
VNÚTORNÝ PORIADOK ŠKOLY PRE ŽIAKOV SZUŠ

1. Žiaci  sú  povinní  poznať  a bezvýhradne  zachovávať  predpisy,  ktoré  sú  uvedené  v školskom
poriadku.

2. Všetci  žiaci  sú  povinní  poznať  a rešpektovať  základné  ustanovenia  organizačného  poriadku
školy.

3. Základné ustanovenia sa pre štúdium v SZUŠ stávajú pre nich záväzné:
a) Štúdium na SZUŠ je  záujmové.  Prijatí  žiaci  sú povinní  zúčastňovať  sa na vyučovaní

pravidelne a v určenom čase. Zo štúdia sa môžu odhlásiť na konci  polroka, alebo na
konci školského roka. Počas klasifikačného obdobia len po predložení dokladu o chorobe
alebo  o presťahovaní.  Ak  žiak  zanechal  štúdium  v SZUŠ  počas  školského  roka
svojvoľne, prípadne z neodôvodneného rozhodnutia rodičov, musí rodič, alebo zákonný
zástupca žiaka zaplatiť školné do konca klasifikačného obdobia, tzn. Za 1. polrok do 31.
januára, za 2. polrok do 30.júna.

b) Zápis do SZUŠ sa vykonáva v dvoch termínoch  prijímacích skúšok a to koncom mája
(resp.  začiatok  júna)  a v prvej  polovici  septembra  (najneskôr  do  10.  septembra).
V prípade nedodržania tohto termínu nie je SZUŠ povinná žiaka do školy prijať.

c) Žiak môže zo školy vystúpiť na písomnú žiadosť rodičov.
d) Žiak môže predčasne ukončiť štúdium v SZUŠ:

 ak sa ukáže, že nemá potrebné predpoklady pre ďalší úspešný vývoj,

 ak  o to  požiada  zo  závažných  dôvodov  jeden  z rodičov.  Rozhodnutie
o predčasnom  ukončení  štúdia  oznámi  riaditeľ  školy  rodičom,  prípadne
zákonnému zástupcovi do 7 dní od jeho vydania.

e) Pretože štúdium v SZUŠ je činnosťou záujmovou, platia žiaci  zápisné a príspevok na
čiastočnú úhradu nákladov v ZUŠ. Jeho výška je určená zriaďovateľom školy. Školné za
1.  polrok musí byť uhradené do 30.10.  za 2.  polrok do 28.2.  daného školského roka
poukázaním príspevku na príslušný účet školy. Ak žiak prestane z akýchkoľvek dôvodov
školu navštevovať, školné sa mu nevracia.

f) V prípadoch  hodných  osobitného  zreteľa,  najmä  s prihliadnutím  na  nadanie,  potreby
školy a prospech žiaka môže riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti znížiť príspevok
žiakom z rodín  v hmotnej  núdzi.  Žiadosť  o znížene  školného  treba  podať  riaditeľstvu
školy najneskôr do 30. septembra.

4. Vyučovacie hodiny prebiehajú podľa riaditeľom schváleného rozvrhu hodín,  ktorý je vyvesený
v riaditeľni prípadne u zástupcu riaditeľa a individuálny časový harmonogram vyučovacích hodín
u každého učiteľa v triede (resp. na dverách triedy).

5. Vyučovanie začína o 7.00 a končí o 20.30 h pracovného dňa.
6. Žiaci prichádzajú na vyučovanie 10 minút pre začiatkom vyučovania.
7. V osobných veciach sa obracia žiak na svojho učiteľa (triedneho), vo výnimočných prípadoch  

(v čase neprítomnosti triedneho učiteľa) na riaditeľa školy alebo jeho zástupcu.
8. Dôvod neprítomnosti žiaka je rodič povinný oznámiť učiteľovi písomne, telefonicky alebo osobne

najneskôr do 2 dní.
9. Vstup do tried sa z hygienických dôvodov povoľuje len v prezuvkách.
10. Na  chodbách  sú  žiaci  povinní  byť  ticho,  aby  hlasným  hovorom  nenarušovali  vyučovanie

v triedach.
11. Prísne sa zakazuje nosiť do školy veci, ktoré nie sú potrebné k vyučovaniu (väčšie sumy peňazí,

cenné predmety, mobilné telefóny, elektronické hry, zvieratá, tabletky, cigarety, či iné omamné
látky).

12. Na koncerty a verejné vystúpenia je žiak povinný dostaviť sa načas, čisto a primerane sviatočne
oblečený.

13. Na školských, verejných i interných koncertoch sú žiaci ticho, správajú sa dôstojne, nevyrušujú
prítomné publikum a odchádzajú po skončení koncertu.; pri závažných dôvodoch počas potlesku.

www.szustalentum.sk
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