Základní umělecká Ústí nad Labem – Neštěmice, Národní 209

Školní řád
Telefon: 778 111 563
IČO: 65082401
Ředitel: Mgr. Jindra Stolleová, Ph.D.
Školní řád důsledně vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) a respektuje Úmluvu o právech dítěte schválenou valným shromážděním OSN, k níž se Česká
republika přihlásila datem svého vzniku 1. ledna 1993.
Seznámení žáků se školním řádem provádějí učitelé hlavního předmětu vždy na začátku nového školního roku. Školení
žáků se uskuteční v rozsahu vypracovaném vedením školy. V třídní knize se provede zápis o školení. Školní řád je vyvěšen
na nástěnkách ve škole a umístěn na webových stránkách školy.
Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
Žáci
a)
b)
c)
d)

m a j í p r á v o:
na základní umělecké vzdělávání dle podmínek uvedených ve Vyhlášce o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005Sb.
na informace, má právo je vyhledávat, přijímat a rozšiřovat
na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením
musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku
e) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitosti týkajících se základního uměleckého vzdělávání
f) mají právo účinkovat na veřejných i interních akcích školy a navštěvovat vybrané koncertní a kulturní akce a výstavy,
které jsou součástí základního uměleckého vzdělání
g) Žák má právo v případě vzniku problému, požádat o pomoc svého učitele či vedení školy.

Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů výjimečně uvolnit žáka zcela nebo zčásti z pravidelné
docházky do některého povinného předmětu stanoveného školním vzdělávacím programem, a to buď na školní rok nebo jeho část,
zároveň stanoví náhradní způsob výuky, obsah a rozsah zkoušek z předmětu, ze kterého byl žák uvolněn.
Povinnosti žáků
a) všichni žáci jsou povinni podřídit se ve škole pokynům a směrnicím ředitele školy, vyučujících i zaměstnanců školy, a
to zvláště pokud jde o pořádek, chování a klid ve školní budově.
b) dodržovat zásady kulturního chování, být slušní a ohleduplní k dospělým a k sobě navzájem
c) docházet do vyučování pravidelně a včas.
d) přicházet a přecházet do svých učeben klidně a spořádaně
e) každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování hlásit ihned vyučujícímu, na sekretariátě školy, nebo
zaměstnanci školy
f) sledovat aktuální informace o změnách ve výuce
g) taktéž účast a účinkování na veřejných i interních akcích školy i návštěva vybraných koncertních a kulturních
pořadů a výstav je součást studia.
h) Obuv a svršky ponechávají na místě k tomu určeném. Mimo vyučování se žák nesmí zdržovat ve třídě. Pobyt žáků v
budově školy je povolen z bezpečnostních důvodů bezprostředně před a po vyučovací hodinou
Povinnosti zletilých žáků
a) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by
mohly mít vliv na průběh vzdělávání
b) omluvit svou nepřítomnost ve vyučování, osobně, telefonicky nebo e-mailem
Povinnosti a práva rodičů nezletilých žáků
a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy,podle určeného rozvrhu hodin, do všech předmětů podle učebních plánů
informovat školu o zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by
mohly mít vliv na průběh vzdělávání
b) omluvit nepřítomnost ve vyučování, osobně, telefonicky nebo e-mailem
c) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se základního uměleckého
vzdělávání žáka
d) Pro školní matriku jsou povinni žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků uvést údaje podle §28, odst.2 školského zákona
Organizace výuky
a) vyučování se řídí rozvrhem hodin
b) režim zavírání budov je stanoven na školní rok (klíčový režim) a vychází z rozvrhů hodin jednotlivých pedagogů
c) do vyučování nosí žáci požadované školní potřeby
d) v době školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit 5
volných dnů ve školním roce

