
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA   IMRA WEINERA KRÁĽA, JESENSKÉHO 246/10,
POVAŽSKÁ BYSTRICA

ŠKOLSKÝ PORIADOK

Prijímacie pohovory na ZUŠ

        Riaditeľka Základnej umeleckej školy Imra Weinera Kráľa, Jesenského 246/10, 
Považská Bystrica v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej 
škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z.z.

vyhlasuje prijímacie skúšky 

do  výtvarného,  literárno – dramatického,  a tanečného odboru základnej umeleckej školy na 
príslušný školský rok .

Prihláška:
Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu SR je k dispozícii v budove školy. Môžete si ju vyhľadať na webovom sídle
školy a vytlačiť. Vyplnenú prihlášku  môžete posielať e-mailom na adresu: 
zusiwk@zusiwk.sk, poštou na adresu školy alebo vyplniť pred skúškou. (Zákonný zástupca 
dieťaťa prinesie vyplnenú prihlášku, prípadne ju vyplní počas talentových skúšok.)

Podmienky prijatia:

Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na 
štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi 
nárok na prijatie do základného štúdia.
Do základného štúdia a štúdia pre dospelých prijíma riaditeľ školy žiakov na základe 
výsledkov talentovej skúšky, pričom môže prijať aj nadaných žiakov, ktorí nedosiahli alebo 
prekročili vek odporúčaný v učebnom pláne umeleckého odboru alebo študijného zamerania.
Na posúdenie študijných predpokladov uchádzača o prijatie na štúdium pre každý umelecký 
odbor a študijné zameranie zriaďuje riaditeľ školy trojčlennú prijímaciu komisiu.

Vnútorný režim školy

1. Škola vyučuje na základe stanoveného  rozvrhu hodín pre daný školský rok .

2. Na škole sa vyučuje : výtvarný odbor,

                                       literárno – dramatický odbor, 

                                       tanečný odbor / scénický tanec 

3. Časová dotácia vyučovania : žiak navštevuje školu  1 x do týždňa



                                                   pri doplnení o RV       2 x do týždňa

                                               -  Predprípravná Vv,        2 x 45min,

                                               -  Prípravné štúdium         2 x 45min,

                                               -  ročníky ISCED 1,          3 x 45min.

                                                               ISCED 2           3 x 45min.

                                              -  druhý stupeň                  3 x 45min.

                                               -  kurz pre dospelých        3 x 45min.

                                               -  rozšírené vyučovanie    3 x 45 min.

Vyučovací čas

                                     VYUČOVANIE                PRESTÁVKA

                                       PpVv   10,00 -  12:30          v ZUŠ

                                       PŠ      12,15  – 13,45     vyučovanie v MŠ

                                       Ročníky, kurz pre dospelých v ZUŠ a ZŠ

      13,45 – 16,00    15 min. prestávka                                    

                                                   16,15 – 18,30    15 min. prestávka

                                                   18,45 – 21,00    ( Divadelný súbor dospelých )  

Školský poriadok obsahuje tieto kapitoly:

1.Správanie žiakov

1.1 Príchod do školy, príprava na vyučovanie:

a)  Žiaci prichádzajú do školy 10 minút pred začiatkom vyučovania a čakajú pred ateliérom na
učiteľa. 

b)  Vo vestibule školy sa prezúvajú. Šatstvo i obuv si ukladajú do svojho ateliéru.

c)  Pri vstupe učiteľa do triedy aj na chodbách zdravia žiaci  „Dobrý deň“ - ako aj mimo
školy.

d)  Absencia  žiak sa  ospravedlňuje triednemu učiteľovi od jednotlivých žiakov do žiackej
knižky alebo telefonicky a následne do žiackej knižky.

