
                                                                                                      Pedagóg:               ....................................... 
 

P r i h l á š k a 

na  Súkromnú základnú umeleckú školu Skalité-Kudlov 781. 

šk. rok 2020/2021 

 
Odbor:................................. Nástroj :................................... Trieda v ZŠ:................. Pobočka : ............................... 

 
Meno a priezvisko žiaka /žiačky/:   ................................................................................................................. 

Dátum narodenia:             ..............................   Rodné číslo:   ............................ 

Miesto narodenia:  ..............................   Okres:   ............................ 

Národnosť:   ..............................   Štátna príslušnosť: ............................ 

 
 

Presná adresa trvalého bydliska s PSČ:............................................................................................................................................... 

 

matka : ........................................................, tel. .......................................... email. adresa:  .............................................................        

 
otec: ............................................................, tel. ........................................... email. adresa:  ............................................................ 

 

Upozornenie: 
Základné ustanovenia organizačného poriadku pre základné umelecké školy: 

1. Štúdium na SZUŠ Skalité je záujmové. Žiaci prijatí na štúdium sú povinní zúčastňovať sa na vyučovaní pravidelne podľa rozvrhu 

hodín. Zo štúdia sa môžu odhlásiť na konci prvého polroka na základe písomnej žiadosti rodiča alebo zákonného zástupcu alebo 

v priebehu obdobia školského vyučovania len po predložení dokladov o chorobe alebo zmene bydliska. 

2. O predčasnom ukončení štúdia rozhodne riaditeľ školy,  na základe žiadosti rodiča alebo zákonného zástupcu žiaka, ak žiak alebo 

zákonný zástupca neplatí školné, keď žiak sústavne alebo závažným spôsobom porušuje školský poriadok. 
3. Školné na SZUŠ Skalité-Kudlov:  

Pretože štúdium na ZUŠ je záujmovou činnosťou, platia žiaci školné. Jeho výšku určuje na základe §49 odsek 4 Zákona 245/2008 

o výchove a vzdelávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením. Školné sa  platí 

spravidla do konca prvého mesiaca príslušného polroka (do konca septembra a februára). 

Ak sa žiak bez vážnych dôvodov nezúčastňuje na vyučovaní, zaplatené školné sa nevracia. Školné sa vráti, ak sa na škole     

nevyučovalo  dlhšie ako 4 týždne alebo ak sa žiak z vážnych dôvodov nemohol zúčastniť na vyučovaní dlhšie ako 4 týždne.        

4. Zriaďovateľ SZUŠ Skalité môže na základe písomnej žiadosti žiaka alebo jeho zákonného zástupcu a po predložení rozhodnutia 

o dávke sociálnej pomoci podľa osobitného predpisu rozhodnúť o odpustení alebo znížení príspevku na školné.  

Vyhlasujem, že som vzal (a) na vedomie a budem plniť základné povinnosti určené organizačným poriadkom pre SZUŠ Skalité. 

                                                                        

Čestné prehlásenie pre zber údajov 
V zmysle novely zákona č. 597/2003 Z. z. čestne prehlasujem, že finančnú dotáciu na žiaka určenú na štúdium v ZUŠ pre moje 

dieťa priznávam Súkromnej základnej umeleckej škole Skalité-Kudlov 781, 023 14 Skalité. Zároveň čestne prehlasujem, že súhlas 

na započítanie do zberu údajov sme poskytli len jednej ZUŠ. 

 

Prehlásenie Prevádzkovateľa Súkromná základná umelecká škola Skalité-Kudlov 781, 023 14 Skalité, 01003, IČO: 51097621:  

Prevádzkovateľ prehlasuje, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia a 

nechal si vypracovať spoločnosťou osobnyudaj.sk, s.r.o. bezpečnostnú dokumentáciu, ktorá deklaruje zákonné spracúvanie 

osobných údajov.  

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-15645  

Prevádzkovateľ zároveň prehlasuje, že zaviedol transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek 
otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb.  

Prevádzkovateľ prehlasuje, že jeho zamestnanci - oprávnené osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje sú riadne písomne poverené a 

zaviazané mlčanlivosťou a to aj po skončení pracovného pomeru v zmysle § 79 Zákona.  

Viac informácií o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom môžete nájsť na stránke www.osobnyudaj.sk/informovanie. 

 

 

 

 

 

V Skalitom, dňa:  ..................................    .............................................................................................. 

         podpis  rodiča /zák. zástupcu/ 
 

 

 



Školský poriadok + BOZP + PO pre žiakov Skalité – Kudlov 781, Skalité v školskom roku 2020/2021 

 

Meno a priezvisko žiaka : 

 

Meno a priezvisko vyučujúceho : 
 

1. Žiaci sú povinní dodržiavať pridelený rozvrh hodín a prichádzať na vyučovanie 5 minút pred jeho začiatkom.  

