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Článok I 

 

Úvodné ustanovenie 

 

Tento Školský poriadok je vypracovaný podľa zákona č. 245 / 2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov / školský zákon / 

 

Školský poriadok  je súbor predpisov a pravidiel pre žiakov Súkromnej základnej umeleckej školy 

XOANA, ktorými sa riadi systém školskej komunikácie v priestoroch školy,  v súlade s Výchovno-

vzdelávacím programom školy a príslušnými právnymi normami. Jeho rešpektovanie je 

predpokladom vytvorenia umeleckej a tvorivej atmosféry. 

 

Žiak, ktorý sa rozhodol študovať  na našej Súkromnej základnej umeleckej škole XOANA,   

sa dobrovoľne zaväzuje dodržiavať tento Školský poriadok. 

 

Žiaci majú práva a slobody zaručené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a zákonných normách 

spoločnosti. 

Žiaci sú povinní dodržiavať platné zákony spoločnosti i osobitné požiadavky školy a správať sa 

podľa nich v škole, na podujatiach organizovaných školou i na verejnosti. Každému žiakovi  

prináležia práva, ktoré sú zakotvené vo: Všeobecnej deklarácii ľudských práv, Deklarácii práv 

dieťaťa prijatej OSN v roku 1959, Dohovore o právach dieťaťa z 20.novembra 1989, prijatom OSN a 

v ďalších medzinárodných paktoch a deklaráciách o ochrane práv dieťaťa, bez ohľadu na to, akej sú 

rasy, pohlavia, náboženstva, zmýšľania, národnosti, sociálneho pôvodu alebo iného postavenia.  

 

Žiak má právo na vzdelanie a vzdelávanie na základe rovnakých možností a podmienok pre 

všetkých. Výchovu a vzdelávanie v zdravom prostredí. Ochranu zdravia a bezpečnosti pri vyučovaní 

/1x do roka oboznámený a preškolený triednym učiteľom so zásadami bezpečnosti a ochrany 

zdravia/. Vlastný názor a slobodu prejavu.  

 

Toto právo však musí byť v súlade s právnymi normami Slovenskej republiky a nesmie byť v 

rozpore alebo potláčať práva a povesť iného človeka, nesmie ohrozovať bezpečnosť, poriadok, 

zdravie, morálku a základné práva a slobody iných a svoje. 

 

 

Článok II. 

 

Práva a povinnosti žiakov 

 
Každý žiak má právo : 

 

Na vytvorenie organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu primeraného jeho veku a to dodržaním 

psycho-hygienických zásad  a k preberanej téme vysloviť svoj názor a klásť otázky. 

 

Na otvorenú komunikáciu s učiteľmi v duchu zásad humanity a tolerancie a  na slušné, taktné a 

ohľaduplné jednanie s ním. Úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému a 

duševnému násiliu. Výchovu a vzdelávanie zamerané na mnohostranné poskytovanie vecných 

informácií. Slobodu svojho vierovyznania, svetonázoru a etnickej príslušnosti. Dostávať informácie 

v otázkach týkajúcich sa jeho osoby a výchovno-vzdelávacích výsledkov od pedagogických 



zamestnancov, byť informovaný o svojom priebežnom hodnotení a má právo na zdôvodnenie 

hodnotenia. 

 

V odôvodnených prípadoch požiadať prostredníctvom rodiča , alebo zákonného zástupcu o 

komisionálne preskúšanie. Individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní rešpektujúci jeho 

schopnosti a zdravotný stav.  

 

Na kvalitnú výučbu vo zvolenom študijnom umeleckom odbore pri dodržiavaní základných 

pedagogických dokumentov a príslušných právnych noriem, na vzdelanie zamerané na vývoj 

osobnosti, rozvoj umeleckého talentu a rozumových schopností s rešpektovaním individuality 

jednotlivca. 

 

Povinnosti žiakov : 

 

Všetci žiaci sú povinní poznať a zachovávať predpisy, ktoré sú uvedené v tomto Školskom poriadku. 