1.2 Správanie žiakov cez prestávky:



a) Počas prestávky vychádzajú žiaci  na chodbu, kde sa prechádzajú,  prípadne zostávajú v
triede, pričom dvere na triede sú otvorené.

b) Triedy sa vetrajú ( pred vyučovaním a) v priebehu vyučovania vždy za prítomnosti učiteľa
( z bezpečnostných dôvodov).

c)  Na chodbách sa žiaci  pohybujú pokojne.  Na iné poschodia prechádzajú  iba v nutných
prípadoch vždy so súhlasom triedneho učiteľa.

d) Prechod žiakov do iného ateliéru  sa uskutočňuje  pod vedením vyučujúceho. Vyučujúci
uzamkne triedu a odvedie žiakov do špeciálneho ateliéru.

1.3   Správanie sa žiakov cez vyučovanie:

a)  Na vyučovaní sedí žiak spôsobne a pozorne sleduje výklad učiteľa. 

b) Svojou činnosťou neruší vyučovanie.  Ak chce prehovoriť – konzultovať svoju činnosť,
musí sa prihlásiť, hovorí a odpovedá až na vyzvanie učiteľom. 

c)  Počas vyučovania žiak pracuje svedomito.  

d)  Na  hodinách  žiaci  používajú  pracovný  plášť, pracujú  a používajú  materiál  a pomôcky
určené učiteľom. 

e)  Žiaci  musia  dodržiava  v  ateliéroch  postup  a  bezpečnosť  pri  práci  podľa  pokynov
vyučujúceho.

f)  Počas vyučovania môže žiak opustiť ateliér  iba so súhlasom vyučujúceho. Žiak opustí
školskú budovu len z vážnych dôvodov (návšteva lekára) so súhlasom triedneho učiteľa na
základe písomnej žiadosti rodiča, v ktorej je uvedený dátum a čas odchodu žiaka zo školy,
prípadne  žiaka  odovzdá  rodičovi.  V  prípade  neprítomnosti  triedneho  učiteľa  rozhodne  o
uvoľnení vyučujúci príslušnej hodiny alebo vedenie školy.  

 g)  Žiakom  je  zakázané  nosiť  do  školy  cenné  predmety,  väčšiu  sumu  peňazí,  škola
za tieto veci neručí. Taktiež neručí za mobily. Mobil musí byť počas vyučovania vypnutý.

 h) Na výstavy a iné akcie školy sú žiaci povinní  sa dostaviť podľa pokynov vyučujúceho a
počas podujatia dodržiavajú zásady slušného správania. 

2.Práva a povinnosti žiakov

2.1. Práva žiakov 

a) súvisiace s výchovno-vyučovacím procesom
b) práva žiakov mimo vyučovania

2.2 Povinnosti žiakov

a) súvisiace s výchovno-vyučovacím procesom



b) ďalšie povinnosti žiakov

1. Na  školských  kurzoch,  sústredeniach,  výletoch,  exkurziách,  vychádzkach  sa  žiaci
riadia  pokynmi príslušného učiteľa.

2. Žiakovi nebude umožnená v priestoroch školy návšteva iných osôb, okrem rodičov. 

3. V  škole  i  mimo  školy  sa  žiakom  prísne  zakazuje  užívať,  propagovať  alebo
prechovávať drogy, alkohol, cigarety a iné omamné látky.

4. Zakazuje sa žiakom nosenie nebezpečných predmetov do školy (nožíky, slzotvorné,
zápalné a omamné látky, pištole a pod.), hrať hazardné hry v škole aj mimo nej.

5. Zamestnanci školy sú povinní priebežne sledovať zmeny správania žiakov v súvislosti
s užívaním drog, alkoholu, cigariet a iných omamných látok. V prípade oprávneného
podozrenia upozornia príslušný MsÚ a oboznámia rodičov.

6. Žiaci môžu prichádzať do školy na bicykloch iba so súhlasom svojich rodičov.