2.  Rodičia pravidelne podpisujú žiacku knižku  (ďalej ŽK). 

3. Neprítomnosť žiaka  na vyučovaní oznámi rodič triednemu učiteľovi ihneď -  osobne, písomne alebo telefonicky a následne písomne ospravedlní  v ŽK.  

4. Bezdôvodné a neospravedlnené vymeškávanie vyučovania (3 po sebe nasledujúce hodiny) má za následok vylúčenie zo školy.  

5. Doklad o zaplatenom školnom predloží žiak vyučujúcemu. Nedodržanie termínu splatnosti školného, bude mať za dôsledok ukončenie štúdia žiaka na 

škole. 

6. Žiaci sú povinní  

a)  dodržiavať hygienické zásady – umyté ruky, ostrihané nechty, 

b)  chodiť na vyučovanie vhodne oblečení a upravení, 

c)  pripravovať sa na vyučovanie , t.j. pravidelne cvičiť na hudobnom nástroji, nosiť potrebnú hudobnú literatúru, pomôcky a prezuvky, 

d) zúčastňovať sa predmetoch podľa rozvrhu hodín – nielen hlavný predmet, ale aj hudobná náuka, súborová  a komorná hra a iné 

7.  Žiaci si nikdy nenechajú svoje osobné veci a hudobné nástroje počas účasti na vyučovaní  hudobnej náuky, či iného kolektívneho predmetu bez dozoru 

na spoločnej chodbe. 

8. Bezdôvodné zdržiavanie sa v priestoroch  ZŠ v čase mimo vyučovania je zakázané. 

9. Na chodbách a v priestoroch  ZŠ sa žiaci správajú slušne, ticho, nebehajú po chodbe a schodoch, nešmýkajú sa po zábradlí, nepoškodzujú výzdobu: kvety, 

tablá, nástenky a pod. 

10. SZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelanie – primárne a nižšie sekundárne. Žiak prijatý na štúdium v SZUŠ  je povinný sa  pravidelne zúčastňovať  

vyučovania podľa zadeleného  rozvrhu hodín. 

11. Žiaci vedomosťami a správaním reprezentujú svoju triedu a školu. 

12. Žiaci účinkujúci na kultúrno - spoločenských podujatiach a pri reprezentácii školy ,na súťažiach a vystúpeniach prispôsobia svoje oblečenie týmto 

aktivitám. V prípade nevhodného oblečenia žiaci nebudú na uvedených akciách vystupovať. 

13. Žiaci prichádzajú a odchádzajú z budovy ZŠ – v prípade, že je to nutné cez cestnú komunikáciu pred budovou školy – po vyznačenom prechode pre 

chodcov sústredene s náležitou a zvýšenou pozornosťou a po dôkladnom rozhliadnutí sa. 

14. Žiaci sa pred vstupom do triedy prezúvajú a v priestoroch školy udržujú čistotu. 

15. Žiaci neobsluhujú v SZUŠ elektrické zariadenia a nedotýkajú sa elektrických zásuviek. 

16. Žiaci sa dotýkajú vypínačov svetiel (napr. vo WC) len suchými rukami. 

17. Žiakom sa prísne zakazuje nosiť do SZUŠ zápalky, zapaľovače, či iný horľavý materiál a manipulovať s ohňom , aby nezapríčinili úraz sebe ani niekomu 

druhému. 

18. V prípade požiaru alebo iných mimoriadnych udalostí sú žiaci povinní riadiť sa pokynmi svojho pedagóga.  

19. Žiaci počas čakania na vyučovanie nesmú svojím správaním rušiť vyučovanie prebiehajúce v jednotlivých triedach podľa individuálneho rozvrhu. 

20. Žiaci zúčastňujúci sa koncertov, súťaží, zájazdov a iných akcií organizovaných SZUŠ sa bezvýhradne riadia pokynmi sprevádzajúcich pedagógov.  

21. Žiak dodržuje individuálne pokyny vyučujúceho (rozcvičenie sa, zdokonaľovanie techniky hry a i.) aj v prípade krátkej neprítomnosti pedagóga v triede 

– súrny telefonát, ladenie žiakov v triede prebiehajúcej korepetície a pod. 

22. Žiakom SZUŠ sa stáva dieťa vo veku od 3 - 15 rokov, ktoré sa podrobí talentovej skúške, prípadne vykoná zápis na štúdium  v mesiaci jún každého 

školského roka a vyhovie požadovaným podmienkam. 