e) škola může v souladu se školním vzdělávacím programem organizovat koncerty, výstavy a vystoupení, zájezdy do
zahraničí a další akce související s výchovně vzdělávací činností
f) žáci jsou povinni vyčkat příchodu vyučujícího, nepřijde-li vyučující po začátku výuky do třídy, oznámí žáci tuto
skutečnost v kanceláři školy
h) jednotlivé vyučovací hodiny mohou být slučovány do lekcí: maximálně 2 hodiny v individuální a skupinové výuce,
maximálně 3 hodiny v kolektivní výuce
Vstup a pohyb ve škole
a) žáci přicházejí do školy s předstihem. před začátkem vyučování. Na chodbách se nezdržují déle než je nezbytně nutné.
Bezprostředně po skončení výuky opouští budovu školy.
b) ve škole a v jejím areálu platí zákaz vnášet do školy předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví svoje i jiných
c) žák se chová tak, aby neohrozil bezpečnost a zdraví svoje ani jiných osob
d) dospělí, kteří doprovázejí žáky do výuky, čekají na určených místech ve škole nebo po domluvě s třídním učitelem se
mohou zúčastnit výuky v učebně.
e) v prostorách školy platí zákaz kouření
f) ve škole je zakázáno se zdržovat mimo řádné vyučovací hodiny bez vědomí vedení ZUŠ (platí i pro pedagogy)
Podmínky přijetí a způsob studia
Při přijímání žáku do ZUŠ je rozhodující míra talentu a schopností, s ohledem na zvolený studijní obor se přihlíží též k věku,
fyzické vyspělosti a zdravotnímu stavu. Je žádoucí, aby práce školy byla koordinována se studiem žáka na ZŠ a I. stupněm
studia, který se skládá z různého počtu přípravných a studijních ročníků, byl zpravidla ukončen současně s končením studia na
ZŠ.
Ve II. cyklu (pro pokročilé, nad 14 let) studují žáci, kteří úspěšně absolvovali I. cyklus, nebo na základě přijímací zkoušky
prokáží vyspělost požadovanou pro II. stupeň.
V přípravných ročnících I. cyklu se žáci seznamují se základními pojmy zvoleného oboru, v hudebním oboru mohou být od
2.pololetí zařazeni do výuky nástrojové hry. Prokáže-li žák potřebné znalosti a předpoklady, může v následujícím roce (na
základě postupových zkoušek) přijat do 1. ročníku základního studia, kde začíná vlastní výuka na nástroj o ověřují se skutečné
schopnosti ke studiu (obdobně i v ostatních oborech).
Přijímání žáků, kteří splňují podmínky ke studiu, se provádí na základě písemné přihlášky rodičů nebo zákonných zástupců a
možností školy.
Způsob studia
Studium na základní umělecké škole se dělí na
- přípravné studium
- studium I. stupně
- studium II. stupně
- studium pro dospělé

-

Délka studia se řídí učebním plánem pro zvolený nástroj či obor. Žák postupuje do dalšího ročníku vždy na základě postupové
zkoušky (kde to stanoví učební osnovy). Ředitel školy může na doporučení učitele hlavního předmětu mimořádně nadaného žáka
přeřadit po vykonání postupových zkoušek ze všech předmětů do vyššího ročníku, a to na konci prsního nebo druhého pololetí.
I. a II. stupeň se zakončí závěrečnou zkouškou nebo absolventským koncertem.
Na návrh učitele hlavního předmětu a doporučení umělecké rady školy mohou být výjimečně nadaní žáci zařazeni do rozšířeného
studia.
Do základního studia mohou být výjimečně zařazeni uchazeči, kteří nedosáhli nebo překročili věk určený v učebním plánu oboru či
předmětu. Starší uchazeči mohou být zařazeni do vyššího ročníku podle výsledku talentové zkoušky.
Žák. který je na konci druhého pololetí klasifikován stupněm neuspokojivý z jiného než hlavního předmětu, může konat opravnou
zkoušku. Z hlavního předmětu nelze opravnou zkoušku konat. Jestliže se žák nedostaví bez odůvodněné omluvy k opravné
zkoušce, je klasifikován z tohoto předmětu stupněm neuspokojivý'.
Ředitel školy umožní žákovi, který neprospěl nebo nebyl klasifikován, v odůvodněných případech (např. nemoc) opakování
ročníku.
Hodnocení průběhu vzdělávání
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.
Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení může být vyjádřeno klasifikací, slovně nebo kombinací obou způsobů. O
způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy.
Slovní hodnocení na vysvědčení je konkrétním slovním vyjádřením dosažené vzdělávací úrovně žáka ve vztahu k cílům
vzdělávání stanoveným rámcovým vzdělávacím programem, k vlastním možnostem, přístupu žáka ke vzdělávání a jeho věku.
Žák je v případě použití klasifikace v jednotlivých předmětech hodnocen na vysvědčení těmito stupni prospěchu:
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - uspokojivý
4 – neuspokojivý

