
 Súkromná základná umelecká škola Rosnička  

 

  

  

  

 

 

 

  

  

  

Školský poriadok  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

  



Úvod  
 

Školský poriadok Súkromnej základnej umeleckej školy Rosnička, so sídlom v Červenom  

Kláštore, vychádza zo zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení 

nehorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 324/2008 Z. z. zo 6. augusta 2008  o základnej 

umeleckej škole a z Deklarácie práv detí, základných práv a slobôd vo vzťahu k žiakom, 

vychovávateľom a ostatných zamestnancov Súkromnej základnej umeleckej školy /ďalej len 

SZUŠ/. SZUŠ vytvára podmienky  na umelecké vzdelávanie, organizuje a zabezpečuje 

výchovno-vzdelávací proces prostredníctvom rozvoja detí a mládeže. Organizuje a zabezpečuje 

umelecké vzdelávanie prvého stupňa v priebehu školského roku. Žiak sa dobrovoľným 

prihlásením vo vybranom umeleckom odbore SZUŠ (odovzdaním riadnej vyplnenej prihlášky 

a uhradením členského poplatku) zaväzuje riadne dochádzať na vyučovanie. Je povinný riadiť 

sa pokynmi pedagogického pracovníka a školským poriadkom. V záujme naplnenia práva na 

umelecké vzdelávanie škola zabezpečí žiakom podmienky pre optimálne využitie času, ktorý 

strávia v škole tak, aby bol z hľadiska vzdelávania efektívne využitý.  

1.časť  

Všeobecné ustanovenia  

Vyučovanie na škole sa uskutočňuje v elokovaných pracoviskách schválených MŠVVaŠ SR v 

obciach:  

  Elokované pracovisko:  

1.  ZŠ Ihľany  

2.  ZŠ s MŠ Plaveč 

3.  MŠ Huncovce 

4.  ZŠ Huncovce 

5.  MŠ Spišský Štiavnik 

6.  ZŠ Spišský Štiavnik 

7.  ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie  

8.  ZŠ s MŠ Čirč 

9.  ZŠ Jánovce 

10.  ZŠ s MŠ Holumica  

11.  ZŠ s MŠ Spišské Bystré  

12.  ZŠ Batizovce 

13.  ZŠ Hôrka  

14.  ZŠ Spišský Štvrtok 

15.  ZŠ Vrbov   

16.  PP Ľubica  



v prenajatých priestoroch a  v budovách ZŠ. Vyučovanie sa riadi platným  rozvrhom hodín, 

ktorý schvaľuje riaditeľ školy. Rozvrh hodín sú povinní rešpektovať žiaci a každý pedagogický 

zamestnanec.  

Vyučovanie prebieha  v popoludňajších hodinách, po riadnom dopoludňajšom vyučovaní.   

Vyučovanie sa organizuje v učebniach, tanečných sálach a telocvičniach. Všetky požiadavky 

voči škole /potvrdenia, žiadosti a pod./ predkladajú rodičia na potvrdenie ekonómke školy vo 

vymedzených úradných hodinách so súhlasom riaditeľa. Informácie o prospechu žiaka podáva 

rodičom triedny učiteľ na triednom aktíve ZRPŠ, formou informačného systému iZUŠ, 

prípadne pri individuálnej návšteve rodiča v škole.   

II. časť  

Práva a povinnosti  žiaka školy  

1. Žiak navštevuje pravidelne vyučovanie hlavného predmetu a všetkých ďalších 

priradených predmetov. Zameškané hodiny ospravedlňuje zákonný zástupca písomne v žiackej 

knižke /“ŽK“/ do nasledujúcej hodiny. ŽK odporúčame zákonným zástupcom pravidelne 

kontrolovať a podpisovať.  

2. Žiak je povinný sa v škole slušne správať, dbať a rešpektovať pokyny pedagogických 

zamestnancov školy.  

3. Žiak sa pravidelne a zodpovedne pripravuje na vyučovanie. Na každú vyučovaciu 

hodinu si nosí potrebné učebné pomôcky a ŽK. Žiak dbá o svoju osobnú hygienu a nosí si so 

sebou nevyhnutné hygienické potreby.  

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

a iné psychotropné látky, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie.  

5. Počas vyučovania nepoužíva mobilný telefón ani žiadne elektronické pomôcky. 

Klenoty, väčšie sumy peňazí a ďalšie cenné veci nosí len na vlastnú zodpovednosť. Pri ich 

odcudzení nebude škola niesť žiadnu zodpovednosť.  

6. Žiak sa pri vstupe do budovy prezúva vo vyhradených priestoroch. Škola za stratu 

osobných vecí nezodpovedá. Pre každý prípad odporúčame uzavrieť poistnú zmluvu proti 

krádeži.  



7. Žiak prichádza na vyučovanie s 5 – 10 minútovým predstihom pred vyučovaním 

každého predmetu.  

