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Š K O L S K Ý     P O R I A D O K 
 
     Spolužitie a spoločná práca v Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej sú 

upravené presnými, pre všetkých žiakov záväznými pravidlami správania sa. 

Tieto pravidlá sú stanovené školským poriadkom, ktorý je vypracovaný 

v zmysle § 153 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove  a vzdelávaní  (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

A) Prevádzka a vnútorný režim školy  

 
1. Budova školy sa každý vyučovací deň  otvára ráno o 7.20 hod. a zatvára o 7.45 hod. Od  

    7.45 hod. je budova uzatvorená počas vyučovania aj prestávok. Žiak, ktorý zmešká príchod  

    na vyučovanie, resp. bez písomného ospravedlnenia príde na vyučovanie v priebehu  

    vyučovacej hodiny, môže čakať na recepcii a ísť na vyučovanie do triedy (baletnej sály)   

    podľa rozvrhu hodín až cez najbližšiu prestávku.  

2. Žiak môže opustiť budovu školy medzi 7.45 hod. a ukončením vyučovania (podľa svojho  

    rozvrhu):   

- na základe priepustky vystavenej triednym učiteľom, zastupujúcim triednym 

učiteľom,  v prípade ich neprítomnosti členom vedenia školy. Ak potrebuje odísť 

z vyučovania pre vopred známe dôvody, zákonný zástupca žiaka požiada o jeho 

uvoľnenie písomne  prostredníctvom žiackej knižky alebo písomnej žiadosti 

zákonného zástupcu žiaka.  

-     v prípade vykonávania koncertnej a scénickej praxe  mimo školy (SND, SĽUK a pod.) 

3. Každá trieda má pridelenú šatňu na obuv a odevy. Žiaci sa po príchode do školy prezúvajú.  

    Žiaci zodpovedajú za uzamykanie týchto objektov a udržiavanie čistoty v nich. Šatňa na   

    obuv a  odevy musí zostať po ukončení vyučovania každý deň prázdna a otvorená, aby bolo  

    možné uskutočnenie jej hygieny. Žiaci používajú baletnú a tanečnú obuv iba v baletných  

    sálach počas výučby praktických umeleckých predmetov.  

4. Každá trieda má pridelenú kmeňovú učebňu, v ktorej má základné vyučovacie hodiny.  

    Žiaci triedy sú zodpovední za ochranu zariadení tejto triedy a udržiavanie čistoty v nej  

    (uloženie učebných pomôcok pre vyučovanie umeleckých praktických predmetov). Žiaci sú  

    zodpovední za ochranu zariadení a udržiavanie čistoty v baletných sálach, kde prebieha  

    vyučovací proces umeleckých praktických predmetov. 

5. Vyučovací proces sa riadi rozvrhom hodín, ktorý schválilo vedenie školy. Rozvrh hodín je  

    povinný rešpektovať každý žiak, pedagogický i nepedagogický zamestnanec školy.  



6. Ak majú žiaci v rozvrhu voľnú hodinu, zdržiavajú sa v kmeňovej triede alebo na recepcii  

    školy pod dozorom zodpovedného zamestnanca.   

7. Na nepovinné predmety a krúžky sa žiaci prihlasujú v určenom termíne. Zmenu   

    nepovinného predmetu povoľuje riaditeľka školy a nie je možná po začatí školského roka. 

8. Žiak posledného ročníka štúdia do 30. septembra školského roka, v ktorom ukončuje  

    štúdium, písomne oznámi triednemu učiteľovi, ktoré predmety si na maturitnú skúšku  

    zvolil. Zmenu predmetov alebo zmenu spôsobu vykonania maturitnej skúšky, alebo  

    dodatočné oznámenie predmetov maturitnej skúšky písomne oznámi žiak triednemu  

    učiteľovi najneskôr do 15. októbra v danom školskom roku.  

