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 Školský poriadok je súhrn pravidiel školy, ktorými sa zabezpečuje riadny chod školy. Podľa 
jeho pravidiel sa riadi každý žiak školy. Jeho dodržiavanie vyžadujú všetci pedagogickí zamestnanci 
školy. Priebežne kontrolujú jeho plnenie. 
 Žiak sa v škole správa slušne, v duchu porozumenia, znášanlivosti a priateľstva. V priestoroch 
školy a na verejnosti zdraví všetkých zamestnancov školy. V školskej budove zdraví aj všetkých 
dospelých návštevníkov školy. K dospelým osobám sa správa s úctou, dáva im prednosť pred vstupom 
do miestnosti. Slušný žiak nepoužíva vulgárne a hrubé výrazy. Dbá na pokyny pedagogických 
zamestnancov. Podľa svojich schopností sa svedomito pripravuje na vyučovanie. Žiak sa správa aj 
mimo vyučovania, a to aj počas voľných dní a prázdnin tak, aby neporušoval zásady spolunažívania a 
mravné normy spoločnosti a robil česť škole aj sebe. 
 
 I.  Dochádzka žiaka do školy 
 1. Žiak je povinný chodiť na vyučovanie pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín. Povinne sa 
zúčastňuje na činnostiach, ktoré organizuje škola v čase riadneho vyučovania, napr. na výchovných 
koncertoch, filmových predstaveniach, exkurziách, atď.  
 2. Zákonní zástupcovia žiakov navštevujúcich ZUŠ – MAI uhradia príspevok na úhradu 
nákladov spojených so štúdiom (školné) na základe Všeobecne záväzného nariadenie mesta Fiľakovo 
č. 2/2016 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo  podľa ustanovení § 6 ods. 1 a 2 a § 11 ods. 4 písm. g) 
zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami 
Čl. I § 28 ods. 5 až 8, § 49 ods. 4 až 6, § 114 ods. 6 až 8, § 116 ods. 6 až 8 a § 140 ods. 9 a 10 zákona 
č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
ako aj Čl. II § 6 ods. 24 cit. zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v 
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
 3. Žiak prichádza do školy vhodne a čisto oblečený a upravený. Na hodinách  výtvarného 
odboru žiak používa podľa pokynov učiteľa ochranný pracovný plášť a pod. Na hodiny LDO a TO 
chodí v pedagógom určenom oblečení a v topánkach, ktoré sú vhodné na výučbu predmetov na týchto 
oddeleniach. Na prezlečenie slúži upravený priestor pod schodmi na prízemí, resp. priestor určený 
učiteľom. 
 4. Žiak je povinný nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín a pokynov 
učiteľov. 
 5. Do školy nenosí predmety, ktoré nebude na vyučovaní potrebovať. Klenoty, väčšie sumy 
