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Čl. 1  Úvodné ustanovenia 

 

Školský poriadok vydáva riaditeľka školy na základe § 153 zákona č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 

„školský zákon“). 

Školský poriadok v ZUŠ J. Fabiniho 1 v Spišskej Novej Vsi je súbor princípov, pravidiel  

a noriem spolužitia žiakov,  pedagógov, nepedagogických zamestnancov, zákonných 

zástupcov, verejnosti, ktorá je v kontakte so školou, a ktorými sa riadi systém školskej  

komunikácie v priestoroch školy v súlade s výchovno-vzdelávacím programom 

a príslušnými právnymi normami. Jeho plnenie a rešpektovanie v praktickom živote školy je 

základnou povinnosťou zúčastnených a predpokladom vytvorenia príjemnej školskej 

atmosféry. 

Škola dodržiava Deklaráciu práv dieťaťa a Listinu základných 

ľudských práv a slobôd vo vzťahu k žiakom, pedagogickým a ostatným zamestnancom 

školy. Žiaci sú povinní dodržiavať platné zákony spoločnosti i osobitné požiadavky školy 

zhrnuté v školskom poriadku a správať sa podľa nich v škole, na podujatiach 

organizovaných školou i na verejnosti. 

Oboznámenie žiakov so školským poriadkom a bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov 

pri vyučovaní uskutočňujú triedni učitelia kolektívnych odborov, v hudobnom odbore 

učitelia hudobnej náuky a triedni učitelia individuálneho vyučovania u starších žiakov 

hudobného odboru od 4. ročníka druhej časti až po absolventov druhého stupňa vždy  

na prvej vyučovacej hodine. Oboznámenie sa so školským poriadkom žiaci potvrdia svojim 

podpisom na prezenčnej listine a rovnako sa o tom uvedie zápis do žiackej knižky.  

Školský poriadok je vyvesený v ZUŠ na verejne prístupnom mieste  v čakárni  

na prízemí. Je k dispozícií v dokumentoch iZUŠ a tiež aj na webovej stránke školy. 

 

Čl. 2 Prevádzka a vnútorný režim školy 

 

(1) Vyučovanie v hlavnej budove prebieha v popoludňajších hodinách od 11:30 hod.  

do 19:50 hod. a v piatok do 18:50 hod. Na elokovaných pracoviskách prebieha vyučovanie 

v popoludňajších hodinách po skončení vyučovania v ZŠ a riadi sa platným rozvrhom hodín. 

(2) Zákonný zástupca/plnoletý žiak môže požiadať o vyučovanie v dopoludňajších 

hodinách iba v hlavnej budove, najskôr od 8:00 hod. po dohode s triednym učiteľom  

a so súhlasom riaditeľky školy. Vyučovanie v dopoludňajších hodinách je možné  

len v individuálnom vyučovaní. 

(3) Vyučovanie sa riadi platným rozvrhom hodín.  
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(4) Budova školy sa zatvára o 20:00hod. a v piatok o 19:00hod. 

(5) Vstup do budovy:  

a. Rodič alebo akákoľvek cudzia osoba môže vstúpiť do budovy len  

na   nevyhnutný čas (napr. sprievod žiaka na vyučovanie, konzultáciu s učiteľom 

a pod...). Nezdržiava sa na chodbách školy. 

b. Žiak vstupuje do priestorov školy sám. Vo výnimočných prípadoch s rodičom. 

c. Žiaci skupinových odborov a hudobnej náuky (PŠ a prvej časti prvého stupňa) 

čakajú vo vstupnej chodbe/v čakárni/vestibule na príchod svojho vyučujúceho, 

kde je zabezpečená služba do 15:00 hod.  

d. Po 15:00 hod. žiaci vstupujú do budovy samostatne. 

e. Prítomnosť zákonného zástupcu  žiaka sa na vyučovaní skupinových predmetov 

nepovoľuje, okrem otvorených hodín, na ktoré môžu byť pozvaní aj rodičia. 

f. Ak je to nutné, zákonný zástupca môže byť prítomný na individuálnej hodine  

(v hudobnom odbore) svojho dieťaťa, ak v triede nie je prítomný iný žiak. 

