
Základní umělecká škola a Mateřská škola
Komenského 346, 384 22 Vlachovo Březí

IČO 60098767      IZO 600063259

ŠKOLNÍ  ŘÁD  ZÁKLADNÍ  UMĚLECKÉ  ŠKOLY
při  ZUŠ  a MŠ Vlachovo  Březí 

Školní řád včetně aktualizací vychází ze Školského zákona č. 561/2004 Sb. a Vyhlášky 
o ZUŠ č. 70/2019 Sb. a vydává ho ředitelka školy. 

I.  PRÁVA ŽÁKŮ, STUDENTŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ

1.  Žák (nezletilý) či student (zletilý) má právo:
     - na základní umělecké vzdělávání dle podmínek uvedených ve Vyhlášce č. 70/2019 Sb.,  
        o základním uměleckém vzdělávání,
     - na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
     - na informace a poradenskou činnost školy v záležitostech týkajících se základního 
        uměleckého vzdělávání, včetně uměleckého vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
        potřebami.

2.  Mimořádně nadaný žák či student může být ředitelem školy na základě žádosti a na návrh     
     učitele hlavního předmětu přeřazen na konci 1. nebo 2. pololetí do některého z vyšších 
     ročníků, a to po úspěšném vykonání postupových zkoušek z povinných předmětů.

3.  Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka či studenta 
     zcela nebo zčásti z pravidelné docházky do některého povinného předmětu a stanovit 
     náhradní způsob výuky.

4.  Zákonný zástupce má právo po dohodě s vyučujícím být přítomen ve výuce svého dítěte a 
     popřípadě konzultovat s vyučujícím problémy spojené s výukou.

5.  Zákonný zástupce žáka či student má právo projevit jakékoliv připomínky a podněty    
     týkající se provozu Základní umělecké školy. 

6.  Zákonný zástupce žáka či student má právo na ochranu proti zneužití všech osobních 
     údajů a dat, poskytnutých pro potřebu školní matriky dle § 28 odst. 2 Školského zákona.

II.  POVINNOSTI ŽÁKŮ, STUDENTŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

1.  Žák či student je povinen:
     - řídit se školním řádem a dalšími vnitřními předpisy školy
     - dodržovat zásady slušného a kulturního chování ke všem zaměstnancům školy a spolužákům,
     - docházet včas, pravidelně a připraven do vyučování,
     - účinkovat na veřejných i interních akcích školy, které jsou nezbytnou součástí uměleckého 
        vzdělávání
     - pravidelně sledovat veškeré zveřejněné informace na nástěnce ZUŠ

2.  Zákonný zástupce žáka je povinen:
     - zajistit pravidelnou docházku žáka do výuky, pokud mu v tom nebrání zdravotní či jiné 
       vážné důvody,
     - na vyzvání ředitele se osobně účastnit projednání závažných otázek týkajících se výuky 
       dítěte.
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3.  Student či zákonný zástupce žáka je povinen:  
     - informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných  
       skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
     - dokládat nepřítomnost ve vyučování písemnou či osobní omluvou nebo telefonicky,
     - plánovanou nepřítomnost ve výuce omlouvat předem,
     - uhradit stanovenou výši úplaty za umělecké vzdělávání v řádném termínu splatnosti.
                                                                             
4.  Pro školní matriku je student či zákonný zástupce žáka povinen podle § 28, odst.2 školského 
     zákona, uvést tyto údaje:
     - jméno, příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu,
     - údaje o předchozím vzdělávání,    
     - údaje o tom, zda je žák či student zdravotně postižen, včetně údajů o druhu postižení,
     - údaje o zdravotní způsobilosti k základnímu uměleckému vzdělávání a zdravotních 
       obtížích, které by mohly mít vliv na jeho průběh,
     - u nezletilého žáka jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu  
       pro doručování písemností, telefonické spojení.  

III.  ORGANIZACE VÝUKY

1.  Vyučování:
     - individuální i kolektivní výuka se řídí stanoveným rozvrhem hodin, který v průběhu školního 
       roku může být z organizačních důvodů měněn,
     - jedna vyučovací hodina individuální či kolektivní výuky hudebního oboru trvá 45 minut 
       (značeno 1,0); jedna vyučovací hodina kolektivní výuky tanečního oboru trvá 45 minut 
       (1,0), popř. je rozšířena o další 0,5 jednotku; skupinová výuka hudebního oboru 
       (např. předmět komorní hra) trvá 25 nebo 45 min. (0,5 nebo 1,0) podle nástrojového 
       seskupení,
     - jednotlivé vyučovací hodiny mohou být slučovány do lekcí, přičemž nejdéle po dvou 
       vyučovacích hodinách v rámci lekce musí následovat alespoň 5 minutová přestávka,
     - do vyučování nosí žák či student požadované školní potřeby, do nehudebních oborů cvičební 
       úbor a přezutí (baletní cvičky)
     - nepřítomnost vyučujícího pedagoga je žákům či studentům jeho třídy včas oznámena,
     - opouštět školní budovu během vyučování není žákům dovoleno.