peňazí a ďalšie cenné veci nosí na vlastnú zodpovednosť. Mobilné telefóny musia byť počas 
vyučovania podľa možnosti vypnuté a vždy odložené v taške. Pri odcudzení alebo strate predmetov, 
ktoré žiak nepotrebuje na vyučovaní, škola nezodpovedá za vzniknutú škodu. 
 6. Žiak má prísne zakázané nosiť do školy zbrane, nože, cigarety, zápalky, zapaľovače, 
alkohol, omamné látky, drogy alebo iné veci, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie. 
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 7. Žiak dbá v škole o svoju osobnú hygienu a nosí si do školy nevyhnutné hygienické potreby, 
ako sú zdravotne vyhovujúce prezuvky, mydlo, toaletný papier a uterák. 
 8. Žiak môže vyučovanie vymeškať len pre chorobu, prípadne pri lekárom nariadenom zákaze 
jeho dochádzky do školy, z vážnych rodinných dôvodov, pri mimoriadne nepriaznivom počasí a 
prerušení premávky hromadnej dopravy, ak ju musí využiť na dochádzku do školy, alebo pri jeho 
účasti na organizovanej športovej príprave, na súťažiach a reprezentácii vlasti. 
 9. Uvoľnenie z vyučovania pre vopred známu príčinu vyžiada zákonný zástupca žiaka 
písomnou formou v žiackej knižke z jednej vyučovacej hodiny od príslušného vyučujúceho, na 
niekoľko hodín od triedneho učiteľa.  
 10. Na jeden a dva dni vypýta zákonný zástupca žiaka od triedneho učiteľa oznámením 
dôvodu v žiackej knižke. Na viac ako dva dni od riaditeľa školy. Od riaditeľa školy vyžiada uvoľnenie 
žiaka osobitnou písomnou žiadosťou s uvedením dôvodu neprítomnosti žiaka v škole. 
 11. Pri uvoľnení žiaka z vyučovania pre športové sústredenie, účasť na športových alebo iných 
súťažiach, priloží zákonný zástupca žiaka k žiadosti potvrdenie športového klubu alebo oddielu o 
účasti žiaka na sústredení alebo súťaži. 
 12. Príčinu nepredvídanej neprítomnosti žiaka v škole jeho zákonný zástupca oznámi 
triednemu učiteľovi bez zbytočného odkladu do 24 hodín, čo môže aj telefonicky, prostredníctvom e-
mailu alebo odkázať po súrodencovi. 
 13. Za neospravedlnené hodiny môže byť žiakovi navrhnuté niektoré z výchovných opatrení.  
Pri počte 15 a viac neospravedlnených hodín je škola povinná oznámiť zákonných zástupcov žiaka  
pre zanedbávanie školskej dochádzky. 
- za 1 - 4 neospravedlnené hodiny môže triedny učiteľ navrhnúť pokarhanie od triedneho učiteľa. 
- za 5 - 9 neospravedlnených hodín  môže triedny učiteľ navrhnúť pokarhanie od riaditeľa školy. 
- za 10 - 15 neospravedlnených hodín môže triedny učiteľ navrhnúť Ped. rade vylúčenie žiaka zo 
štúdia. 
 