Prítomnosť rodiča na individuálnej hodine je možná iba po dohode s triednym 

učiteľom. 

g. Cudzie osoby sa zdržiavajú vo vestibule, alebo v čakárni. 

h. Cudzie osoby môžu vstupovať do budovy len na koncerty alebo iné školské 

podujatia do miestnosti na to určenej. 

(6) Vstup do ZUŠ na kolieskových korčuliach, skateboardoch a kolobežkách je zakázaný.  

Pred    školou je  na   to vyhradené miesto so stojanom na odkladanie bicyklov a kolobežiek, 

kde si ich žiaci môžu uzamknúť. 

(7) Organizácia vyučovania sa riadi aj termínmi školských prázdnin. V tom čase vyučovanie 

v ZUŠ neprebieha.  

 

Čl. 3 Práva a povinnosti žiakov 

 

3.1 Povinnosti 

 

(1) Žiaci prichádzajú do školy pred začiatkom vyučovania so všetkými učebnými pomôckami, 

ktoré potrebujú na vyučovanie.  

(2) Žiaci vchádzajú do tried prezutí, tu si aj odložia obuv a vonkajší odev. Môžu sa prezuť aj 

v triede pri vstupe, ak im to triedni učiteľ umožní. 

(3) V triede, v školských priestoroch a okolí žiaci zachovávajú čistotu a chránia školský 

majetok, šetria učebné pomôcky, ak spôsobia škodu, sú povinní ju nahradiť. 
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(4) Žiaci sa pravidelne a zodpovedne pripravujú na vyučovanie. Ak sa z vážnych dôvodov 

nemohli pripraviť na vyučovanie, ospravedlnia sa vyučujúcemu na začiatku hodiny. 

(5) Žiaci zo školy odchádzajú bezprostredne po skončení vyučovania.   

(6) V školských priestoroch sa žiaci bezdôvodne nezdržiavajú.   

(7) Ak žiaka odvádza zákonný zástupca, alebo iná poverená osoba, môžu sa navzájom čakať 

v priestore nato určenom a to vo vestibule školy alebo v čakárni, inak žiaci odchádzajú  

na vlastnú zodpovednosť. 

(8) Žiaci sa správajú navzájom k sebe, k učiteľom a ostatným zamestnancom školy zdvorilo 

a s úctou. Rešpektujú pokyny všetkých zamestnancov školy. Správajú sa slušne aj mimo 

vyučovania, a to aj počas voľných dní a prázdnin tak, aby neporušovali zásady 

spolunažívania, dobré mravy, všeobecne záväzné právne predpisy a nepoškodzovali meno 

školy. 

(9) Žiaci sú povinní zúčastňovať sa ročníkových, triednych prehrávok, triednych koncertov 

postupových a záverečných skúšok, verejných vystúpení usporiadaných ZUŠ. 

(10) Žiaci prezentujú výsledky svojej práce minimálne 2-krát do roka v rámci triednych 

alebo školských podujatí. Žiaci výtvarného odboru prezentujú svoje práce podľa pokynov 

triednych učiteľov v priestoroch školy a na iných verejných podujatiach. 

(11) Žiaci sa aktívne zapájajú do verejných podujatí školy – koncertov, interných a 

verejných aktivít školy a ďalších vystúpení podľa pokynov triedneho učiteľa. 

(12) Žiakom sa odporúča zúčastňovať sa aj na podujatiach, ktorých návštevu škola 

organizuje a zabezpečuje ako súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu. 

(13) Žiaci chodia na vyučovanie a na podujatia organizované školou vhodne oblečení  

a upravení v súlade so zameraním podujatia a spoločenskými normami. Na verejných 

koncertoch a vystúpeniach sa vyžaduje spoločenské oblečenie. 

(14) Žiaci  sú  povinní konať tak, aby neohrozovali svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj 

zdravie a bezpečnosť ďalších osôb. 

(15) Na činnosti, ktoré organizuje škola mimo budovy sa žiaci zhromažďujú na určenom 

mieste a čase. Presné údaje  vyplní  učiteľ  na tlačive „informatívny súhlas“ pred plánovanou 

akciou.  Rodič svojim podpisom potvrdí, že bol informovaní a súhlasí s účasťou dieťaťa na 

činnostiach organizovaných školou.  