23. Zápis prijatých žiakov je vždy v prvom týždni mesiaca september, kedy sa žiak, ak chce pokračovať v štúdiu, musí dostaviť k svojmu vyučujúcemu na 

zápis a zadelenie rozvrhu hodín. 

24. Zo štúdia sa žiak môže odhlásiť na konci polroka na základe písomnej žiadosti rodiča alebo zákonného zástupcu, alebo v priebehu obdobia školského 

vyučovania len po predložení lekárskeho potvrdenia o onemocnení, alebo dokladov o zmene bydliska. 

25. O predčasnom ukončení štúdia rozhodne riaditeľ školy: 

a) na základe písomnej žiadosti rodiča alebo zákonného zástupcu žiaka (§51, ods. 8 Zákona č. 245/2008 Z.z.),  

b) keď žiak sústavne alebo závažným spôsobom porušuje školský poriadok (§50, ods.2, písm. a, Zákona č. 245/2008 Z.z.)  

c) ak žiak alebo jeho zákonný zástupca neplatí školné (§50, ods.2, písm. b, Zákona č. 245/2008 Z.z.) 

26. Žiak – zákonný zástupca je povinný v stanovenom termíne uhradiť všetky poplatky týkajúce sa štúdia. Výšku školného určuje zriaďovateľ (§49, ods.4, 

Zákona č. 245/2008 Z.z.) všeobecne záväzným nariadením. Ak sa  žiak bez vážnych dôvodov nezúčastňuje vyučovania, zaplatené školné sa nevracia. 

Školné sa vráti ak sa na škole nevyučovalo dlhšie než 4 týždne, alebo ak sa žiak nemohol z vážnych dôvodov zúčastniť vyučovania dlhšie než 4 týždne. 

Musí však dôvod riadne preukázať. 

27. Vyučovanie prebieha v odboroch hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický. 

28. Ak žiak poškodí školský hudobný nástroj  alebo iný školský majetok, je povinný škodu uhradiť.  

29. Žiaci nesmú nosiť do SZUŠ väčší obnos peňazí, ani cenné veci. Za prípadné odcudzenie a zabudnuté veci škola neručí. 

30. Žiak by mal mať už v 1. ročníku svoj vlastný hudobný nástroj.  Jeho kúpu je potrebné vopred prekonzultovať s triednym učiteľom. 

31. O štúdiu a prospechu sa môže rodič informovať prostredníctvom zápisu v ŽK, na triednych rodičovských združeniach, alebo na vopred dohodnutých 

stretnutiach. 

32. Žiak je  povinný rešpektovať každého učiteľa  SZUŠ. 

33. Žiak v zmysle §20 ods.7 vyhlášky o základnej škole nesmie počas vyučovania používať mobilný telefón. 

34. Riaditeľ školy môže podľa §58 ods.3 školského zákona použiť ochranné opatrenie voči žiakovi, ak svojím správaním a  agresivitou ohrozuje bezpečnosť 

a zdravie ostatných žiakov alebo učiteľov.  

35. Žiak je povinný dodržiavať a riadiť sa vyššie uvedenými zásadami. 

36. Najneskôr v 1.roč.II.časti základného štúdia t.j. nižšie sekundárne štúdium, informovať vyučujúceho o prípadnom záujme žiaka o štúdium na 

konzervatóriu a inej strednej umeleckej škole. 

 

Zásady hygieny a bezpečnosti 

1. Všetci žiaci sú povinný dodržiavať zásady hygienických odporúčaní v súvislosti s COVID-19. 

2. Dodržiavanie zásady R-O-R. (ruka – odstup – rúško) 

3. Vyučujúci dbá na dodržiavanie hygienických odporúčaní u žiakov. V prípade potreby ich usmerní, napomenie a vysvetlí význam a dôvod dodržiavanie 

opatrení. 

4. Vyučujúci dodržiava hygienické pokyny vzhľadom k sebe a rovnako aj vzhľadom k žiakom. 

5. V prípade podozrenia na ochorenie vyučujúci ihneď kontaktuje telefonicky rodičov a žiaka uvoľní z vyučovania. Takýto prípad telefonicky ohlasuje 

vyučujúci okamžite riaditeľovi školy. 

6. V prípade zistenia nákazy sa vyučujúci i žiak riadi usmernením MŠVVaŠ (infografika= zelená žltá a červená zóna). 

 

 

 

Skalité  dňa :                                  Triedny pedagóg SZUŠ Skalité                             Podpis žiaka: ......................................................................... 

 

 ............................ ........                       .................................................................                Podpis rodiča: ......................................................................... 

 