 II. Povinnosti žiaka pri príchode do školy 
 1. Pred učebňou si žiaci odložia vrchné oblečenie, prezujú sa do hygienicky vhodných 
prezuviek, uložia si svoje veci. Prezuvkami môže byť obuv, ktorú schváli učiteľ a nemôže byť obuv s 
čiernou, podlahu znečisťujúcou podrážkou. Žiak si svoje vrchné oblečenie a obuv musí vziať do 
triedy. Vrchné oblečenie si zavesí v triede na vešiak, obuv má vloženú v igelitovej taške. Škola neručí 
za veci, ktoré si žiak ponechá počas vyučovania bez dozoru na chodbe. 
 2. Počas vyučovania je povinný udržiavať poriadok na lavici, v lavici a vo svojom okolí. 
 3. Žiaci, ktorí prídu do školy oveľa skôr, ako je stanovený čas, sa nesmú zdržovať v budove 
školy. Výnimkou je zlé počasie a pod. 
 4. Neskorý príchod na vyučovanie musí žiak ospravedlniť u vyučujúceho v triede. 
 
 III. Správanie žiaka na vyučovacích hodinách  
 1. Na ZUŠ – MAI prebieha vyučovanie v popoludňajších hodinách, a to v prípade 
individuálneho i skupinového vyučovania. Vyučujúci sú zodpovední za zostavenie rozvrhu hodín, s 
prihliadnutím na dopoludňajšiu činnosť žiakov na ZŠ a v nadväznosti na dopravné spoje v prípade 
dochádzajúcich žiakov. 
 Vyučovanie prebieha s ohľadom na tieto skutočnosti najmä v časovom rozsahu od 12,20 do 
19,00 hodiny individuálne u každého učiteľa. Podľa okolností a ak je to možné, má každý vyučujúci 
dodržať pri zostavovaní rozvrhu hodín minimálne jednu veľkú prestávku v rozsahu 15 minút 
Rozsah vyučovacích hodín:   dlhá hodina:  1,5 vyuč. hod. 
      obvyklá hodina: 45 minút 
      krátka hodina:  0,5 vyuč. hod. 
      bloky hodín:  2 x 45min. v jednom bloku 
         3 x 45min. v jednom bloku 
 2. Na každú vyučovaciu hodinu žiak prichádza včas, učebnice, všetky školské potreby a 
pomôcky má pripravené na lavici podľa rozvrhu hodín. Na každej vyučovacej hodine má so sebou 
žiacku knižku. 
 3. V prípade, ak si žiak opakovane bez závažnejšieho dôvodu nenosí pomôcky na vyučovanie, 
môže mu triedny učiteľ udeliť napomenutie alebo navrhnúť niektoré z výchovných opatrení. 
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 4. Ak si žiak do školy neprinesie žiacku knižku, zapíše sa do Poznámok k práci žiakov v 
Triednej knihe. Ak si žiak zabúda žiacku knižku pravidelne, môže mu triedny učiteľ udeliť 
napomenutie alebo navrhnúť niektoré výchovné opatrenie. 
 5. Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad, odpovede spolužiakov, 
svedomito a aktívne pracuje a zapája sa do vyučovania. 
 6. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky. 
 7. Triedu alebo učebňu môže žiak opustiť len, ak je písomne ospravedlnený od svojho 
zákonného zástupcu a so súhlasom učiteľa. 
 8. Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil, alebo nemá so sebou žiacku knižku, ospravedlní sa na 
začiatku vyučovacej hodiny. Počas hodiny vyučujúci nemusí prijať jeho ospravedlnenie. 
 9. Pri vstupe dospelej osoby do triedy a pri jej odchode sa žiaci pozdravia. 
 10. Žiak je povinný šetriť učebnice, školské potreby, udržiavať v poriadku a v čistote svoje 
miesto, triedu a všetky školské priestory. Učebnice si na začiatku školského roka vloží do obalu, 
nečarbe do nich, stará sa o ne. Ostatné školské potreby udržiava v dobrom stave. Nepíše a nekreslí po 
laviciach. 
 11. Každý žiak má chrániť pred poškodením školské zariadenie. Prípadné úmyselné a z 
nedbanlivosti spôsobené škody je povinný uhradiť podľa rozsahu zavinenia zákonný zástupca 
nezodpovedného žiaka. Ak sa nezistí vinník, škodu nahradí kolektív triedy.  
 12. Manipulovať s oknami, roletami, svetelnými vypínačmi, audiovizuálnymi prístrojmi 
a ostatnými pomôckami môžu žiaci len so súhlasom učiteľa. 
 
 IV. Správanie žiakov počas prestávok 
 1. Organizácia prestávok: 
Prestávky sú v skupinovom vyučovaní , ak sú spojené viac ako 3 vyuč. hodiny do jedného bloku. 
 2.  Počas prestávok žiak neodôvodnene neopúšťa triedu a nezdržiava sa v priestore dverí do 
triedy. Prestávky sú určené najmä na  použitie WC, vykonanie osobnej hygieny. Na WC sa žiak 
zbytočne nezdržiava. 
 3. Žiak môže olovrantovať. Všetky papiere a odpadky odkladá do koša. 
 4. Vyhradené priestory je zakázané opúšťať. Prestávku žiak využíva na voľný pohyb, riadi sa 
pokynmi triedneho učiteľa a dbá na ochranu svojho zdravia i zdravia spolužiakov. 
 5. Žiak má vždy, aj cez prestávky, vystupovať voči všetkým dospelým slušne, ako aj voči 
spolužiakom. 
 6. Je prísne zakázané šikanovať spolužiakov, vydierať, kradnúť a ubližovať si navzájom. Cez 
prestávky a hodiny je zakázané vybavovať si vzájomné osobné nezhody. 
 7. Pred skončením vyučovania žiaci nesmú bez dovolenia vychádzať zo školskej budovy. 
 