9. Každú absenciu musí mať žiak riadne písomne ospravedlnenú v deň nástupu do školy  

    v žiackej knižke alebo lekárskym potvrdením, príp. písomným ospravedlnením zákonného  

    zástupcu. Ak sa žiak, ktorý plní povinnú školskú dochádzku, nezúčastní vyučovania  

    15 a viac vyučovacích hodín bez udania dôvodu, je táto skutočnosť v zmysle platnej    

    legislatívy hodnotená ako zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a táto skutočnosť 

    bude písomne oznámená príslušnému odboru sociálnych vecí a rodiny podľa bydliska  

    žiaka. 

10. V priebehu štúdia sa žiakom umožňuje: 

- prerušenie štúdia,    

- prestup na inú strednú školu, 

- opakovanie ročníka, 

- zanechanie štúdia, 

- štúdium podľa individuálneho učebného plánu, 

- štúdium na zahraničnej škole obdobného typu, 

11. Riaditeľka školy môže na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka: 

- rozhodnúť o zaradení žiaka so zdravotným znevýhodnením, ak zákonný zástupca 

predloží lekárske potvrdenie o tomto stave a odporúčanie špeciálneho psychológa. 

12. Všetky požiadavky voči škole (potvrdenia, žiadosti,...) predkladá žiak triednemu  

      učiteľovi, ktorý ich postúpi vedeniu školy alebo ich s vyjadrením triedneho učiteľa  

      a učiteľa hlavného umeleckého praktického predmetu (podpis, odporúčanie, ...) predloží  

      v kancelárii tajomníčky školy. 

13. Úradné hodiny na riaditeľstve školy sú v pondelok a stredu od 9.30 do 10.00 hod. 

      Návštevu na riaditeľstve školy je možné dohodnúť telefonicky prostredníctvom  

      tajomníčky školy.  

 

Vyučovací čas a prestávky: 

Všeobecno-vzdelávacie predmety:                 Umelecké praktické predmety:   

 

1. hodina 07,50 – 08,35     07,50 – 09,20 

2. hodina 08,40 – 09,25                             

3. hodina 09,40 – 10,25                            09,40 – 11,10 

4. hodina 10,30 – 11,15                              

5. hodina 11,20 – 12,05                            11,30 – 13,00                           

6. hodina 12,30 – 13,15                              

7. hodina 13,20 – 14,05                            13,30 – 15,00 

8. hodina 14,10 – 14,55                                                      

9. hodina 15,00 – 15,45                            15,05 – 16,35                      

10. hodina 15,50 – 16,35                                                      

11. hodina 16,40 – 17,25                            16,40 – 18,10                          

12. hodina 17,30 – 18,15                                                         

13. hodina 18,20 – 19,05                            18,15 – 19,45                                         

14. hodina 19,10 – 19,55                                                           



B) Práva a povinnosti žiakov a ich zákonných zástupcov v škole 
 

 

Žiak má právo na : 
- využitie všetkých príležitostí a možností poskytovaných školou na rozvíjanie 

vlastných  schopností  a rozširovanie vedomostí, 

- slobodu myslenia, viery a názoru, 

- slobodný výber voliteľných a nepovinných predmetov v súlade s jeho možnosťami, 

záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom školským vzdelávacím programom,  

- individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav 

v rozsahu ustanovenom školským zákonom, 

- individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených v § 24 Školského zákona, 

- využívanie školských zariadení, pomôcok, materiálov a priestorov v súlade 

s podmienkami  prevádzky školy, 

- bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety, 

- informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov, 

- účasť na akciách organizovaných školou (kultúrne, športové, spoločenské podujatia, 

jazykovo-poznávacie pobyty, odborné exkurzie a pod.); žiak, ktorému bolo udelené 

disciplinárne opatrenie za porušovanie školského poriadku, sa uvedených podujatí 

zúčastní len so súhlasom riaditeľky školy; pre viacdňové a ostatné akcie platí osobitný 

poriadok, 

- na prestávku v jej plnom časovom rozsahu, 

- na dodržiavanie pitného režimu, 

- písomné podávanie  svojich pripomienok, návrhov alebo sťažností riaditeľke školy, 

zástupcom riaditeľky školy alebo rade školy (prostredníctvom sekretariátu riaditeľky), 

