Vnútorná norma školy č. 5

školský rok: 2019/2020

VNÚTROŠKOLSKÝ PORIADOK PRE ŽIAKOV
Vnútroškolský poriadok pre žiakov je súhrn pravidiel, ktorými sa riadi každý žiak 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 v škole 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. Odev a obuv si z bezpečnostných dôvodov nosí
so sebou do triedy. 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 slabú domácu prípravu žiaka, jeho neprimerane veľkú absenciu na príslušné
predmety, prípadne nezáujem a môže odporučiť odchod žiaka zo školy. Na problémy upozorňuje ústnou formou,
vzájomným rozhovorom so zákonnym 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. Podľa Metodického pokynu na klasifikáciu a hodnotenie žiakov 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 možná opravná skúška, žiak nemôže 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 žiak stáva absolventom príslušného stupňa a odboru ZUŠ.
11. Ak je žiak záverečného ročníka ohodnotený známkou „neuspokojivý“, dostane záverečné vysvedčenie s touto
známkou a celkovým hodnotením „neprospel“.
12. Žiak môže prerušiť alebo ukončiť štúdium len na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a so súhlasom
riaditeľa školy len k 31. januáru alebo 30. júnu príslušného školského roka.
13. O predčasnom ukončení štúdia žiaka rozhoduje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu
žiaka len k 31. januáru alebo 30. júnu príslušného školského roka.
14. Žiakom školy sa stáva až po odovzdaní dokladu termínovanej úhrady nákladov (školné), ktorého výšku určuje VZN,
podľa pokynov zriaďovateľa.
15. Mimoriadne nadaný žiak môže byť zaradený do formy tzv. rozšíreného vyučovania, podľa učebných plánov. Túto
formu schvaľuje riaditeľ školy na základe odporúčania učiteľa hlavného predmetu a po úspešnom vykonaní
komisionálnej skúšky do 31. marca príslušného školského roka.
16. Žiak sa aktívne zapája do podujatí školy – koncerty, interné a verejné aktivity školy, rôzne iné vystúpenia, podľa
pokynov triedneho učiteľa.
17. 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.
18. 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. Za nahlásenie zmeny poisťovne žiaka u triedneho učiteľa je zodpovedný zákonný zástupca žiaka
alebo sám žiak nad 18 rokov.

19. V prípade práceneschopnosti učiteľa je škola povinná zabezpečiť zastupovanie alebo náhradnú formu vyučovania
po týždni jeho práceneschopnosti (ak jej to personálne a priestorové možnosti dovolia).
20. Ak v čase vyučovania prebiehajú celoškolské podujatia (koncerty, tanečné a divadelné vystúpenia, výstavy apod.),
sú žiaci povinní zúčastniť sa na nich v sprievode svojich učiteľov. Vyučovanie, ktoré sa neuskutoční kvôli organizácii
podujatí školy, sa nenahrádza (účast na podujatí je považovaná za náhradnú formu vyučovania).
21. Pri podujatiach v priestoroch školy a mimo nej (napr. súťaže, družobné koncerty apod.) zabezpečuje pred, počas a
ihneď po skončení podujatia dozor nad žiakom príslušný pedagóg poverený riaditeľom školy. V prípade inej
požiadavky rodiča je potrebná písomná forma u riaditeľa školy. Dozor nad žiakmi počas vyučovania rieši vnútorný
predpis školy č. 4, s účinnosťou od 01.09.2018, ktorý podpisujú zákonní zástupcovia žiaka osobitne
22. Žiaci sú primerane oblečení na podujatiach školy.
23. Riaditeľ školy udeľuje žiakom pochvaly a iné ocenenia za mimoriadne prejavy aktivity a iniciatívy, za úspešnosť na
súťažiach a za reprezentáciu školy.
24. Dávam súhlas na spracovanie osobných údajov za účelom zverejňovania:
a) informačných materiálov zo školských podujatí,
b) prihlasovanie na súťaže, zúčastňovanie sa verejného vyhodnocovania rôznorodých súťaží, tj. zverejňovanie
výsledkov súťaží organizovaných školou a inými subjektmi (organizátormi) na facebooku školy, webovom sídle
školy, u zriaďovateľa, MŠVVaŠ SR a iných verejných inštitúcií a to v rozsahu meno, priezvisko, umelecký
odbor, študijné zameranie, ročník, názov školy, adresa, individuálne a spoločné fotografie a videá z týchto
podujatí. Spracovanie osobných údajov sa riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU 2016/679
z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. V. EÚ L 119, 4. S. 2016) a
zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Som si vedomý svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa
pri uplatňovaní práv dotknutých osob.
Tento vnútroškolský poriadok pre žiakov (vnútorná norma školy č. 5) nadobúda platnosť 01.septembra 2019.
Oboznámenie sa s VNŠ č. 5 a VPŠ č. 4 sa zapisuje do ŽK a TK každého žiaka na každom predmete.
Bratislava, 26.08.2019

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

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

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