 V. Odchod žiakov zo školy 
 1. Pred odchodom z učebne žiak zanecháva svoje miesto upravené podľa pokynov učiteľa. 
 2. Po ukončení vyučovania upraví triedu, predovšetkým priestor na odkladanie vecí v školskej 
lavici a okolie svojej lavice.  
 3. Po skončení vyučovania idú žiaci domov. Zdržiavať sa bez dozoru v budove školy a pred 
hlavnou bránou do školskej budovy nie je dovolené. 
 4. V učebniach a šatniach po ukončení vyučovania nesmie žiak ponechať prezuvky, pomôcky, 
ani žiadne iné svoje osobné veci, okrem žiaka, ktorý to má povolené zo zdravotných dôvodov. 
 5.  Zo školskej akcie organizovanej mimo školskej budovy, ktorá sa končí neskôr ako povinné 
vyučovanie, môžu žiaci odísť so súhlasom učiteľa domov. Miesto rozchodu musí byť určené tak, aby 
zabezpečovalo neohrozený návrat žiakov domov. 
 
 VI. Správanie žiaka v školských priestoroch v čase mimo vyučovania 
 1. Žiak sa môže zdržiavať v školských priestoroch v čase mimo vyučovania len pri jeho účasti 
na popoludňajších akciách triedy alebo školy. 
 2. Žiak sa prežúva do hygienicky neškodných prezuviek aj na mimoškolské akcie v ZUŠ - 
MAI. 
 3. Na akcii dodržiava pokyny pedagogického dozoru. 
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 4. Žiakom nie je dovolené pohybovať sa v iných priestoroch, ako je priestor určený na 
vyučovanie. 
 5. Na akcii sa zúčastňuje aktívne, dodržiava na nej pravidlá slušného správania. 
 6. Po skončení akcie sa zbytočne nezdržiava v školskej budove ani pred školskou budovou. 
 
 VII. Práva žiakov 
 1. Každé dieťa bez jedinej výnimky, bez rozdielu rasy, pohlavia, reči, náboženstva, 
politického alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetkového alebo iného 
postavenia jeho rodiča, má právo na vzdelávanie. 
 2. Každý žiak má právo na vzdelanie zamerané na vývoj jeho osobnosti, rozvoj jeho talentu, 
rozumových a fyzických schopností. 
 3. Žiak má právo byť oboznámený s kritériami, podľa ktorých je hodnotený. Pri ústnej 
odpovedi je oboznámený s výsledkom hodnotenia ihneď. Výsledky klasifikácie písomných a 
grafických prác a praktických činností sa žiak dozvie najneskôr do 10 dní, pričom má právo do nich 
nahliadnuť. 
 4. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú právo byť hodnotení a 
klasifikovaní so zohľadnením ich postihnutia. Týka sa to všetkých vyučovacích predmetov, v ktorých 
sa prejavuje postihnutie žiaka. 
 5. Žiak, ktorý je na konci II. polroka klasifikovaný stupňom nedostatočný, má právo vykonať 
posledný augustový týždeň pred novým školským rokom opravné skúšky na základe rozhodnutia 
Pedagogickej rady. 
 6. Žiak má právo vyjadriť primeraným spôsobom svoj názor v diskusii na vyučovaní. 
 7. Každý žiak má právo na ochranu svojho súkromia, ako aj na ochranu svojej rodiny. 
 8. Žiak má mať všetky možnosti na hru a zotavenie, ktoré sledujú tie isté zámery ako 
vzdelávanie. 
 9. Žiak má právo na výber budúceho štúdia, resp. povolania. 
 10. Žiaci majú právo primerane využívať školské zariadenie, učebne, pomôcky, knižnicu. 
 11. Žiak má právo podľa svojich potrieb využívať pomoc učiteľov. 
 12. Každý žiak má byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania.  
 