Žák je na konci prvního a druhého pololetí celkově hodnocen těmito stupni:
prospěl(a) s vyznamenáním
prospěl(a)
neprospěl(a)
Žák prospěl s vyznamenáním, jestliže je z hlavního předmětu hodnocen stupněm prospěchu 1 (výborný), v žádném povinném
předmětu není hodnocen stupněm prospěchu horším než 2 (chvalitebný) a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá
vyšší než 1,5. Není-li stanoven hlavní předmět, prospěl žák s vyznamenáním, jestliže není hodnocen v žádném povinném
předmětu stupněm prospěchu horší než 2 (chvalitebný) a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5.
V případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel pro
hodnocení výsledků vzdělávání žáků stanovených ve školním řádu (§ 30 odst. 2 školského zákona).
Žák prospěl, jestliže nebyl ani v jednom povinném předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4(neuspokojivý), nebo odpovídajícím
slovním hodnocením.
Žák neprospěl, jestliže byl z některého povinného předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4(neuspokojivý), nebo odpovídajícím
slovním hodnocením.
Nelze-li žáka hodnotit za první pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a
to tak, aby hodnocení za 1. pololetí bylo ukončeno nejpozději do ukončení hodnocení za druhé pololetí příslušného školního roku.
Nelze-li žáka hodnotit za druhé pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a
to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo ukončeno do konce měsíce srpna příslušného školního roku.
Ředitel školy může uznat částečné vzdělání žáka, pokud je doloženo prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení
neuplynulo více než 5 let.
Úplata za vzdělávání
Úplata za vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.
a) U žáků přípravného studia, základního studia 1. a 2. stupně a studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin se stanoví
výše úplaty v jednotlivých uměleckých oborech tak, aby průměrná výše stanovených úplat nepřekročila 110%
skutečných průměrných neinvestičních výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů na platy a
náhrady platů nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě
dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a
sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů spojených
s výukou žáků zdravotně postižených a rovněž výdajů na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které
přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, poskytnutých ze státního rozpočtu (§ 160 odst. 1 písm. c)
školského zákona).
b) U studia pro dospělé stanoví ředitel úplatu za vzdělávání:
- u žáků, kteří se zároveň vzdělávají v denní formě vzdělávání na střední škole, v denní formě vzdělávání
v konzervatoři, v denní formě vzdělávání na vyšší odborné škole nebo v denní formě vzdělávání na vysoké škole,
u žáků, kteří nejsou uvedeni v písmeni a), nejvýše v plné výši průměru skutečných neinvestičních výdajů na žáka
v uplynulém kalendářním roce
c) Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo c) v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku,
úplata za vzdělávání se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. c) z důvodů hodných zvláštního zřetele,
zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.
d) Ředitel školy stanoví výši úplaty na období školního roku. Úplata je hrazena každý rok pololetně. Úplata za stanovené
období je splatná do 15. dne dalšího měsíce. Ředitel školy může dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka
nebo zletilým žákem jiný termín úhrady.
e) Výši úplaty na školní rok dá ředitel školy na vědomí žákům školy prokazatelným způsobem. O prominutí plné výše
úplaty, zejména v případě žáků se sociálním znevýhodněním, rozhoduje ředitel školy ve správním řízení na základě
písemné žádosti. Tato sleva je vždy platná na jeden školní rok.

