
 

 

Súkromná základná umelecká škola Vlada Urbana 

Starozagorská 10 

040 23 Košice – sídlisko KVP 

 

    VNÚTORNÝ PORIADOK RIADITEĽA č. 001/2020 

   ŠKOLSKÝ PORIADOK 
 

       VNÚTORNÉ NORMY ŠKOLSKÉHO PORIADKU 

  Čl. 1 

 VŠEOBECNÉ POKYNY  

1. Základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacieho 

programu študijného odboru prevažne pre žiakov základnej školy. Základná umelecká škola 

môže organizovať aj štúdium pre deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky, 

žiakov stredných škôl a dospelých. 

2. Základná umelecká škola poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium 

odborov vzdelávania umeleckého zamerania na stredných školách a konzervatóriách; 

pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním. 

3. S týmto školským poriadkom sú oboznámení žiaci všetkých študijných odborov školy na prvej 

vyučovacej hodine 

4. Rodičia a zákonní zástupcovia detí a žiakov sú povinní preštudovať si školský poriadok, ktorý je 

zverejnený na internetovej stránke školy: www.szuske.sk.  

5. O dochádzke a prospechu žiaka sa môžu rodičia (zákonní zástupcovia) žiaka informovať: 

a) v individuálnej forme vyučovania (hudobný odbor): telefonicky alebo e-mailom prípadne po 

dohovore na osobné stretnutie v škole s triednym učiteľom alebo riaditeľkou školy; 

b) v skupinovej forme vyučovania (tanečný odbor a výtvarný odbor): telefonicky alebo e-

mailom prípadne po dohovore na osobné stretnutie v škole s triednym učiteľom alebo riaditeľkou 

školy 

c) na rodičovskom združení 

6. Aktuálne informácie pre rodičov a žiakov sú zverejňované na internetovej stránke školy, 

prípadne e-mailom alebo prostredníctvom uzavretých skupín sociálnej siete. 

7. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uplatňujú aj dokumenty: 

a) Metodický pokyn č. 21/2009-R z 22. decembra 2009 na klasifikáciu a hodnotenie žiakov 

základných umeleckých škôl 

b) Metodické usmernenie MŠ SR č. 7/2006-R z 28. marca 2006 k prevencii a riešeniu 

šikanovania žiakov v školách 

 

 Čl. 2 

ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA 

1. Vyučovacia hodina trvá 45 minút. Vyučovacie hodiny možno v týždni v prípade potreby spájať 

alebo deliť. V jednotlivých študijných umeleckých odboroch hudobnom (HO), tanečnom (TO) 

a výtvarnom (VO) sa vyučuje formou individuálneho a skupinového (kolektívneho) vyučovania, 

podľa príslušných platných učebných plánov schválených Ministerstvom školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky.  

 

http://www.szuske.sk/
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2. Vyučovanie v Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana  je rozdelené na popoludňajšie vyučovanie (PV) 

a večerné vyučovanie (VV).  

a) 1 hodina = 45 minút 

b) 1,5 hodiny = 70 minút,  

delí sa: 

• na dlhú hodinu - 45 minút  

• na krátku hodinu - 25 minút 

3. Prestávky trvajú: 

a) 5 minút – po 45 minútovej vyučovacej hodine,  

b) 10 minút - po vyučovacej hodine trvajúcej viac ako 45 minút vo VO a TO 

c) Vyučovanie začína sa o 13.00 hod. prvou vyučovacou hodinou a končí sa o 21.15 hod. 

desiatou vyučovacou hodinou.  

4. Ak žiak z akýchkoľvek dôvodov vymešká v priebehu klasifikačného obdobia v predmete viac ako 

30% vyučovacích hodín, vyučujúci daného predmetu podá návrh pedagogickej rade žiaka 

neklasifikovať a po schválení pedagogickou radou mu bude umožnené komisionálne 

preskúšanie. 

5. Príchod učiteľov do školy je najmenej 15 minút pred jeho rozvrhom stanovenej prvej vyučovacej 

hodiny. Učiteľ môže opustiť pracovisko až po skončení vyučovania. Príchod aj odchod je 

zaznamenávaný učiteľom do pracovných výkazov osobitne pre externých a interných 

zamestnancov školy.  

6. V škole je zavedené prezúvanie. Žiaci sa prezúvajú vo vstupnej chodbe. Topánky si ukladajú do 

pripravených boxov v chodbe. Odev si žiaci berú z bezpečnostných dôvodov so sebou do učebne 

– týka sa individuálneho vyučovania. Žiaci nesmú chodiť v prezúvkach mimo budovu školy. 

