Vnútorná norma školy č. 5

školský rok: 2016/2017

VNÚTROŠKOLSKÝ PORIADOK PRE ŢIAKOV
„Výchova dieťaťa má smerovať k rozvoju osobnosti dieťaťa, jeho nadania a rozumových aj fyzických schopností, v čo
najširšom objeme…“
CHARTA DIEŤAŤA
Vnútroškolský poriadok pre ţiakov je súhrn pravidiel, ktorými sa riadi kaţdý ţiak školy.
1. Ţiak navštevuje pravidelne vyučovanie hlavného predmetu a všetkých ďalších priradených predmetov. Zameškané
hodiny ospravedlňuje zákonný zástupca písomne v ţiackej kniţke („ŢK“) do nasledujúcej hodiny. ŢK odporúčame
zákonným zástupcom pravidelne kontrolovať a podpisovať.
2. Ţiak je povinný sa v škole slušne správať, dbať a rešpektovať pokyny pedagogických zamestnancov školy.
3. Ţiak sa pravidelne a zodpovedne pripravuje na vyučovanie. Na kaţdú vyučovaciu hodinu si nosí potrebné učebné
pomôcky a ŢK. Ţiak dbá v škole o svoju osobnú hygienu a nosí si so sebou nevyhnutné hygienické potreby.
4. Ţiak má prísne zakázané nosiť do školy zbrane, cigarety, alkohol, omamné látky, drogy a iné psychotropné látky,
ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie.
5. Počas vyučovania nepouţíva mobilný telefón ani ţiadne elektronické pomôcky. Klenoty, väčšie sumy peňazí a
ďalšie cenné veci nosí len na vlastnú zodpovednosť. Pri ich odcudzení nebude škola niesť ţiadnu zodpovednosť.
6. Ţiak sa pri vstupe do budovy prezúva vo vyhradených priestoroch. Odev a obuv si z bezpečnostných dôvodov nosí
so sebou do triedy. Škola za stratu osobných vecí nezodpovedá. Pre kaţdý prípad odporúčame uzavrieť poistnú
zmluvu proti krádeţi.
7. Ţiak prichádza na vyučovanie s 5 - 10 minútovým predstihom pred vyučovaním kaţdého predmetu.
8. Triedny učiteľ upozorňuje rodičov na slabú domácu prípravu ţiaka, jeho neprimerane veľkú absenciu na príslušné
predmety, prípadne nezáujem a môţe odporučiť odchod ţiaka zo školy. Na problémy upozorňuje ústnou formou,
vzájomným rozhovorom so zákonnym zástupcom ţiaka, osobnou účasťou zákonného zástupcu ţiaka na
vyučovacích hodinách, písomnou formou cez ŢK alebo doporučene zaslanou upomienkou cez riaditeľstvo školy.
Riaditeľ školy môţe zo spomenutých dôvodov ţiaka vylúčiť aj v priebehu školského roka.
9. Podľa Metodického pokynu na klasifikáciu a hodnotenie ţiakov ZUŠ, vydaných MŠVVa Š SR:
 klasifikácia na ZUŠ je štvorstupňová: 1 = výborný, 2 = chválitebný, 3 = uspokojivý, 4 = neuspokojivý;
 celkové hodnotenie: prospel s vyznamenaním, prospel, neprospel;
 z hlavného predmetu nie je moţná opravná skúška, ţiak nemôţe v štúdiu pokračovať.
10. V zmysle platných učebných plánov, osnov a ŠkVP, po splnení stanovených kritérií predmetovou komisiou a
Umeleckou radou školy, po úspešnom vykonaní záverečnej komisionálnej skúšky a po úspešnom verejnom
vystúpení sa ţiak stáva absolventom príslušného stupňa a odboru ZUŠ.
11. Ak je ţiak záverečného ročníka ohodnotený známkou „neuspokojivý“, dostane záverečné vysvedčenie s touto
známkou a celkovým hodnotením „neprospel“.
12. Ţiak môţe prerušiť alebo ukončiť štúdium len na základe písomnej ţiadosti zákonného zástupcu a so súhlasom
riaditeľa školy len k 31. januáru alebo 30. júnu príslušného školského roka.
13. O predčasnom ukončení štúdia ţiaka rozhoduje riaditeľ školy na základe písomnej ţiadosti zákonného zástupcu
ţiaka len k 31. januáru alebo 30. júnu príslušného školského roka.
14. Ţiakom školy sa stáva aţ po odovzdaní dokladu termínovanej úhrady nákladov (školné), ktorého výšku určuje VZN,
podľa pokynov zriaďovateľa.
15. Mimoriadne nadaný ţiak môţe 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 po úspešnom vykonaní komisionálnej skúšky do 31. marca príslušného školského roka.
16. Ţiak sa aktívne zapája do podujatí školy – koncerty, interné a verejné aktivity školy, rôzne iné vystúpenia, podľa
pokynov triedneho učiteľa.
17. Ţiak sa primerane stará o zapoţičané a pouţívané 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.