(16) Žiakom sa neodporúča nosiť do školy väčšiu sumu peňazí a cenné predmety. Škola 

nezodpovedá za prípadnú stratu, odcudzenie či poškodenie osobných vecí žiakov. 

(17) Žiak alebo jeho zákonný zástupca je povinný bezodkladne nahlásiť zmenu bydliska, 

telefónneho čísla a iné zmeny osobných údajov triednemu učiteľovi. 
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(18) Žiaci bez vedomia svojich triednych učiteľov a vedenia školy môžu verejne 

vystupovať na akciách, ktoré neorganizuje škola s programom, ktorí naštudovali v ZUŠ iba 

so súhlasom triedneho učiteľa, ktorý túto skutočnosť oznámi vedeniu. 

(19) Ak žiaci nenavštevujú všetky hlavné povinné predmety prislúchajúce jeho štúdiu a  

bez vážnych dôvodov vynechávajú vyučovanie alebo neplatia školné, triedny učiteľ pošle 

písomnú upomienku rodičovi podpísanú riaditeľkou školy po prerokovaní na pedagogickej 

rade. Ak si žiaci ani po tejto výzve nezačnú plniť všetky povinnosti, môžu byť zo školy 

vylúčení. 

 

    3.2 Práva 

Škola vo vzťahu k žiakom dodržiava medzinárodné dokumenty ako sú Všeobecná deklarácia 

ľudských práv, Deklarácia práv dieťaťa, Dohovor o právach dieťaťa, Ústava Slovenskej 

republiky a platné zákony Slovenskej republiky a Európskej únie. 

Každý žiak má právo: 

  na slobodu, nemôže však obmedzovať práva a slobodu iných, 

 na rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu, 

 na úctu k svojej osobe, 

 na ochranu zdravia a bezpečnosti pri vyučovaní (1x do roka oboznámený a 

preškolený vyučujúcim so zásadami bezpečnosti  a ochrany zdravia)  

  na primeraný výklad učiva, zrozumiteľné pretlmočenie obsahu diela, 

 k študovanému učivu položiť akúkoľvek otázku a dostať na ňu odpoveď, 

  na omyl, 

 vedieť termín skúšania, 

 na objektívne hodnotenie, 

 na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i spolužiakov, 

 vhodným a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor na danú problematiku, 

 na rešpektovanie zdravotných problémov, úctu k vierovyznaniu, svetonázoru, 

národnostnej a etnickej príslušnosti, 

 zúčastňovať sa mimo triednych a mimoškolských podujatí organizovaných 

školou, 

 dostať informácie v otázkach týkajúcich sa svojej osoby a výchovno- 

vzdelávacích výsledkov od pedagogických zamestnancov, 

 obrátiť sa na vyučujúceho, ak sa domnieva, že došlo k porušeniu práv 
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 žiaci so špeciálnymi vzdelávacími potrebami majú právo na základné 

umelecké vzdelávanie, pričom jeho obsah, formy a metódy zodpovedajú ich 

vzdelávacím potrebám a možnostiam. 

 

Čl. 4 Bezpečnosť a ochrana zdravia  žiakov  

 

(1) Žiak sa k svojim spolužiakom správa tolerantne a priateľsky, nevyjadruje sa hrubo, chráni 

svoje zdravie a zdravie spolužiakov. 

(2) Žiak šetrne zaobchádza so školským majetkom a učebnými pomôckami. 

(3) Počas exkurzií, návštev mimoškolských kultúrnych podujatí sa žiaci riadia pokynmi 

vyučujúcich, dodržujú pravidlá bezpečnosti a správania na školskej akcii. 

(4) V prípade zdravotných ťažkostí počas vyučovania, žiak bude uvoľnený, pričom 

zodpovednosť za  žiaka preberá zákonný zástupca, ktorý si ho osobne vyzdvihne v škole. 

Starší žiak môže opustiť budovu sám a to iba v prípade, že vyučujúci túto skutočnosť vopred 

odsúhlasí so zákonným zástupcom (telefonicky). 