 

Čl. 3 

PRÁVA ŽIAKA A JEHO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU 

 

Žiak má právo: 

a) na slobodu prejavu v súlade s právnymi a mravnými normami Slovenskej republiky 

b) vhodným a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor 

c) na zrozumiteľný vklad učiva 

d) k učivu položiť otázku a dostať na ňu odpoveď 

e) na omyl 

f) poznať termín preskúšania 

g) na objektívne hodnotenie 

h) na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa a spolužiakov 

i) na dodržiavanie "Deklarácie práv dieťaťa" prijaté OSN v roku 1959 a Dohovoru o právach 

dieťaťa ku ktorému pristúpila Slovenská republika v roku 1990 

Zákonný zástupca má právo: 

Na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo na žiadosť plnoletého žiaka môže riaditeľ 

základnej umeleckej školy: 

a) prerušiť štúdium 

b) predčasne ukončiť štúdium 

c) zmeniť učiteľa hlavného predmetu 

d) nariadiť preskúšanie žiaka, ak existujú pochybnosti o správnosti klasifikácie podľa § 9 ods. 3 

a ods. 4 Vyhlášky o ZUŠ č. 324/2008 Z. z. 
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e) v odôvodnených prípadoch ospravedlniť neprítomnosť žiaka na vyučovaní trvajúcu viac ako 

jeden deň 

f) v mimoriadnych prípadoch môže škola zapožičať hudobný nástroj alebo inú učebnú pomôcku 

na domácu prípravu 

 

 

     Čl. 4 

                                  STAROSTLIVOSŤ O PROSTREDIE A MAJETOK ŠKOLY 

1. Žiak nesmie poškodzovať školskú budovu a jej vnútorné zariadenia. Úmyselné poškodenie 

alebo poškodenie z nedbanlivosti sú žiaci, resp. zákonní zástupcovia v plnej miere uhradiť. 

2. Učebnice, notový materiál, knihy, zošity, tanečné úbory a pomôcky na výtvarný odbor si žiaci 

udržiavajú v čistote.  

3. Pri prestupe na inú školu a pri ukončení štúdia sú žiaci povinní vrátiť škole všetky zapožičané 

materiály (knihy, hudobné nástroje a pod.) 

4. Všetky vypožičané školské pomôcky vracajú žiaci na konci školského roka. 

 

 

        Čl. 5 

                                                       STAROSTLIVOSŤ O SVOJE ZDRAVIE 

1. Žiaci sú povinní dodržiavať smernice a pokyny upravujúce bezpečnosť a ochranu zdravia nielen 

vlastnej osoby ale aj spolužiakov. 

2. Žiaci nesmú v priestoroch školy fajčiť, požívať alkoholické nápoje, prechovávať a užívať 

omamné a psychotropné látky. 

 

        Čl. 6 

                                                       DOCHÁDZKA ŽIAKOV NA VYUČOVANIE 

1. Žiak je povinný navštevovať vyučovanie vo všetkých predmetoch študijného odboru určené 

učebným plánom v čase dohodnutom a schválenom rozvrhom hodín. 

2. Žiak prichádza na vyučovanie pravidelne a včas (najskôr 10 minút pred vyučovaním 

a najneskôr 5 minút pred vyučovaním). Čas do vyučovania trávi na chodbe školy alebo v Klube 

rodičov. 

3. Žiak je povinný sa zúčastňovať na činnostiach a podujatiach, ktoré organizuje škola a na 

podujatiach organizovaných triednym učiteľom. 

4. Vyučovanie a podujatia školy môže žiak vymeškať pre chorobu, vážnu udalosť v rodine, pre veľmi 

nepriaznivé počasie a nepredvídané dopravné pomery. 

5. Zákonný zástupca žiaka je povinný ospravedlniť neúčasť žiaka na vyučovaní. Ak ho 

neospravedlní, môže sa neprítomnosť žiaka považovať za neospravedlnenú. 

6. Za neospravedlnené hodiny môže byť žiak vylúčený z ďalšieho štúdia v škole. 

7. Žiaci sa riadia rozvrhom, ktorý sa zverejňuje vždy na začiatku školského roka.  