3.Starostlivosť o ochranu zdravia žiakov, bezpečnosť pri vyučovaní a na školských 
akciách

3.1 Starostlivosť o ochranu pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo 
násilím

3.2 Prevencia šikanovania

3.3 Metódy riešenia šikanovania školou

3.4 Spolupráca školy s rodičmi žiakov

3.5  Postupy pri prechovávaní a užívaní legálnych a nelegálnych drog na škole a ich  
opatrenia

4. Starostlivosť žiaka  učebné pomôcky a školské zariadenia

5. Hodnotenie a     klasifikácia na ZUŠ IWK
Hodnotenie a klasifikáciu žiakov na ZUŠ IWK :

 hodnotenie a klasifikácia prospechu žiakov,
 postup do vyššieho ročníka a preradenie žiakov,
 opravné skúšky,
 komisionálne skúšky,

v zmysle § 6 – 9 Vyhlášky Ministerstva školstva, mládeže a športu SR z 15.novembra1990 o
základných umeleckých školách c.477/1990 Zb.  a podľa skúseností  z uplatňovania poňatia
obsahu vzdelávania a výchovy a organizácie na tomto type škôl.

Hodnotenie a klasifikácia žiakov ZUŠ IWK vychádzajú zo všeobecných pedagogických
metodických pokynoch pre základné umelecké školy aplikovaných na špecifické podmienky
vzdelávania a výchovy v ZUŠ IWK.



Metodické pokyny sa vzťahujú na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZUŠ:
 v prípravnom štúdiu (PŠ),
 na I. stupni základného štúdia,
 na II. stupni základného štúdia,
 v štúdiu pre dospelých (ŠPD),

vo všetkých odboroch – literárno-dramatickom (LDO), tanečnom (TO),
výtvarnom (VO).
5.1 Zásady hodnotenia a klasifikácie

    Priebežná klasifikácia a hodnotenie sa uplatňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov a
prejavov žiaka. Je systematická, pričom frekvencia klasifikácie je daná špecifickosťou
obsahu a foriem overovania, posúdenia vedomostí, schopností, zručností, zohľadňujúc
individuálne  osobitosti  žiaka,  s  prihliadnutím  na  jeho  psychickú  a fyzickú
disponovanosť.  Priebežná  klasifikácia  a  hodnotenie,  ktorého  súčasťou  je  aj  slovné
hodnotenie, má učiteľovi pomôcť pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu,
pre  žiaka  má  mať  povzbudzujúci  charakter  a  má  ho  pozitívne  motivovať  a  viesť
k ďalšiemu zlepšovaniu dosahovaných výsledkov.

5.2 Klasifikácia vyučovacích predmetov
Prospech žiakov v jednotlivých predmetoch sa klasifikuje podľa klasifikačnej

stupnice známok:
 1 – výborný
 2 – uspokojivý

 3 - neuspokojivý.

Špecifickosť obsahu vzdelávania v jednotlivých predmetoch a odboroch ZUŠ si vyžaduje
uplatniť v klasifikačnej stupnici osobitné kritériá pre jednotlivé odbory.

5.3 Celkový prospech žiaka
Celkový prospech žiaka na konci prvého a druhého polroka sa vyjadruje takto:

 prospel s vyznamenaním,
 prospel,
 neprospel.

5.4 Postup žiaka do vyššieho ročníka
5.5 Komisionálne skúšky
5.6 Opravné skúšky
5.7 Vysvedčenie, osvedčenie

6. Individuálne štúdium, štúdium v     zahraničí 

7. Dochádzka žiakov do školy

7.1 Postup pri neprítomnosti žiaka na vyučovaní:

a) ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní, rodič je povinný čo najskôr oznámiť príčinu
neprítomnosti svojho dieťaťa v škole,

b)  ak  žiak  potrebuje  opustiť  budovu školy  počas  dňa,  musí  mať  písomnú žiadosť  od
rodičov alebo úradný doklad,



c) uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny povoľuje triedny učiteľ,

d)  v  nevyhnutnom prípade  jeden  vyučovací  deň  môže  ospravedlniť  triedny  učiteľ  na
základe písomnej žiadosti rodiča,

e)  na viac  ako jeden deň môže  uvoľniť  žiaka  iba  riaditeľ  školy  na  základe  písomnej
žiadosti rodiča.