8. Triedny učiteľ upozorňuje rodičov na neprimerane veľkú absenciu na príslušné 

predmety, prípadne nezáujem a môže odporučiť odchod žiaka zo školy a problémy upozorňuje 

ústnou formou, vzájomným rozhovorom so zákonným zástupcom žiaka, osobnou účasťou 

zákonného zástupcu žiaka na vyučovacích hodinách, písomnou formou cez ŽK alebo 

doporučene zaslanou upomienkou cez riaditeľstvo školy. Riaditeľ školy môže zo 

spomenutých dôvodov žiaka vylúčiť aj v priebehu školského roka.  

9. Žiak sa aktívne zapája do podujatí školy – koncerty, interné a verejné aktivity školy, 

rôzne iné vystúpenia, podľa pokynov triedneho učiteľa.  

10. Žiak sa primerane stará o zapožičané a používané učebné pomôcky, vedome ich 

nepoškodzuje. V prípade úmyselného poškodenia alebo straty nahrádza vzniknutú škodu, podľa 

rozsahu zavinenia, zákonný zástupca dieťaťa v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka. Ak 

sa nezistí vinník, škodu nahradí kolektív triedy.  

11. Žiak je povinný chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov, žiakom sú 

zakázané na pôde školy všetky činnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé. Prvú pomoc pri úraze 

poskytujú učitelia a okamžite zabezpečia odborné ošetrenie, informáciu pre rodiča a ihneď sa 

spíše záznam o úraze /nie dodatočne/. Zdržovať sa v škole bez dozoru je zakázané.  

III. časť  

hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZUŠ  

- klasifikácia na ZUŠ je štvorstupňová   

- 1 = výborný, 2 = chválitebný, 3 = neuspokojivý, 4 - neuspokojivý  

- celkové hodnotenie: prospel s vyznamenaním, prospel, neprospel,   

V zmysle platných učebných osnov a plánov, po splnení stanovených kritérií predmetovou 

komisiou a Umeleckou radou školy, po úspešnom vykonaní záverečnej komisionálnej skúšky 

a po úspešnom verejnom vystúpení sa žiak stáva absolventom príslušného stupňa a odboru 

ZUŠ.  



Ak je žiak záverečného ročníka ohodnotený známkou „neuspokojivý“ dostane záverečné 

vysvedčenie s touto známkou a celkovým hodnotením „neprospel“.  

Žiak môže z vážnych dôvodov prerušiť štúdium len na základe písomnej žiadosti zákonného 

zástupcu a so súhlasom riaditeľa školy len k 31. januáru alebo k 30. júnu príslušného 

školského roka /maximálne na jeden školský rok.  

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 a po úspešnom vykonaní 

komisionálnej skúšky.  

Ak zákonný zástupca žiaka v prípravnom ročníku požiada o komisionálnu skúšku o preradenie 

do základného štúdia v stanovenom termíne podľa Vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej 

umeleckej škole, škole vzniká nárok na jednorazový poplatok 20,- eur.  

Pri akciách učiteľa so žiakmi sa zabezpečuje dozor iba pred, počas a ihneď po skončení 

podujatia. V prípade inej požiadavky rodiča je potrebná písomná forma u zodpovedného 

učiteľa.  

Riaditeľ školy udeľuje žiakom pochvaly a iné ocenenia za mimoriadne prejavy aktivity a 

iniciatívy, za úspešnosť na súťažiach a za reprezentáciu školy.  

IV. časť Členské 

poplatky  

Výška ročného členského príspevku na čiastočnú úhradu poplatkov spojených s činnosťou 

SZUŠ v zmysle zákona č.245/2008 Z. z. a podľa rozhodnutia Zriaďovateľa SZUŠ  zo dňa 05.06 

2015 je schválené nasledovne:  

pre žiaka v skupinovej forme vyučovania: 1,- euro / mesačne/ základné  štúdium  

                        1,-euro/ ročne/ prípravné štúdium  

pre žiaka v individuálnej forme vyučovania: 1,-euro/ mesačne/ základné štúdium  

                  1,-euro/ ročne/ prípravné štúdium  



Depozit za zapožičanie hudobného nástroja: na začiatku školského roka 50,- , ktorý sa na 

konci školského roka vráti zákonnému zástupcovi pokiaľ hudobný nástroj nebude poškodený 

nad rámec primeraného opotrebovania.  

Poplatok za zapožičanie hudobného nástroja: 7,- eur/ mesačne.  

Poplatok za komisionálnu skúšku z prípravného do základného štúdia: 20,- eur  

/jednorázovo/ schválené Pedagogickou Radou dňa 22.05.2019 a zriaďovateľom dňa 

29.05.2019.  

Ukončením členstva nevzniká členovi nárok na vrátenie členského poplatku. Na základe 

žiadosti a potvrdenia o hmotnej núdzi žiadateľa, môže zriaďovateľ rozhodnúť o odpustení 

členského poplatku.  

  
  

Tento školský poriadok je platný na dobu neurčitú, podľa potreby priebežne dopĺňaný.  

  
  

                                                  

Mgr. Melánia Sopková                                                                                                                    

riaditeľka školy  

  

  