8. V prípade, že sa žiak nedostaví na vyučovanie z vlastnej viny, vyučovacia hodina sa nenahrádza.  

9. Za štátne sviatky, školské prázdniny a akcie organizované školou sa hodiny nenahrádzajú. 

10. Žiak si pred vstupom do budovy školy dôkladne očistí obuv a na lavičke na chodbe sa prezuje do 

zdravotne vhodnej obuvi a uloží si topánky na určené miesto. Žiaci nesmú chodiť v prezuvkách 

mimo hlavnú budovu školy. 

11. Z bezpečnostných dôvodov v budove ZUŠ nie je dovolené používať skejtbordy, kolieskové 

korčule, kolobežky a odkladať bicykle vo vnútri chodby pri vstupných dverách do budovy školy.  
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12. Žiak je povinný chrániť svoje zdravie ako ja zdravie ostatných spolužiakov. Prvú pomoc pri 

úraze poskytne vyučujúci, škola bezprostredne po úraze zabezpečí odborné lekárske ošetrenie, 

informuje rodiča a vykoná o tom záznam. 

13. Pri prejave akútneho, prenosného a infekčného ochorenia vyučujúci oboznámi vedenie školy 

a rodiča. Ak nie je možné upovedomiť rodiča, zabezpečí škola ošetrenie v sprievode dospelej 

osoby. 

14. Ak žiak vymešká 3 vyučovacie hodiny po sebe bez oznámenia, triedny učiteľ je povinný 

upozorniť zákonného zástupcu žiaka – písomne, e-mailom alebo telefonicky. 

 

           Čl. 7 

                                                                    SPRÁVANIE SA ŽIAKOV 

1. Ku všetkým učiteľom, zamestnancom školy, spolužiakom a dospelým osobám v škole sa žiaci 

správajú zdvorilo, slušne a pri stretnutí pozdravia. 

2. Na podujatia školy prichádzajú žiaci s časovým predstihom. 

3. Na vyučovanie si žiaci nosia požadované pomôcky, materiály a odev (tanečný úbor). 

4. Žiaci dbajú o osobnú hygienu. 

5. Žiaci sa svedomito a systematicky pripravujú na všetky vyučovacie hodiny, ktoré v ZUŠ 

navštevujú. 

6. Žiaci udržujú svoje pracovné miesta a okolie v čistote a poriadku. 

7. Triedu alebo pracovné miesto môže žiak opustiť len so súhlasom vyučujúceho. 

8. Pred začiatkom vyučovacej hodiny žiaci zaujmú svoje miesta v triede a pripravia sa na 

vyučovanie.  

9. Žiaci tanečného odboru sa pripravujú na vyučovanie v šatni, ktorá je určená na prezliekanie 

a odkladanie osobných vecí. Vyčkajú v šatni na príchod vyučujúceho  a spoločne odchádzajú 

na tanečnú sálu. Toto ustanovenie školského poriadku sa týka žiakov prípravného štúdia a 1. 

a 2. ročníka 1. časti 1. stupňa základného štúdia (Súbor pohybových hier JAZIERKO). 

10. Ostatní žiaci tanečného odboru odchádzajú na vyučovanie do tanečných sál samostatne. 

11. Žiaci hudobného odboru a výtvarného odboru školy prichádzajú na vyučovanie do určených 

učební školy samostatne. 

12. Na vyučovaní sa žiaci chovajú slušne, sledujú výklad, aktívne a tvorivo pracujú, nevyrušujú. 

13. Ak chce žiak odpovedať, alebo sa niečo spýtať ohlási sa zdvihnutím ruky. 

14. Ak si žiak neurobí domácu úlohu, alebo nie je pripravený na vyučovanie ospravedlní sa 

vyučujúcemu s uvedením dôvodu svojej nepripravenosti. 

15. Žiaci dbajú o čistotu a poriadok v budove aj v jej okolí. Odpadky hádžu do nádob na to 

určených. 

16. Žiaci majú zakázané manipulovať s didaktickou technikou, svetelnými vypínačmi, oknami, 

žalúziami. 

17. Z bezpečnostných dôvodov je zakázané nosiť na hodiny tanečného odboru retiazky, náušnice, 

náramky, hodinky a iné cennosti.  

18. Neodporúča sa  nosiť na vyučovanie väčší obnos peňazí s výnimkou prostriedkov, o ktorých boli 

rodičia (zákonní zástupcovia) vopred školou informovaní. 

19. Žiaci sú povinní správať sa tak, aby nespôsobili úraz sebe ani ostatným. 

20. Žiaci tanečného odboru odkladajú mobily na určené miesto pri vstupe na tanečnú sálu. 

