
Vnútorný  poriadok  pre  žiakov  ZUŠ  Bernolákova 26  v Košiciach 

 
     Vnútorný poriadok školy je súhrn noriem spolužitia celého školského kolektívu žiakov, 

učiteľov a správnych zamestnancov. Jeho uplatňovanie v praxi v podstatnej miere prispieva 

k poslaniu školy. 

 

A. Práva  žiakov 

 

 
1. Žiak má právo na jemu zrozumiteľný výklad učiva. 

2. Žiak má právo k danému učivu položiť akúkoľvek otázku a dostať na ňu primeranú 

odpoveď. 

3. Žiak má právo na omyl. 

4. Žiak, alebo jeho zákonný zástupca má vo vyučovaní hlavného predmetu možnosť 

výberu učiteľa, ak s tým učiteľ súhlasí. 

5. Žiak má právo na čo najobjektívnejšie hodnotenie. 

6. Žiak má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa 

i spolužiakov. 

 

B. Povinnosti  žiakov 

 

 

I. Príchod žiakov do školy 

 
1. Žiaci prichádzajú na vyučovanie 5 minút pred začiatkom hodiny. Kolektívne 

vyučovanie nesmie byť narušované neskorými príchodmi žiakov. 

2. Do školskej budovy vchádzajú žiaci hlavným vchodom. 

3. Žiak sa v škole preobúva do zdravotne vhodnej obuvi. 

 

 

 

II. Správanie žiakov na vyučovaní. 

 
1. Žiak prichádza na vyučovanie včas, riadne pripravený, so všetkými učebnými 

pomôckami potrebnými pre daný odbor. 

2. Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil, ospravedlní sa vyučujúcemu pred začiatkom 

hodiny a uvedie dôvod. 

3. Na chodbách školy sa žiaci zdržiavajú v tichosti, aby nerušili vyučovanie 

v okolitých triedach. 

4. Do školy je neprípustné nosiť predmety, ktoré žiak nepotrebuje. Klenoty a väčšie 

sumy peňazí nosí žiak na vlastnú zodpovednosť. 

5. Žiak zachováva čistotu a poriadok v triedach, je povinný šetriť učebné pomôcky 

a majetok školy. 

6. Na koncertoch a vystúpeniach školy sa žiak zúčastňuje primerane oblečený, priebeh 

koncertu nenarušuje predčasným odchodom. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

III. Dochádzka žiakov do školy 

 
1. Štúdium na ZUŠ je záujmové. Žiak je povinný zúčastňovať sa na vyučovaní 

pravidelne a v určenom čase podľa riaditeľstvom schváleného rozvrhu. 

2. Ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka neuhrádza čiastočnú úhradu nákladov, možno 

štúdium ukončiť len k 31. januáru alebo k 30. júnu. Ak žiak alebo zákonný zástupca 

žiaka písomne požiada o predčasné ukončenie štúdia, riaditeľ školy môže štúdium 

predčasne ukončiť posledným dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 

bola predložená žiadosť o predčasné ukončenie štúdia. 

3. O predčasnom ukončení štúdia môže riaditeľ školy rozhodnúť, keď žiak sústavne, 

alebo závažným spôsobom porušuje školský poriadok. 

4. Žiak je povinný každú neúčasť na vyučovaní hodnoverne ospravedlniť. 

5. Dôvod neprítomnosti na viac ako troch vyučovacích hodinách je rodič povinný 

oznámiť triednemu učiteľovi (nie škole). 

6. Žiak ZUŠ môže účinkovať aj v iných ako školských súboroch a orchestroch, musí to 

však byť so súhlasom triedneho učiteľa. 

 

IV. Starostlivosť o zdravie a zovňajšok 

 
1. Žiaci hudobného odboru, študujúci dychové nástroje, akordeón, spev a žiaci 

tanečného odboru sa musia každoročne podrobiť lekárskej prehliadke, alebo rodič 

preberie zodpovednosť za zdravotný stav dieťaťa svojim podpisom na danom 

tlačive školy. 

2. V rámci boja proti toxikománii je na území celej školy a školského areálu zakázané 

fajčiť, užívať alkohol a tiež omamné prostriedky. 

3. Zakazuje sa nosiť do školy legálne a nelegálne drogy, šíriť ich, prechovávať alebo 

užívať. 

 

V. Príspevok v základnej umeleckej škole 

 
1. Pre bezproblémový priebeh evidencie školného sa príspevok na čiastočnú úhradu 

nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole spravidla uhrádza 

dvakrát ročne (september – december; január – jún). 

2. Príspevok uhrádza zákonný zástupca žiaka a dospelá osoba za každý predmet 

daného odboru samostatne. 

 

   Formou triednických stretnutí rodičov a žiakov prehlbovať si právne vedomie o ľudských 

hodnotách zahrnutých v medzinárodných dokumentoch: Všeobecná deklarácia ľudských práv 

a Dohovor o právach dieťaťa.  

 

Košice  27.08.2019 

 

                                                          Mgr. Peter  K u n d r a c i k 

                                                                 riaditeľ školy 

   