- na slobodnú voľbu zástupcu do Študentskej rady školy (ak je ustanovená) a jeho 

prostredníctvom uplatňovanie svojich požiadaviek na spoločensko-pracovný život 

školy, 

- konzultácie u ktoréhokoľvek učiteľa po predchádzajúcom dohovore s ním, 

- pomoc výchovnej poradkyne, koordinátora prevencie návykových látok 

a patologických javov alebo školskej psychologičky so zárukou diskrétnosti. 

 

Žiak je povinný: 

- osvojiť si vedomosti, zručnosti a návyky poskytované školou, 

- osvojiť si a zachovávať základné pravidlá a časový harmonogram a program školy, 

rešpektovať jej zameranie a svojimi vzájomnými vzťahmi prispieť k dobrej atmosfére, 

- osvojiť si zásady mravného správania, vedomosti a praktické zručnosti na veku 

primeranej úrovni, 

- svojím vystupovaním a činnosťou neobmedzovať osobnú slobodu iných 

a neohrozovať ich mravnosť, zdravie a bezpečnosť, 

- osvojiť si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich, 

- dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy, 

- chrániť pred poškodením majetok školy, ktorý škola využíva  na výchovu   

o a vzdelávanie 

o udržiavať svoje miesto v poriadku a čistote, 

o neznečisťovať a inak nepoškodzovať priestory školy, zariadenia a pomôcky, 

o vzniknutú škodu nedodržiavaním tohto bodu školského poriadku bezodkladne 

nahradiť, 

- chrániť pred  poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré mu boli 

bezplatne zapožičané, 



- ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy, 

- správať sa tolerantne a slušne, dbať na estetický vzhľad a úpravu zovňajšku podľa 

pokynov pedagóga hlavného predmetu (úprava cvičného oblečenia, účesu – 

prirodzená farba vlasov, u dievčat sa požaduje dĺžka vlasov, ktorá umožňuje upraviť 

vlasy do baletného účesu, u chlapcov štandardný klasický účes – krátky strih, 

prirodzená farba a dĺžka nechtov), 

- zakazuje sa používanie dekoratívnej kozmetiky počas vyučovacieho procesu, 

používanie piercingu, tetovanie tela a pod., 

- rešpektovať spolužiakov, učiteľov a ostatných zamestnancov školy, 

- žiak je povinný dodržiavať zdravý životný štýl a životosprávu tanečného umelca,  

zásady nutrične vyváženého stravovania a dodržiavať počas vyučovacieho procesu 

pitný režim,  

- ak žiak svojím správaním narušuje výchovno-vzdelávací proces, je mu udelené podľa 

stupňa závažnosti priestupku výchovné opatrenie (pokarhanie triednym učiteľom, 

pokarhanie riaditeľkou školy, podmienečné vylúčenie, vylúčenie zo štúdia) alebo 

znížená známka zo správania, 

- dochádzať do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa všetkých 

povinných predmetov. Každý zmeškaný príchod na vyučovanie bez predloženého 

písomného ospravedlnenia je hodnotený  ako neospravedlnená absencia; 

- za 1-5 neospravedlnených hodín sa žiakovi udeľuje pokarhanie triednym učiteľom, 

- za 6-15 neospravedlnených hodín sa žiakovi udeľuje pokarhanie riaditeľkou školy 

alebo znížená známka zo správania na stupeň 2, 

- za 16 – 30 neospravedlnených hodín sa žiakovi udeľuje znížená známka zo správania 

na stupeň 3,  

- Za 31 a viac neospravedlnených hodín sa žiakovi udeľuje znížená známka zo 

správania na stupeň 4, alebo žiak môže byť podmienečne vylúčený zo štúdia. Žiak 

navštevujúci 1. – 4. ročník môže byť preradený na základnú školu.  