21. Počas vyučovacej hodiny je povolené používať mobily a inú techniku iba so súhlasom učiteľa. 

V prípade porušenia tohto príkazu upozorní učiteľ rodičov na porušenie školského poriadku. 

22. V priestoroch školy je zakázané požívať omamné látky. Porušenie tohto zákazu sa považuje za 

hrubé porušenie školského poriadku. 

23. Je prísne zakázané šikanovať spolužiakov. V prípade takéhoto správania je žiak povinný 

upozorniť vyučujúceho, prípadne vedenie školy. 
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24. Ak žiaci úmyselne alebo z nedbanlivosti poškodia školský majetok, zákonný zástupca žiaka je 

povinný škodu nahradiť v plnom rozsahu. 

25. Všetky písomnosti a potvrdenia si žiaci vybavujú prostredníctvom učiteľa hlavného predmetu 

alebo na sekretariáte školy. 

26. Na podujatiach školy dodržiavajú pokyny učiteľa a ostatných pedagógov, dodržiavajú termín, 

miesto a čas podujatí. 

27. Pred každou akciou školy, kde sa vyžaduje vycestovanie mimo mesta školy je potrebný súhlas 

rodiča o účasti žiaka na tomto podujatí. 

28. Na podujatia chodia žiaci vhodne oblečení a obutí. 

29. Prestávky využívajú žiaci na presun z učebne do učebne a na prípravu na ďalší vyučovací 

predmet. 

30. Ak žiaci prídu na vyučovanie skôr, správajú sa na chodbách školy nehlučne a dbajú o vlastnú 

bezpečnosť. 

31. Počas vyučovania je zakázané jesť a telefonovať iba so súhlasom pedagóga. 

 

 

       Čl. 8 

                                          SPRÁVANIE SA ŽIAKOV V ODBORNÝCH UČEBNIACH 

          ODBORNÁ UČEBŇA HUDOBNEJ NÁUKY – INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE 

1. V učebni sa žiaci zdržiavajú a pracujú iba na pokyn vyučujúceho 

2. Za dodržanie bezpečnosti práce je zodpovedný príslušný vyučujúci. 

3. Kľúče od učebne HN-IKT sa nachádzajú v zborovni. 

4. Pred odchodom z učebne je potrebné vypnúť elektrické spotrebiče, počítače, reprosústavu, 

projektor. 

5. V učebni je zakázané jesť a telefonovať. 

6. V učebni je povolené používať len spotrebiče vyčlenené pre túto učebňu. 

7. Akékoľvek nedostatky je potrebné nahlásiť vyučujúcemu alebo vedeniu školy. 

8. Je zakázané využívať počítač na hry, četovanie, využívanie sociálnych sietí a prehliadanie pre 

mládež nevhodných stránok. 

9. Je dovolené pripájať len známe certifikované zariadenia po konzultácii  s vyučujúcim. 

10. Je zakázané otvárať cudzie súbory, otvárať systémový software, robiť úpravy v prístupe.    

 

 

       Čl. 9 

                                                            ODCHOD ŽIAKOV ZO ŠKOLY 

1. Po skončení vyučovania žiaci upracú svoje pracovné miesta, prezujú sa na vyhradenom mieste 

a odchádzajú domov. Žiaci tanečného odboru sa prezlečú v šatni, prezujú na vyhradenom 

mieste a odchádzajú domov. 

2. Z triedy alebo tanečnej sály odchádzajú žiaci na pokyn vyučujúceho. 

3. V školských priestoroch sa žiaci bezdôvodne nezdržiavajú. 

4. Ak žiak zistí, že ho pri odchode z vyučovania nečaká rodič, zákonný zástupca, alebo rodičom 

poverená osoba, ihneď kontaktuje učiteľa, alebo sekretariát školy, ktorí zabezpečia 

vyrozumenie rodiča, zákonného zástupcu alebo poverenej osoby. Tento bod sa vzťahuje na 

žiakov, ktorých do a z priestorov školy privádzajú a odvádzajú rodič, zákonný zástupca alebo 

poverená osoba. 
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                                                                      Čl. 10 

       HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA ŽIAKOV 

1. Žiaci prípravného štúdia sa neklasifikujú, ich štúdium je prípravou na prijatie na základné štúdium. 