Úhrada školného
Školné se hradí za celé pololetí před první vyučovací hodinou, nejpozději však do 15. dne druhého měsíce daného pololetí hotově
v kanceláři školy, složenkou nebo převodem na účet ZUŠ u České spořitelny. Při nepřítomnosti učitele trvající celý kalendářní
měsíc bez možnosti náhradního vyučování lze požádat o vrácení školného. Nedojde-li k vyučovací hodině z důvodu pořádání
veřejné či interní akce školy, konané za spoluúčasti žáků a učitelů (koncert, soutěž, zkoušky apod). poplatek se nesnižuje a náhrada
lekce se neposkytuje

Ukončení vzdělávání
Ukončení vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.
Základní studium 1. a 2. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studium pro dospělé se ukončují vykonáním
závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška musí mít formu absolventského vystoupení nebo vystavení výtvarných prací na výstavě.
Žák přestává být žákem školy:
- jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku nebo byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl a
nebylo mu povoleno opakování ročníku.
- jestliže byl vyloučen ze školy (§ 31 odst.2 až 4 školského zákona).
- v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák.
- v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu a
nedohodl s ředitelem školy jiný náhradní termín.
O ukončení vzdělávání podle odst. 2 písm. a) nebo d) je zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák vyrozuměn písemně do jednoho
týdne od ukončení vzdělávání.
Výchovná opatření
a) Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením je podmíněné
vyloučení žáka ze školy, vyloučení žáka ze školy, a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka.
Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo učitel hlavního předmětu.
b) Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení
povinností stanovených školským zákonem.
Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany
p ř e d s o c i á l n ě p a t o l o g i c k ý m i j e v y a p ř e d p r o j e v y d i s k r i m i n a c e,
nepřátelství nebo násilí
a) ) škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje
žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
b) ) podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků zajistí ředitel školy zejména pedagogickými pracovníky, případně
dalšími zletilými osobami, které jsou způsobilé k právním úkonům a jsou v pracovněprávním vztahu k právnické osobě,
která vykonává činnost školy
c) ) škola je povinna při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlížet k základním fyziologickým potřebám
žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů
d) ) školení žáků o BOZ se uskuteční v rozsahu vypracovaném vedením školy. Žáci jsou pravidelně proškolováni vždy
na začátku školního roku svým učitelem hlavního předmětu, před mimoškolními akcemi nebo po každém úrazu.
e) při akcích konaných mimo školu, kde právnická osoba vykonává činnost školy, nesmí na jednu osobu, která zajišťuje
bezpečnost a ochranu zdraví nezletilých žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s
ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ředitel školy
f) v učebnách není povoleno žákům otevírat okna, přistupovat k otevřeným oknům, manipulovat s topnými tělesy,
osvětlením a vybavením učebny, rovněž nesmí zapojovat elektrické spotřebiče a používat mobilní telefony, během výuky
g) žáci dbají na zajištění svých věcí, ztráty hlásí neprodleně učiteli, za ztrátu mimo učebnu, škola nepřebírá zodpovědnost
škola je povinna vést evidenci úrazu žáků, k nimž došlo při činnostech a zaslat záznam o úrazu stanovených orgánům
Návykovélátky
Podle pokynu MŠMT ČR č.j. 16227-96-22 je zákaz nošení, drženi, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy.
Porušení tohoto ustanovení bude klasifikováno jako hrubý přestupek a budou z něho vyvozeny patřičné sankce.
Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a zá konných
zástupcůnezletilýchžáků
a) žáci řádně pečují o majetek školy, zapůjčené hudební nástroje, notový materiál a jiné učební pomůcky a plně za ně
odpovídají
b) škody způsobené žáky na majetku školy včetně jeho ztráty, poškození osobních věcí spolužáků apod. jsou žáci nebo
zákonní zástupci nezletilých žáků povinni uhradit
c) pokud žáci ukončí vzdělávání, odevzdají svému učiteli všechny zapůjčené školní pomůcky
d) žáci si mohou pronajmout hudební nástroj, na základě smlouvy o pronájmu
Závěr
Ředitel školy může tento organizační řád doplnit, případné pozměnit.
Tento Školní řád nabývá účinností dnem 1. 9. 2020.
Mgr. Jindra Stolleová, Ph.D.
ředitel ZUŠ