- riadne ospravedlniť každú svoju neprítomnosť na vyučovaní u triedneho učiteľa ihneď 

po ukončení absencie, 

- nosiť pri sebe žiacku knižku,   

- konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť ako aj zdravie a bezpečnosť 

ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní, 

- v kmeňových triedach a baletných sálach dodržiavať pracovné poriadky platné pre 

činnosť v daných priestoroch, 

- dodržiavať pri všetkých činnostiach v škole a na akciách organizovaných školou vo 

vyučovacom  i v mimo vyučovacom čase predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia 

a protipožiarne predpisy, 

- žiak je povinný dodržiavať stravovacie návyky tak, aby neohrozil svoje zdravie 

a život, 

- ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných 

spolužiakov, alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje 

ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľka školy môže 

použiť na riešenie daného stavu ochranné opatrenie – okamžité vylúčenie žiaka 

z výchovy a vzdelávania a umiestnenie žiaka v osobitnej miestnosti s pedagogickým 

dozorom a na doriešenie problému podľa jeho charakteru privolá zákonného zástupcu 

žiaka, zdravotnú pomoc alebo príslušníkov Policajného zboru. O dôvodoch a priebehu 

ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy písomný záznam, 

- po príchode do školy sa prezuť, odložiť si topánky a vrchný odev v šatni, byť  

primerane a čisto upravený, 

- prezuvkami pre tento účel sú papuče, je zakázané nosiť na prezúvanie športovú obuv 

a obuv na bežné použitie, 



- za uzamykanie šatní sú zodpovední poverení žiaci príslušnej triedy, resp. odbornej 

skupiny, 

- rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými 

predpismi školy a dobrými mravmi, 

- po začiatku vyučovacej hodiny byť na svojom mieste v určenej učebni, resp. čakať 

pred učebňou vyučujúceho, neopúšťať svoje miesto bez vyzvania, 

- nosiť do školy pomôcky a materiál podľa pokynov vyučujúcich, 

- počas vyučovania sledovať priebeh hodiny, nevyrušovať a riadiť sa pokynmi 

vyučujúceho, 

- počas vyučovacích hodín nekonzumovať potraviny,  

- počas vyučovania sa nezaoberať s hodinou nesúvisiacimi aktivitami, 

- po ukončení vyučovania opustiť budovu školy do 15 minút,  

- osobne dozerať na svoje veci,  

- hlásiť zmenu bydliska a iné zmeny osobných údajov triednemu učiteľovi do 5 

pracovných dní od ich vzniku, 

- dodržiavať všeobecne platné zákony a predpisy. 

 

Osobitné povinnosti týždenníkov: 

 

- na začiatku každej vyučovacej hodiny hlásia chýbajúcich žiakov vyučujúcemu, 

- zabezpečujú čistotu tabule a poriadok v triede po skončení vyučovacej hodiny, 

- prinášajú a odnášajú učebné pomôcky podľa pokynov vyučujúceho, 

- na poslednej vyučovacej hodine spolu s vyučujúcim dozrú na to, aby učebňa zostala 

v primeranom poriadku a zatvorená. 

Správanie žiakov mimo školy: 

- Žiak je povinný správať sa slušne na školských akciách mimo školy aj v mimo 

vyučovacom čase, počas voľných dní a školských prázdnin. 

- Žiak je zdvorilý voči dospelým osobám, najmä voči chorým ľuďom a ženám. 

- Chráni si svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov, dbá o bezpečnosť na ulici 

a dodržuje dopravné predpisy. 

- Neplnoletý žiak sa vo večerných hodinách na verejných, kultúrnych, športových a 

spoločenských podujatiach zúčastňuje iba v sprievode zákonných zástupcov alebo inej 

dospelej osoby. 

Žiakom nie je povolené: 

- Prinášať do školy permanentné fixky a popisovače, písať nimi po stenách, nábytku, 

a tak poškodzovať školský majetok. V prípade takto poškodeného majetku je žiak 

povinný škodu odstrániť prípadne nahradiť. 