Podmienku prijatia na základné štúdium je splnenie požadovaných predpokladov a hodnotenie s 

odporúčaním triedneho učiteľa. Toto hodnotenie s odporúčaním pokračovať alebo nepokračovať 

v základnom štúdiu sa vykonáva slovne na konci školského roka po absolvovaní prípravného 

štúdia na tlačive schválenom Ministerstvom školstva, vedy a výskumu SR. 
2. Prospech žiaka v základnom štúdiu a v štúdiu pre dospelých sa v jednotlivých predmetoch 

klasifikuje stupňami: 

• 1. stupeň - výborný, 

• 2. stupeň - chválitebný 

• 3. stupeň - uspokojivý, 

• 4. stupeň - neuspokojivý. 

3. Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého polroka a druhého polroka sa vyjadruje stupňami: 

• prospel s vyznamenaním, 

• prospel, 

• neprospel. 

Žiak prospel s vyznamenaním, ak je z hlavného predmetu klasifikovaný stupňom 1 – výborný, v 

žiadnom z povinných predmetov nie je klasifikovaný stupňom horším ako 2 – chválitebný a z 

povinných predmetov nemá horší priemerný prospech ako 1,5. 

Žiak prospel, ak ani v jednom z povinných predmetov nie je klasifikovaný stupňom neuspokojivý. 

Žiak neprospel, ak má aj po opravnej skúške z niektorého povinného predmetu stupeň 4 – 

neuspokojivý. 

Prípravné štúdium sa hodnotí slovne na tlačive schválenom ministerstvom školstva. 

Správanie žiaka sa osobitne neklasifikuje. 

4. Pri klasifikácii sa hodnotí: 

• celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojených poznatkov, 

• kvalita a rozsah vedomostí, 

• schopnosť uplatňovať poznatky, zručnosti a návyky v praktickom prejave, 

• kvalita umeleckého prejavu a estetického prežívania umenia, 

• aktivita. 

Žiak má byť klasifikovaný najmenej dvakrát za polrok. Klasifikácia sa eviduje v triednej knihe. 

5. Komisionálne skúšky sa robia: 

• pri záverečnej skúške z hlavného predmetu, 

• pri zaradení do vyššieho ročníka na konci prvého polroka (tzv. kontrahovanie), 

• pri opravnej skúške, 

• pri skúške na zaradenie do rozšíreného štúdia. 

Skúšobná komisia je vždy trojčlenná, vymenúva ju riaditeľ a o každej skúške sa vyhotoví protokol.  

6. Do vyššieho ročníka postupuje žiak, ktorý dosiahne na konci druhého polroka alebo po opravných 

skúškach aspoň stupeň celkového hodnotenia prospel. 

7. Žiak, ktorý je na konci druhého polroka klasifikovaný z niektorého predmetu, okrem hlavného 

predmetu, stupňom neuspokojivý, môže vykonať opravnú skúšku. Z hlavného predmetu nie je 

možná opravná skúška, žiak nemôže pokračovať v štúdiu ! 

8. Opravné skúšky sa konajú spravidla posledný týždeň letných prázdnin. Termín opravných, ako 

aj iných skúšok určuje riaditeľka školy. 

9. Riaditeľka školy vo zvlášť odôvodnených prípadoch môže prerušiť štúdium žiakovi na jeho 

žiadosť alebo na žiadosť jeho zákonného zástupcu maximálne na jeden rok. Žiadosť sa podáva 

písomne. 
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10. Prvá časť prvého stupňa základného štúdia, druhá časť prvého stupňa základného štádia, druhý 

stupeň základného štúdia a štúdium pre dospelých sa ukončujú záverečnou skúškou.  

11. Pochvaly a iné ocenenia udeľuje riaditeľka školy za mimoriadny prejav aktivity, iniciatívy alebo 

úspechu za dlhoročnú reprezentáciu školy a pod., ústnou alebo písomnou formou na základe 

návrhu triedneho učiteľa a po prerokovaní v pedagogickej rade.  

12. Za závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku ukladá riaditeľka školy 

opatrenie formou napomenutia alebo pokarhania, až po predčasné ukončenie štúdia.  

 

       Čl. 11 

       SPOLUPRÁCA RODINY A ŠKOLY 

1. Škola spolupracuje so zákonnými zástupcami žiakov a informuje ich o svojej činnosti 

a požiadavkách prostredníctvom: 

a) internetovej stránky školy www.szuske.sk 

b) e-mailom 

c) telefonicky 

d) informačného systému základných umeleckých škôl IZUŠ 

e) rodičovského združenia 

2. Zákonný zástupca žiaka má právo poznať školský vzdelávací program, byť informovaný o  

prospechu svojho dieťaťa, požiadať učiteľa o konzultácie, požiadať o komisionálne preskúšanie, 

o uvoľnenie dieťaťa z vyučovania, zúčastňovať sa na podujatiach školy, podávať námety, 

sťažnosti a pripomienky na zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu. 