Všetci žiaci sú povinní chrániť vlastné zdravie i zdravie spolužiakov a iných ľudí počas vyučovania, 

na podujatiach organizovaných školou, dbať o čistotu   a poriadok a ochranu majetku v škole a v jej 

okolí. 

 

Všetci žiaci, alebo ich zákonní zástupcovia sú povinní oboznámiť Vedenie školy a triedneho  

učiteľa o zdravotnom stave dieťaťa, z hľadiska opatrení a usmernení COVID 19 a priniesť na 

začiatku školského roku potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a bezinfekčnosti dieťaťa.  

Všetci žiaci sú povinní dodržiavať pravidlá bezpečnosti, s ktorými boli oboznámení na začiatku 

školského roka a rešpektovať usmernenia vyučujúcich smerujúce k predchádzaniu úrazom.  

Úctivo a zdvorilo sa správať k učiteľom a ostatným zamestnancom školy. Pri stretnutí ich slušne 

pozdraviť. Byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických pracovníkov. Počas vyučovania aktívne 

spolupracovať s učiteľom, nevyrušovať a nerozptyľovať pozornosť spolužiakov. Dodržovať zásady  

slušného správania a na kultúru vyjadrovania počas výuky. 

 

Zúčastňovať sa na spoločne plánovaných školských  akciách Súkromnej základnej umeleckej školy 

XOANA (vystúpenia a prezentačné akcie školy). Na školských podujatiach a umeleckých akciách 

mimo školy sa správať spôsobom, ktorý bude robiť česť našej škole.  

 

V priestoroch školy je každý žiak povinný bezpečne sa pohybovať po chodbe a v šatni, nenaháňať 

sa, neničiť majetok školy, špiniť steny, hádzať odpadky na zem, lepiť žuvačky na nábytok. Je 

zakázané používať a odkladať do vnútorných priestorov školy bicykle, kolobežky a kolieskové 

korčule. V prípade spôsobenia škody na majetku školy je žiak povinný túto škodu uhradiť z 

vlastných prostriedkov. V priestoroch školy,  pred školou a pri činnostiach organizovaných školou, 

sa prísne zakazuje fajčiť, prechovávať, alebo užívať drogy, alkoholické nápoje a iné zdraviu škodlivé 

návykové látky.  
 

 

Článok III. 

 

Práva a povinnosti rodičov a zákonných zástupcov žiaka 

 

Práva zákonných zástupcov : 

 

Poznať zameranie, cieľ a náplň výchovno-vzdelávacieho procesu Súkromnej základnej umeleckej 

školy XOANA. Byť informovaný o prospechu a správaní svojho dieťaťa. 



Zúčastňovať sa na vystúpeniach a akciách školy. Požiadať učiteľa o konzultáciu. 

Požiadať o uvoľnenie svojho dieťaťa z vyučovania. Pri pochybnostiach požiadať o komisionálne 

preskúšanie z vyučovacieho predmetu. Má právo požiadať o odpustenie školských poplatkov v 

prípade sociálnej núdze. 

 

 

                                               Povinnosti zákonných zástupcov : 

 

Zúčastňovať sa na rodičovských združeniach. Informovať učiteľa o zdravotných a iných závažných 

problémoch svojho dieťaťa. Bezodkladne oznamovať neprítomnosť dieťaťa na vyučovaní. 

Pravidelne a načas platiť školské poplatky za vyučovanie. Nerušiť vyučovací proces. Zabezpečiť  

umelecký kostým, primeranú obuv a cvičebný  úbor pre svoje dieťa, podľa pokynov triednych 

učiteľov školy. 

 
                  

                                                   Článok IV. 

 

                                         Záverečné ustanovenia 

 

Dodržiavanie Školského poriadku je záväzné pre všetkých žiakov školy. Tento  poriadok  nadobúda 

platnosť dňom 2.9.2020 a bude vystavený k nahliadnutiu v priestoroch školy. 
     

 Všetci žiaci budú oboznámení s týmto Školským poriadkom na začiatku školského roku 

 svojím triednym učiteľom a zákonní zástupcovia žiakov na rodičovskom stretnutí. 