- Prinášať do školy veci, časopisy, hry, fotografie a hry akéhokoľvek mediálneho 

formátu, ktoré propagujú pornografiu, násilie a extrémizmus. 

- Manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy (napr. 

hasiace prístroje, elektrické zásuvky, atď.). 

- Používať vulgárne výrazy. 

- Používať v škole mobilný telefón alebo iné multimediálne zariadenie. Uvedené 

predmety nepatria medzi povinné učebné pomôcky. 

- Nosiť do školy cenné veci a neprimerane vysoké čiastky peňazí; v prípade straty či 

odcudzenia ide o osobnú zodpovednosť žiaka a zákonného zástupcu. 



- Robiť si zvukový a obrazový záznam na vyučovacej hodine bez súhlasu 

vyučujúceho, ako aj zverejňovať urážlivé komentáre na vyučujúcich na 

sociálnych sieťach. (Pozor, toto môže mať u starších žiakov aj trestnoprávne 

následky.) 

- Kyberšikana. 

- Našepkávať,  zabávať sa počas vyučovacej hodiny. 

- Používať akékoľvek slovné zastrašovanie, prejavy šikanovania, psychické a fyzické 

násilie a jeho propagáciu. 

- Prechovávanie zbraní a predmetov ohrozujúcich zdravie (napr. nôž, zábavná 

pyrotechnika, sklenené nádoby, horľavé látky a iné). 

- Prejavovať alebo propagovať rasovú, náboženskú či inú intoleranciu. 

 Zákonný zástupca žiaka má právo: 

- oboznámiť sa so Školským vzdelávacím programom Tanečného konzervatória  

      Evy Jaczovej a školským poriadkom školy, 

- byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa, 

- na poskytnutie konzultácií výchovnej poradkyne, koordinátora prevencie návykových 

látok a patologických javov, školskej psychologičky alebo špeciálneho zariadenia, 

- zúčastniť sa na procese výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa 

školy, 

- vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov 

školskej samosprávy, 

- byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom 

súhlase riaditeľky školy. 

 

Zákonný zástupca žiaka je povinný: 

 

- vytvoriť pre žiaka podmienky na prípravu a vzdelávanie v škole a na plnenie 

školských povinností, 

- dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu žiaka určené školským 

poriadkom školy, 

- dbať na sociálne a kultúrne zázemie žiaka a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-

vzdelávacie potreby, 

- zabezpečiť pre žiaka zdravý životný štýl a životosprávu tanečného umelca,  nutrične 

vyvážené stravovanie a zabezpečiť počas vyučovacieho procesu pitný režim,  

- zákonný zástupca zodpovedá za stravovacie návyky žiaka, 

- informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti žiaka, jeho zdravotných 

problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na 

priebeh výchovy a vzdelávania, 

- nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil, 

- ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole bezodkladne oznámiť 

triednemu učiteľovi príčinu jeho neprítomnosti (osobne, telefonicky, e-mailom), 

- dôvodom ospravedlnenej absencie je choroba (oznámenie o ochorení žiaka 

vychovávateľom školského internátu), lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, 

mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, náhle totálne prerušenie premávky 

hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine (musia byť 

špecifikované, resp. potvrdené), účasť žiaka na súťažiach (musí byť potvrdená), 

- zákonný zástupca môže ospravedlniť neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac po sebe 

nasledujúce tri dni, pri vyššej absencii je nutné dokladovať neprítomnosť žiaka 

lekárskym ospravedlnením, 



- v osobitne odôvodnených prípadoch môže škola požadovať všetky ospravedlnenia 

potvrdené lekárom, 

- ak sa žiak nemôže zúčastniť vyučovania pre dôvody vopred známe, požiada zákonný 

zástupca žiaka triedneho učiteľa o jeho uvoľnenie z vyučovania. Zo súkromných  

dôvodov môže žiaka uvoľniť triedny učiteľ po konzultácii s pedagógom hlavného 

predmetu maximálne na 5 pracovných dní v školskom roku. Uvoľnenie zo 

súkromných dôvodov nie je možné v čase konania maturitných skúšok 

a absolventských skúšok. Uvoľnenie žiaka na základe písomnej žiadosti zákonného 

zástupcu v dĺžke trvania nad 5 pracovných dní môže povoliť len riaditeľ školy 

z mimoriadnych dôvodov (napr. zahraničné stáže, kurzy a pod.). 