7.2 Ospravedlnená neprítomnosť žiaka v škole:

a) choroba žiaka,

b) lekárom nariadený zákaz jeho dochádzky do školy,

c) mimoriadne vážne udalosti v rodine žiaka, 

d) mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky,

e) náhle dopravné problémy,

f) účasť žiaka na organizovanej športovej príprave, na súťažiach, 

g) iné závažné udalosti, ktoré znemožňujú jeho účasť v škole podľa posúdenia riaditeľa
školy.

7.3 Ospravedlnenie neprítomnosti žiaka v škole:

a) neprítomnosť žiaka v škole, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni,
ospravedlňuje jeho zákonný zástupca,

b)  ak neprítomnosť  žiaka  z  dôvodu ochorenia  trvá dlhšie  ako tri  po sebe nasledujúce
vyučovacie dni, predloží žiak alebo jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára,

c)  písomné potvrdenie  s  uvedením dôvodu žiakovej  neprítomnosti  predloží  žiak alebo
zákonný zástupca žiaka triednemu učiteľovi na najbližšej triednickej hodine odo dňa
nástupu dieťaťa do školy,

d) ak ochorie žiak alebo niektorá z osôb, s ktorými žiak býva alebo je v trvalom styku, na
prenosnú chorobu, zákonný zástupca žiaka to ihneď oznámi RŠ.

7.4 Neospravedlnená neprítomnosť žiaka v škole:

 za neospravedlnenú neprítomnosť žiaka v škole sa považuje neprítomnosť žiaka
od prvej vyučovacej hodiny, ktorá nebola zákonným zástupcom ospravedlnená.

Ak nemôže prísť žiak do školy pre vopred známu príčinu, oznámi túto skutočnosť triednemu
učiteľovi.  
V  ostatných  prípadoch  oznámia  rodičia  príčinu  neprítomnosti  žiaka  triednemu  učiteľovi
najneskôr do 24 hodín.

Ak sa žiak po absencii  vráti  do školy,  predloží  písomné ospravedlnenie  v žiackej  knižke
triednemu učiteľovi  najneskôr do najbližšej triednickej hodiny.



8. Základné práva a povinnosti rodičov

Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré
poskytuje výchovu a vzdelávanie zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom
a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti.

9.   Združenie rady rodičov školy:

 Rodičia,  iní  zákonní  zástupcovia  žiakov,  bývalí  žiaci  školy,  ostatní  občania  sa
dobrovoľne združujú v ZRR. Združenie rodičov školy je významnou formou aktívnej
účasti  občanov  na  riešení  otázok  výchovy  detí  a  mládeže  a  na  riadení  škôl  a
výchovných zariadení.

 Úlohou ZRR je poskytovať škole materiálnu pomoc verejnoprospešnou prácou svojich
členov, predovšetkým pri zlepšovaní školského prostredia.

 Poskytovať  škole  finančnú  pomoc  pri  zabezpečovaní  mimoškolských  a  mimo
triednych výchovných podujatí.

 Podporovať úsilie učiteľov o trvalé a hlboké vedomosti a zručnosti žiakov, o zníženie
počtu zaostávajúcich žiakov, o výchovu žiakov k uvedomelej činnosti.

 Pomáhať škole pri  výchove žiakov,  predovšetkým v mimotriednej  a  mimoškolskej
činnosti.

 ZRR  nezasahuje  do  výchovno–vzdelávacieho  procesu  školy,  ale  pomáha  vytvárať
podmienky pre jeho priaznivý priebeh a podporuje ho.

10. Spolupráca školy a rodiny

V platnosti od 01.01.2013 v plnom znení k dispozícii v ZUŠ IWK.