3. V mimoriadnych prípadoch sa zákonný zástupca žiaka môže zúčastniť aj na vyučovacej hodine. 

4. Povinnosťou rodičov je dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu určené 

školským poriadkom, zúčastňovať sa zasadnutí RZ, triednych prehrávok, koncertov, výstav a 

kultúrnych podujatí školy. 

5. Rodič je povinný informovať vyučujúceho o zdravotných alebo iných závažných problémoch 

dieťaťa. 

6. Rodič je povinný nahlásiť triednemu učiteľovi (na sekretariát školy) zmeny v osobných údajoch 

žiaka. 

7. Rodič je povinný kontrolovať žiacku knižku. 

8. V prípade, ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní z týchto dôvodov: choroba, mimoriadne 

nepriaznivé poveternostné podmienky, mimoriadne udalosti v rodine, aktivita organizovaná inou 

školou, bude jeho účasť na vyučovaní ospravedlnená. 

9. Rodič je povinný nahradiť škodu, ktorú žiak zavinil. 

 

 

           Čl. 12 

    PRÍSPEVOK NA ČIASTOČNÚ ÍHRADU NÁKLADOV SPOJENÝCH SO ŠTÚDIOM - ŠKOLNÉ 

1. Štúdium na Súkromnej základnej umeleckej škole Vlada Urbana je spoplatnené a zákonný 

zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak prispieva čiastočne na úhradu nákladov 

spojených so štúdiom (ďalej „školné“). Škola určuje výšku školného podľa vývoja skutočných 

nákladov a v súlade so zmenou ekonomických podmienok.  

2. Zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak, ktorý bol prijatý na štúdium na 

Súkromnú ZUŠ Vlada Urbana je povinný uhrádzať školné v stanovenom termíne, podľa školou 

stanoveného splátkového kalendára. 

3. Školné je možné uhrádzať: 

a) internet bankingom, alebo  

b) vložením finančných prostriedkov na účet školy v banke, alebo 

http://www.szuske.sk/
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c) poštovým poukazom na účet RI 

Podrobnosti o podmienkach uhrádzania školného a výške mesačného príspevku na žiaka 

a kalendárny rok sú zverejnené na webovej stránke školy v sekcii Školné. 

4. Informáciu o výške školného zasiela poverený pracovník školy vždy na začiatku školského roka 

rodičom (zákonným zástupcom) a plnoletým žiakom školy formou e-mailu. 

 

 

                                                                         Čl. 13 

                                                OBČIANSKE ZDRUŽENIE ŠKOLY – KLUB 3F 

1. KLUB 3F (Folklór-Família-Fantázia) je občianske združenie, ktoré vzniklo s cieľom podporiť 

umelecké aktivity žiakov Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana. 

2. Prioritou školy je neustále a predovšetkým s aktívnou účasťou rodičov ponúkať deťom 

prostredie, v ktorom je bezpečné experimentovať a tvoriť, a kde majú deti voľný prístup k 

materiálom, ktoré potrebujú pre svoj umelecký vývoj.  

3. Aby žiaci školy mali možnosť pracovať s kvalitnými pomôckami na rozvíjanie svojich 

umeleckých zručností a osobnostného potenciálu, prispievajú rodičia raz ročne na kostýmový 

a materiálový fond školy sumou, ktorú schvaľuje Valné zhromaždenie občianskeho združenia.  

4. Informácie o výške sumy, termíne úhrady a prevodných údajoch obdrží každý rodič na začiatku 

nového školského roka e-mailom. Pokyny sú zverejňované aj na webovej stránke školy v sekcii 

KLUB 3F. 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

   Čl. 14 

  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Zmeny v Školskom poriadku vydáva riaditeľstvo školy po prerokovaní s orgánmi školskej 

samosprávy a v pedagogickej rade školy. 

2. Ruší sa platnosť Školského poriadku z 01.09.2004. 

3. Tento Školský  poriadok nadobúda účinnosť 01.09.2020.   

 

 

Mgr. art. Andrea Pitoňáková, v r. 

              riaditeľka školy 

                                                                         