(5) Za bezpečnosť žiaka na vyučovaní a všetkých školských akciách zodpovedá vyučujúci. 

(6) V prípade zdravotných ťažkostí počas vyučovania, žiak bude uvoľnený, pričom 

zodpovednosť za  žiaka preberá zákonný zástupca, ktorý si ho osobne vyzdvihne v škole. 

Starší žiak môže opustiť budovu sám a to iba v prípade, že vyučujúci túto skutočnosť vopred 

odsúhlasí so zákonným zástupcom (telefonicky). 

(7) Pri úraze alebo nevoľnosti poskytne vyučujúci žiakovi prvú pomoc. Pri podozrení  

na vážnejší úraz, zabezpečí škola i lekársku pomoc. 

(8) Vznik školského úrazu sa nahlasuje zástupkyniam (prípadne riaditeľke školy). Škola 

bezprostredne po úraze zabezpečí: 

 informovanie rodiča 

 záznam do knihy úrazov 

  odborné lekárske ošetrenie, ak je  potrebné. 

(8)         Používanie mobilného telefónu a inej techniky na vyučovacej hodine nie je povolený. 

Dovoľuje sa  použiť mobilný telefón so súhlasom vyučujúceho na kontaktovanie rodiča.  

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

(9)          Za hrubé porušenie školského poriadku sa bude považovať vedomé ubližovanie 

spolužiakom, vedomé poškodzovanie školského majetku, verbálny alebo neverbálny útok  

na učiteľa alebo iného zamestnanca školy a krádež. 

(10) V škole žiaci dodržiavajú zásady  bezpečnosti a ochrany zdravia pri vyučovaní. 
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4.1 Všeobecné zásady bezpečnosti a  ochrany zdravia žiakov pri vyučovaní  

 

a. Žiakovi nie je dovolené svojvoľne manipulovať s rozvodovými uzávermi, elektrickými 

zariadeniami, počítačovým zariadením. 

b. Nie je dovolené manipulovať s didaktickou technikou. Žiaci môžu vykonávať túto  činnosť 

len so súhlasom učiteľa a pod jeho dozorom. 

c. Žiakom sa zakazuje  svojvoľne otvárať okná a nakláňať sa von oknom. Otvoriť okno môžu 

len na pokyn a so súhlasom vyučujúceho. 

d. Je prísne zakázané poškodzovať zariadenie budovy, vybavenosť tried, sociálne zariadenia, 

učebné pomôcky, hudobné nástroje. 

e. Žiaci nesmú nosiť do školy a na školské akcie predmety ohrozujúce bezpečnosť a zdravie 

spolužiakov a učiteľov. 

f. Žiaci nesmú do školy a na iné školské akcie mimo školy prinášať a používať alkohol, drogy 

a iné omamné látky. Porušenie sa bude posudzovať ako hrubé porušenie školského poriadku 

s následným prijatím prísnych opatrení. 

g. Žiaci nesmú fajčiť v priestoroch,  v areály školy a na mimoškolských akciách 

organizovaných školou. Porušenie sa bude posudzovať ako hrubé porušenie školského 

poriadku s následným prijatím prísnych opatrení. 

h. Žiaci nosia odporúčané cvičné a pracovné odevy podľa pokynov vyučujúcich. 

i. Žiaci nesmú nosiť do školy propagačný materiál, ktorý by narúšal demokratickú a mravnú 

výchovu. 

j. Žiak nesmie opustiť triedu počas vyučovania bez súhlasu vyučujúceho. 

k. Žiaci nebehajú po chodbe, nelezú po zábradlí na schodoch, neskáču zo schodov, nekričia  

po chodbách, správajú sa tak, aby neublížili svojim spolužiakom a ani sebe. 

l. Na toaletách žiaci udržujú čistotu. Nehádžu do toaletných mís žiadne predmety. Vodu 

v umývadlách púšťajú len na umytie rúk a na nevyhnutný čas. Nemanipulujú s nádobkami 

na mydlo. 

m. Žiaci sa nezdržujú na toaletách v skupinách. 

n. V priestoroch a areáli ZUŠ ako aj na podujatiach, ktorých je organizátorom sa zakazuje 

činnosť politických strán a politických hnutí a ich propagácia v súlade s §151 ods. 2 zákona 