      

C) Pravidlá hodnotenia a klasifikácie   

     Pravidlá hodnotenia a klasifikácie sú vypracované v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade so 

zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Metodickým  pokynom  č. 

21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl. 

     Hodnotenie žiaka sa v rámci vzdelávania vykonáva podľa úrovne dosiahnutých výsledkov 

klasifikáciou. Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito 

stupňami: 1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný a 5 –nedostatočný. 

     O pravidlách klasifikácie a hodnotenia informuje žiakov každý vyučujúci na začiatku     

školského roka. Priebežná klasifikácia žiaka sa zapisuje do klasifikačného hárku triedy. 

Učiteľ zabezpečí, aby sa o prospechu a správaní žiaka mohol priebežne informovať zákonný 

zástupca žiaka  tak, že hodnotenie dopĺňa do klasifikačného hárku priebežne. Žiaci sú počas 

školského roka z umeleckých praktických vyučovacích predmetov slovne hodnotení 

pedagógmi vyučujúcimi umelecké praktické predmety. Priebežné hodnotenie žiakov 

z umeleckých  praktických vyučovacích predmetov nemá vplyv na hodnotenie a klasifikáciu 

žiaka pri komisionálnych skúškach. 

     Každý žiak má právo  dozvedieť sa včas výsledky písomnej či ústnej odpovede 

a nahliadnuť do svojej písomnej práce. Zákonný zástupca má prístup na internetovú žiacku 

knižku, kde je priebežne zverejňovaná klasifikácia žiakov počas školského roka. Zákonní 

zástupcovia žiakov majú možnosť sa informovať o klasifikácii žiakov  na triednych aktívoch 

rodičovského združenia, počas konzultačných hodín a individuálnych konzultáciách 

pedagógov, ktoré sú zverejnené na web stránke školy. Rodič má právo osobne alebo 

telefonicky sa informovať na prospech a správanie žiaka u triedneho učiteľa.  

 

     3.  Žiak sa klasifikuje na základe komisionálnej skúšky: 

- keď koná skúšku z umeleckého praktického predmetu, 

- keď koná rozdielovú skúšku, 

- keď koná skúšku v náhradnom termíne, 

- keď zákonný zástupca žiaka požiada o preskúšanie, alebo keď sa preskúšanie koná na  

  podnet riaditeľky školy, 

- keď koná opravné skúšky.  
 

„Riaditeľ školy nemôže povoliť opravnú skúšku z hlavného odboru štúdia alebo hlavných 

odborov štúdia.  

 

Ak sa na základe priebežného hodnotenia žiaka v priebehu štúdia v tanečnom konzervatóriu 

preukáže, že žiak nie je schopný plniť požiadavky ustanovené učebnými osnovami, možno ho 



v prvom ročníku až štvrtom ročníku tanečného konzervatória preradiť na druhý stupeň 

základnej školy. Žiaka prvého ročníka až štvrtého ročníka tanečného konzervatória možno 

preradiť na druhý stupeň základnej školy aj na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu 

alebo zástupcu zariadenia alebo na návrh lekára zo zdravotných dôvodov.  

 

Ak je žiak na konci prvého ročníka až ôsmeho ročníka štúdia klasifikovaný na komisionálnych 

skúškach z umeleckého praktického predmetu stupňom známky nedostatočný, riaditeľ školy 

mu nepovolí opakovať ročník. 

 

Ak je žiak na konci štvrtého ročníka štúdia klasifikovaný na komisionálnych skúškach 

z umeleckého praktického predmetu stupňom známky nedostatočný, žiak je preradený na 

základnú školu do 9. ročníka. 

