadok školy a aj po upozorneniach triedneho učiteľa narúša vyučovací 

proces; 

 predčasné ukončenie štúdia je možné iba na základe písomnej žiadosti k 31. januáru 

alebo k 30. júnu, vo výnimočných prípadoch (zmena bydliska žiaka, vážny zdravotný 

problém...) môže riaditeľ školy rozhodnúť o predčasnom ukončení alebo prerušení 

štúdia aj v iných termínoch. 

https://www.zuspezinok.eu/skolne/
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      Dozor počas vyučovania 

 vzhľadom na osobitný priebeh organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu v ZUŠ E. 

Suchoňa, M. R. Štefánika 9,  dozor nad žiakmi zabezpečuje vyučujúci iba v triede – 

počas vyučovania; 

 priestory, v ktorých vyučovanie ZUŠ E. Suchoňa prebieha, sú prístupné verejnosti, 

preto vyučujúci v týchto priestoroch dozor nezabezpečujú; 

 dozor pri návšteve verejných podujatí školy (súťaže, koncerty,  predstavenia a pod.) 

zabezpečujú vyučujúci v plnej miere, príchod a odchod po písomnom dohovore so 

zákonným zástupcom dieťaťa. 

 

 

Za  oboznámenie žiakov a ich zákonných zástupcov s Vnútorným poriadkom školy pre žiakov 

je zodpovedný učiteľ hlavného predmetu.  

 

 

 

 

V Pezinku, 24. 08. 2022                                                   Mgr. Zuzana Andelová, DiS. art. 

                                                                                        riaditeľka ZUŠ E. Suchoňa v Pezinku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