č. 245/2008Z. z. Taktiež sa nepovoľuje reklama, ktorá je v rozpore s princípmi a obsahom 

výchovy a vzdelávania alebo ďalšími negatívnymi činnosťami spojenými s výchovou a 

vzdelávaním, reklama a predaj výrobkov ohrozujúcich zdravie, psychický alebo morálny 

vývin detí a žiakov. 
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4.2 Zásady bezpečnosti a  ochrany zdravia  žiakov  pri vyučovaní v tanečnom  

odbore 

 

a. Žiaci si nosia cvičebný úbor, cvičky a iné cvičné odevy podľa pokynov učiteľa. 

b. Pripravujú na vyučovanie v šatni/miestnosti, ktorá je určená na prezliekanie a odkladanie 

osobných vecí. Nenechávajú si v šatni cenné predmety, škola za nich neručí v prípade straty. 

c. Žiaci vstupujú do tanečnej triedy na vyučovanie na výzvu učiteľa. 

d. Žiaci nechodia po tanečnej podlahe obutí v bežnej vonkajšej obuvi. 

e. Žiaci sa riadia pokynmi vyučujúceho. Robia iba také tanečné prvky, ktoré odsúhlasil. 

f. Žiaci nerobia tanečné prvky bez súhlasu alebo bez dozoru vyučujúceho, ktoré by mohli 

ohroziť zdravotný stav žiaka. 

g. Bez súhlasu a dozoru vyučujúceho žiaci nesmú skákať na fit loptách. 

h. Neopierajú sa zrkadiel na stene. 

i. Nesadajú na baletné tyče  a nezvešajú sa na nich. 

 

4.3 Zásady bezpečnosti a  ochrany zdravia pri vyučovaní vo výtvarnom odbore  

 

a. Žiaci si nosia ochranný odev podľa pokynov vyučujúceho napr. plášť, starú košeľu, rukavice 

a pod. Pri práci s výtvarnými pomôckami (nožnice, tuš, lepidlo, sprej, taviaca pištoľ a pod.) 

sú povinní riadiť sa pokynmi vyučujúceho. Nie je dovolené manipulovať s učebnými 

pomôckami, ktoré by mohli ohroziť zdravie a bezpečnosť bez súhlasu a dozoru vyučujúceho. 

b. Nie je dovolené manipulovať s učebnými pomôckami, ktoré by mohli zničiť či zašpiniť 

oblečenie bez ochranných odevov žiaka. 

c. Žiaci nepúšťajú vodu v triede bez súhlasu vyučujúceho, tak aby nedošlo k vytopeniu. Vodu 

v umývadlách púšťajú na nevyhnutný čas.  

 

4.4 Zásady bezpečnosti a  ochrany zdravia pri vyučovaní v  literárno-dramatickom 

odbore 

 

a. Žiaci v triedach literárno-dramatického odboru sa riadia pokynmi vyučujúceho. 

b. Bez súhlasu a dozoru vyučujúceho sa nedovoľuje manipulovať s učebnými pomôckami ako 

sú napr. palice a meče. 

c. Bez súhlasu a dozoru vyučujúceho žiaci nesmú skákať na fit loptách. 

d. Bez súhlasu vyučujúceho žiaci nesmú zapínať počítače a manipolovať s didaktickou 

technikou. 

e. Žiaci nesmú svojvoľne skákať z pódia alebo na pódium. 

f. V rámci vyučovania robia žiaci iba také pohyby, ktoré im odsúhlasil vyučujúci. 
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g. Žiaci nesmú ťahať oponu bez súhlasu vyučujúceho a manipulovať so svetelnou a zvukovou 

technikou. 

h. Žiaci nesmú bez súhlasu vyučujúceho v štúdiu LDO manipulovať so zatemňovacími panelmi 

a umiestňovať ich na okno. 