18. Ţiak je povinný chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spoluţiakov, ţiakom sú zakázané na pôde školy všetky
činnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé. Prvú pomoc pri úraze poskytujú učitelia a okamţite zabezpečia odborné
ošetrenie, informáciu pre rodiča a ihneď sa spíše záznam o úraze (nie dodatočne). Zdrţovať sa v škole bez dozoru
je zakázané. Za nahlásenie zmeny poisťovne ţiaka u triedneho učiteľa je zodpovedný zákonný zástupca ţiaka
alebo sám ţiak nad 18 rokov.
19. V prípade práceneschopnosti učiteľa je škola povinná zabezpečiť zastupovanie alebo náhradnú formu vyučovania
po týţdni jeho práceneschopnosti (ak jej to personálne a priestorové moţnosti dovolia).
20. Ak v čase vyučovania prebiehajú celoškolské podujatia (koncerty, tanečné a divadelné vystúpenia, výstavy apod.),
sú ţiaci povinní zúčastniť sa na nich v sprievode svojich učiteľov. Vyučovanie, ktoré sa neuskutoční kvôli organizácii
podujatí školy, sa nenahrádza (účast na podujatí je povaţovaná za náhradnú formu vyučovania).
21. Pri podujatiach v priestoroch školy a mimo nej (napr. súťaţe, druţobné koncerty apod.) zabezpečuje pred, počas a
ihneď po skončení podujatia dozor nad ţiakom príslušný pedagóg poverený riaditeľom školy. V prípade inej
poţiadavky rodiča je potrebná písomná forma u riaditeľa školy.
22. Ţiaci sú primerane oblečení na podujatiach školy.
23. Dozor nad ţiakmi počas vyučovania rieši vnútorný predpis školy č. 4, s účinnosťou od 01.09.2016, ktorý podpisujú
zákonní zástupcovia ţiaka osobitne.
24. Riaditeľ školy udeľuje ţiakom pochvaly a iné ocenenia za mimoriadne prejavy aktivity a iniciatívy, za úspešnosť na
súťaţiach a za reprezentáciu školy.
25. Zákonný zástupca svojho dieťaťa alebo ţiak nad 18 rokov súhlasí s uverejnením fotografie, videa, zvukovej
nahrávky apod. pre prezentáciu školy počas štúdia ako aj po jeho ukončení (www stránka, kronika, nástenky,
médiá a pod.).
Tento vnútroškolský poriadok pre ţiakov (vnútorná norma školy č. 5) nadobúda platnosť 01.septembra 2016.
Oboznámenie sa s VNŠ č. 5 a VPŠ č. 4 sa zapisuje do ŢK a TK kaţdého ţiaka na kaţdom predmete.
Bratislava, 30.08.2016

Mgr. Zuzana H o r v á t h o v á, v.r.
riaditeľka ZUŠ Eugena Suchoňa

Učiteľ hlavného predmetu je zodpovedný, ţe s vnútornou normou školy č. 5 boli riadne oboznámení ţiaci a ich zákonní
zástupcovia, čo potvrdzujú svojím podpisom.
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Meno ţiaka

Podpis zákonného zástupcu
(nad 18 rokov sa podpisuje ţiak sám)