 VIII. Starostlivosť o ochranu zdravia žiakov, bezpečnosť pri vyučovaní a školských akciách 
 1. Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok ako i na podujatiach organizovaných školou 
chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov. 
 2. Žiakom sú zakázané všetky činnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé (napr. fajčenie, pitie 
alkoholických nápojov, požívanie škodlivých látok). 
 3. Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole oboznámení na začiatku 
školského roka triednym učiteľom. V prípadoch zvýšenej možnosti ohrozenia bezpečnosti a zdravia 
žiaka pri niektorých činnostiach sú žiaci oboznámení s pokynmi na predchádzanie úrazom. Každý žiak 
je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia 
učiteľov na predchádzanie úrazom. 
 4. V prípade úrazu alebo náhleho ochorenia žiak ihneď informuje vyučujúceho, dozor 
konajúceho učiteľa alebo najbližšiu dospelú osobu. 
 5. Pri úraze alebo nevoľnosti poskytne vyučujúci, určený ako zdravotník, žiakovi prvú pomoc. 
Pri podozrení na vážnejší úraz alebo ochorenie zabezpečí škola žiakovi lekársku pomoc. O úraze alebo 
ochorení informuje rodičov žiaka. Žiak ide na ošetrenie buď s pedagogickým zamestnancom školy 
alebo so zákonitým zástupcom žiaka. Každý úraz zapíše vyučujúci, ktorý ho zistil, do zošita úrazov. 
Ak žiak vymešká pre úraz z vyučovania viac ako 3 dni, spíše sa Záznam o úraze. 
 6. Za bezpečnosť žiaka zodpovedá na vyučovaní vyučujúci v triede. Pred vyučovaním, cez 
prestávky, po vyučovaní, na školskej vychádzke, na exkurzii a pri ostatnej výchovno-vzdelávacej 
činnosti vyplývajúcej z učebných osnov, pri výchovných akciách organizovaných školou zodpovedajú 
za bezpečnosť žiakov učitelia konajúci dozor. 
 7. Pri školskom výlete a exkurzii mimo sídla školy vykonáva dozor do počtu 15 žiakov jeden 
pedagogický zamestnanec; ak je počet viac ako 15 žiakov, je okrem pedagogického zamestnanca 
zabezpečená účasť ďalšej plnoletej osoby. 
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 8. Kúpanie sa povoľuje na vopred overenom a vyhradenom mieste po skupinách s najvyšším 
počtom 10 žiakov pod dozorom pedagogického zamestnanca. 
 9. Ak sú vychádzky, exkurzie, školské výlety zaradené na začiatok vyučovania, žiaci sa 
zhromažďujú pred budovou školy.  
  
 IX. Iné povinnosti žiaka 
 1. Všetky písomnosti a potvrdenia žiak vybavuje prostredníctvom triedneho učiteľa. 
 2. Ak žiak zistí stratu svojej veci, ktorá podlieha poisteniu, oznámi to triednemu učiteľovi, 
ktorý urobí ďalšie opatrenia. 
 3. Ak žiak zistí poškodenie triedneho inventára, nahlási skutočnosť triednemu učiteľovi. 
 
 X. Správanie žiakov mimo školy 
 1. Žiak je povinný správať sa aj mimo vyučovania, a to aj počas voľných dní a prázdnin tak, 
aby neporušoval zásady spolunažívania a mravné normy spoločnosti a robil česť škole aj sebe. 
 2. Pri stretnutí učiteľov a ostatných zamestnancov školy vždy pozdraví. 
 3. Je pozorný a zdvorilý k starším ľuďom, uvoľňuje im miesto v dopravných prostriedkoch. 
 4. Aj mimo školy chráni svoje zdravie a zdravie iných. Dbá na bezpečnosť, dodržuje predpisy 
pre chodcov a účastníkov premávky. 
 5. Chráni verejný majetok a nepoškodzuje ho. Pri dokázaní, že zničil časť školskej budovy 
rôznymi nápismi, nátermi alebo urážlivými výrokmi na adresu vyučujúcich a iných osôb, je povinný 
toto odstrániť. 
  
 Hrubé a / alebo opakované porušovanie školského poriadku môže mať za následok predčasné 
ukončenie štúdia žiaka na ZUŠ-MAI. 
 
Tento školský poriadok   
bol prerokovaný  
na zas. Rady školy dňa: 13. 10. 2016, 
nadobúda platnosť14. 10. 2016 
 
 
         
 
 
 
 
       PhDr. Ardamica Zoran, PhD., riaditeľ  