 

4. Ak nie  je možné žiaka počas klasifikačného obdobia pravidelne hodnotiť, vyučujúci    

    nariadi žiakovi preskúšanie. Tento   termín vopred oznámi žiakovi a písomne  

    prostredníctvom žiaka zákonnému zástupcovi, ak žiak nie je plnoletý.   

5. Za vzorné správanie, plnenie si povinností, za statočný čin alebo dobrú reprezentáciu školy  

     môže byť žiakovi udelená pochvala alebo iné ocenenie triednym učiteľom alebo  

     riaditeľom školy.     

6. Ak žiak poruší školský poriadok, podľa závažnosti previnenia mu môže byť uložené  

    niektoré z nasledujúcich opatrení: 

 

- napomenutie alebo pokarhanie triednym učiteľom, 

- napomenutie alebo pokarhanie riaditeľom školy, 

- znížená známka zo správania, 

- podmienečné vylúčenie zo štúdia, 

- vylúčenie zo štúdia. 

 

V škole a na akciách organizovaných školou je prísne zakázané: 

 

- nevhodné správanie, ktoré poškodzuje meno školy, 

- akékoľvek slovné zastrašovanie, psychické  a fyzické násilie, prejavy šikanovania a jeho  

  propagácia, 

- prechovávanie zbraní a predmetov ohrozujúcich zdravie a život, 

- prejavy násilia, rasovej a náboženskej či inej intolerancie a ich propagácie, 

- prechovávanie, užívanie, predávanie, poskytovanie a propagácia návykových látok (alkohol,  

  tabakové výrobky, organické rozpúšťadlá, drogy), rovnako je zakázaný príchod do školy,  

  školského internátu  alebo akciu organizovanú školou pod vplyvom takýchto látok, 

- používať mobilný telefón počas vyučovania (vyučovacie hodiny a prestávky) 

v zmysle zákona 320/2008 Z. z. o základnej škole § 20 ods. 7 počas vyučovania žiak nesmie 

používať mobilný telefón. Použiť ho môže iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom 

vyučujúceho, triedneho učiteľa, korepetítora alebo riaditeľa, alebo jeho povereného zástupcu.  

Žiaci 5. – 8. roč. môžu mobilné telefóny používať len počas voľných hodín podľa platného 

rozvrhu hodín.  

V prípade porušenia daného zákazu bude telefón odobratý a prevziať si ho môže u triedneho 

učiteľa len zákonný zástupca žiaka.  

 

 

Za porušenie daného zákazu je žiakom udelené pokarhanie riaditeľkou školy, znížené 

známka zo správania, žiak je podmienečne vylúčený zo štúdia  alebo vylúčený zo štúdia. 

 



Záverečné ustanovenia a zrušovacie ustanovenie  

 
1. Tento Školský poriadok Tanečného konzervatória Evy Jaczovej (interný predpis) 

nadobúda účinnosť 1. februára 2020.  

2. Školský poriadok bol prerokovaný v Umeleckej rade školy dňa 23. januára 2020. 

3. Školský poriadok bol prerokovaný v pedagogickej rade dňa 23. januára 2020.  

4. Školský poriadok Tanečného konzervatória Evy Jaczovej bol prerokovaný v rade 

školy dňa 27. januára 2020.  

5. So školským poriadkom boli oboznámení pedagogickí zamestnanci školy a  Rada 

rodičov pri TK EJ.    

6. Školský poriadok je k dispozícii v zborovni školy, na sekretariáte školy a triedni 

učitelia sú povinní s ním oboznámiť žiakov na triednických hodinách a rodičov 

(zákonných zástupcov žiakov) na triednych aktívoch RZ. 

7. Zrušuje sa Školský poriadok TK EJ platný od 1. mája 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava 23. január 2020 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Mgr. art. Katarína Zacharová 

                                                                                                              riaditeľka školy                                                                     

 

 

 

    

 

 

   