 

4.5 Zásady bezpečnosti a  ochrany zdravia pri vyučovaní v hudobnom odbore 

 

a. Žiaci sa riadia pokynmi vyučujúceho a rešpektujú ich. 

b. Bez súhlasu a dozoru učiteľa sa nedovoľuje žiakom zdvíhať a nosiť ťažké hudobné nástroje. 

c. Žiakom sa nedovoľuje zapájať  elektronické  nástroje, ktoré vykazujú známku poškodenia. 

d. Bez súhlasu vyučujúceho žiaci nesmú manipulovať s mixážnou ozvučovacou technikou. 

e. Ak sa vyučuje v miestnosti kde je pódium, žiakom sa zakazuje skákať z pódia alebo  

na pódium. 

 

Čl. 5 Ochrana  žiakov pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím 

 

1. Sú prísne zakázané všetky  formy diskriminácie. 

2. Žiak sa nevyjadruje hrubo na adresu svojich spolužiakov a vyučujúcich. 

3. Žiak sa pod vplyvom alkoholu, omamných a iných návykových látok nesmie zúčastniť 

vyučovania.  

4. Príznaky agresívneho správania, šikanovania, fyzického alebo psychického týrania, 

delikvencie, sexuálneho obťažovania, pri prejavoch extrémizmu sú vyučujúci povinní 

nahlásiť túto skutočnosť na riaditeľstve školy. 

5. Žiakom sa zakazuje nahrávať (video alebo audio záznam) počas vyučovania svojich 

spolužiakov a učiteľov a zverejniť nahrávku na sociálnych sieťach, internete  alebo posielať 

tieto nahrávky iným. Nahrávanie je dovolené len so súhlasom vyučujúceho a výlučne pre 

potreby vyučovania. 

6. Zhotovenie a alebo zverejnenie súkromnej nahrávky z vyučovacej hodiny bez predošlého 

súhlasu zúčastnených sa bude považovať za hrubé porušenie školského poriadku. 

 

Čl. 6 Práva a povinnosti zákonného zástupcu 

 

6.1 Práva 

(1) Oboznámiť sa so Školským  vzdelávacím programom školy a školským poriadkom. 

(2) Byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa, ktoré môžu zákonní 

zástupcovia získať v informačnom systéme iZUŠ, na triednych schôdzkach rodičovského 
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združenia, alebo prostredníctvom vopred dohovorenej konzultácie s triednym, či iným 

učiteľom. 

(3) Vyjadrovať sa k Školskému vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom školskej 

samosprávy. 

(4) Byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase 

riaditeľky školy. 

(5) Podieľať sa na vyriešení podaných podnetov a sťažností, prípadne prejednania závažných 

otázok týkajúcich sa základného umeleckého vzdelávania žiaka. 

(6) Úradné záležitosti (vydanie potvrdenia o návšteve školy, odpisu vysvedčenia, katalógového 

listu a pod.) môžu zákonní zástupcovia vybavovať denne v úradných hodinách v kancelárii 

školy. 

6.2 Povinnosti 

(1) Zaistiť, aby žiak dochádzal riadne do školy na všetky povinné predmety. 

(2) Informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti, zdravotných problémoch žiaka alebo 

iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh vzdelávania. 

(3) Oznámiť neprítomnosť žiaka osobne, telefonicky, e-mailom, cez iZUŠ. V prípade dlhšej 

nemoci žiaka podať učiteľovi hlavného predmetu správu o jej pravdepodobnom trvaní,  

neprítomnosť žiaka z dôvodu účasti v škole v prírode, lyžiarskom výcviku a pod.  

ospravedlniť vopred. 

(4) Nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil. 

(5) Uhrádzať včas príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov  na štúdium v ZUŠ (školné) 

v súlade s § 3 ods. 3 VZN č. 3/2021 o určení výšky príspevkov v školách a školských 

zariadeniach. 

(6) Rodič nesie plnú zodpovednosť za svoje dieťa v čase mimo vyučovania. 

 

Čl.  7   Záverečné ustanovenia 

 

(1) Tento školský poriadok nadobúda platnosť a účinnosť po prerokovaní na pedagogickej rade 

dňom jeho podpisu riaditeľkou školy. 

(2) Zmeny v školskom poriadku odsúhlasí pedagogická rada vo forme číslovaných dodatkov. 

(3) Každý žiak je so školským poriadkom oboznámený na vyučovacej hodine. Táto skutočnosť 

sa eviduje v žiackej knižke.  

 

 

 

 


