Vnútorný poriadok školy
Súkromnej základnej umeleckej školy
Skalité-Kudlov č. 781, Skalité

Súkromná základná umelecká škola Skalité-Kudlov 781, Skalité, je výberovou
súkromnou základnou umeleckou školou, ktorú si zákonný zástupca/žiak zvolil dobrovoľne
a preto je povinný riadiť sa jej pravidlami a vnútorným školským poriadkom.

1) Dieťa alebo žiak má právo na
a) rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,
b) individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v
rozsahu ustanovenom školským zákonom,
c) zrozumiteľný výklad učiva,
d) vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom školským
zákonom.
e) položenie otázky k študovanému učivu a na odpoveď,
f) omyl,
g) účasť na súťažiach po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,
h) úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
i) výchovu a vzdelanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
j) organizáciu výchovy a vzdelania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom,
zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
k) rozvoj vlastnej osobnosti, slobodu prejavu a súkromie,
l) úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu
násiliu,
m) na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,
n) poskytnutie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
o) ak žiak alebo zákonný zástupca má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci prvého a
druhého polroka, môže do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia požiadať
riaditeľa školy o vykonanie komisionálnej skúšky,
p) žiak nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv postihovaný za to, že podá na iného
žiaka, pedagogického zamestnanca alebo iného zamestnanca školy sťažnosť, žalobu alebo
návrh na začatie trestného stíhania.
2) Dieťa alebo žiak je povinný
a) neobmedzovať svojim konaním práva ostatných osôb,
b) pravidelne sa zúčastňovať výchovy a vzdelávania vo všetkých predmetoch príslušného
odboru, určených učebným plánom v čase dohodnutom a schválenom v rozvrhu hodín,
c) dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy,
d) chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola využíva na výchovu a
vzdelávanie,
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e) chrániť pred poškodením učebnice a učebné pomôcky, ktoré im boli bezplatne zapožičané,
f) prichádzať na vyučovanie 5 min. pred začiatkom vyučovania v hudobnom, výtvarnom,
tanečnom i literárno-dramatickom odbore,
g) konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť
ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
h) ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy
i) rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi,
j) stratu alebo krádež ihneď hlásiť učiteľovi,
k) správať sa zdvorilo ku všetkým učiteľom a zamestnancom školy, pri stretnutí ich pozdraviť
"Dobrý deň", úradné oslovenie je pán a pani,
l) žiakom je zakázané nosiť do školy cenné veci a väčšiu sumu peňazí,
m) žiak má prísny zákaz nosiť do školy cigarety, alkohol a iné omamné látky, ktoré ohrozujú
bezpečnosť a zdravie.
3) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka má právo
a) 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,
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 vzdelaní 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.
4) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je povinný
a) vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie
školských povinností,
b) uhradiť školné najneskôr do 25. septembra za príslušný prvý polrok a najneskôr do
25. februára za príslušný druhý polrok,
c) dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským
poriadkom,
d) dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne
výchovnovzdelávacie potreby,
e) 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,
f) nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil,
g) neúčasť na vyučovaní je zákonný zástupca žiaka povinný písomne ospravedlniť v žiackej
knižke, žiak je povinný predložiť žiacku knižku s písomným ospravedlnením vyučujúcemu
bez vyzvania na nasledujúcej hodine, odporúčame rodičom, aby pravidelne sledovali
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žiacku knižku a potvrdili to podpisom,
h) ak vymeškané hodiny nebudú písomne ospravedlnené, vyučujúci môže neprítomnosť žiaka
považovať za neospravedlnenú,
i) neprítomnosť žiaka je zákonný zástupca povinný oznámiť včas učiteľovi hlavného
predmetu osobne, telefonicky alebo písomne.

5) Pochvaly a iné ocenenia
a) pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy,
b) ústnu alebo písomnú pochvalu udeľuje žiakovi pred kolektívom triedny učiteľ alebo
riaditeľ školy,
c) pochvaly a iné ocenenia sa zaznamenávajú do triednej knihy alebo katalógového listu
žiaka
6) Pravidlá správania žiaka
a) žiak sa musí v škole správať slušne, dbať na pokyny pedagogických zamestnancov, podľa
svojich schopností sa svedomite pripravovať na vyučovanie a dodržiavať školský poriadok,
b) žiak musí byť v škole vhodne, čisto a bez výstredností oblečený a upravený,
c) žiak musí chrániť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a v čistote triedu a
ostatné školské priestory, chrániť pred poškodením,
d) žiak musí chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov, nesmie vykonávať činnosti zdraviu
škodlivé, najmä fajčenie, pitie alkoholických nápojov, požívanie zdraviu škodlivých látok,
e) žiak nesmie nosiť do školy predmety ohrozujúce vlastné zdravie a zdravie spolužiakov a
pedagogických zamestnancov
7) Opatrenia proti porušeniu školského poriadku
Opatrenie na posilnenie disciplíny žiaka sa ukladá po objektívnom prešetrení za
závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku školy. Podľa závažnosti
previnenia sa ukladá niektoré z opatrení, najmä napomenutie od triedneho učiteľa,
pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľa, predvolanie rodiča, vylúčenie zo
štúdia.
8) Prevádzka
Žiaci navštevujú vyučovanie v SZUŠ podľa individuálneho rozvrhu. Každý pedagóg
sa v čase svojho rozvrhu zdržiava v triede. Po skončení vyučovania skontroluje svoju
triedu /okná, kúrenie, ohrievače vody, osvetlenie/ a riadne ju uzamkne.

Vnútorný poriadok školy bol schválený pedagogickou radou dňa 10. júla 2018
Mgr. Roman Capek.
riaditeľ školy
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