2.  Pobyt v budově školy:
     - bez vědomí vyučujícího a bez přezutí je žákům či studentům vstup do učeben ZUŠ zakázán,
     - pobyt žáků či studentů v budově školy je povolen z bezpečnostních důvodů nejdéle 10 minut
       před zahájením výuky, a to ve vyhrazené šatně ZUŠ, po skončení výuky musí žák neprodleně 
       opustit budovu školy,
     - vstup cizích osob do budovy školy je možný jen v doprovodu zaměstnanců školy,
     - jiný neodůvodněný pobyt žáků, studentů či jiných cizích osob v prostorách školy je 
       nežádoucí,                                                                 
     - ve všech prostorách školy je žák či student povinen podřídit se pokynům zaměstnanců školy 
       a chovat se ukázněně, aby nenarušoval výuku  v přilehlých učebnách, 
     - ve všech prostorách školy platí přísný zákaz kouření, požívání a přechovávání alkoholických 
       nápojů, drog a jiných, zdraví škodlivých látek.

3.  Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti žáků ve škole:
     - pokud z důvodu krizového opatření, vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu 
       nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona a nebo z důvodu nařízení karantény
       podle Zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků ve 
       škole, je škola povinna poskytnout dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem
     - vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného Rámcového 
       vzdělávacího programu a Školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem
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    - v případě distanční výuky škola využívá tyto internetové komunikační kanály: G-Suite,
      Skype, Studvisor, Messenger a WhatsApp
    - škola neposkytuje distanční výuku v případě nemoci či nepřítomnosti žáka ve škole z jiných 
      důvodů, než je uvedeno v prvním odstavci bodu 3, ani v případě nemoci učitele
    - v případě, že se žák distanční výuky neúčastní, nevzniká nárok na odečet úplaty za 
      vzdělávání

IV.  PODMÍNKY PRO ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY

1.  Žák či student řádně pečuje o majetek školy, zapůjčené hudební nástroje, notový materiál 
     a jiné učební pomůcky, plně za ně zodpovídá a pokud je stanoven poplatek za zapůjčení, je 
     povinen jej uhradit v stanoveném termínu.
                                                                                                                                 
2.  Škody na majetku školy způsobené žákem jsou povinni uhradit zákonní zástupci, za škody 
     způsobené studentem zodpovídá student sám.

3.  Pokud žák či student ukončí vzdělávání, odevzdá svému učiteli všechny zapůjčené pomůcky.

V.  PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ VE ŠKOLE

1.  Škola je povinna při vzdělávání a s ním souvisejících činnostech zajistit bezpečnost a ochranu 
     zdraví žáků a studentů, včetně ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy 
     diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

2.  Žák či student je vždy na začátku školního roku poučen o bezpečnosti a ochraně zdraví ve 
     škole, a to svým vyučujícím hlavního předmětu, který zodpovídá za zápis v třídní knize.

3.  V zájmu dodržování základních hygienických opatření a ochrany zdraví pedagogů a spolužáků 
     je nepřípustné, aby se výuky účastnil žák či student, který má zjevné příznaky jakéhokoliv 
     infekčního onemocnění (viróza, chřipka, angína apod.). Pokud se přesto takto nemocný žák či 
     student dostaví do výuky, má pedagog právo ho poslat domů.

4.  V celé budově školy je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm, s technickým a elektrickým
     zařízením, včetně protipožárního vybavení. Dále je zakázáno nosit do školy předměty, které 
     jsou nebezpečné pro život a zdraví lidí.

5.  Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem uměleckého vzdělávání a 
     dále reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický či morální vývoj žáka nebo 
     přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí. Rovněž je nepřípustná jakákoliv reklama
     politického či náboženského charakteru.

VI.  PŘIJETÍ, PRŮBĚH A UKONČENÍ UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

1.  Přijetí, průběh a ukončení vzdělávání řeší Vyhláška č. 70/2019 Sb., o základním 
     uměleckém vzdělávání, která je k nahlédnutí u ředitelky školy.

2.  Žák či student přestává být žákem či studentem školy:
     - jestliže nevykonal postupovou či závěrečnou zkoušku nebo byl na konci 2. pololetí celkově 
       hodnocen stupněm neprospěl,
     - jestliže byl vyloučen ze školy na základě právoplatného usnesení pedagogické rady z důvodů 
       závažného porušení Školního řádu,
     - v případě, že o ukončení písemně požádal žákův zákonný zástupce či student,
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     - v případě, že zákonný zástupce žáka či student neuhradil úplatu za vzdělávání a nedohodl se
       na náhradním termínu s ředitelkou školy.

                                                         
VII.  PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

1.  Pravidla pro hodnocení výsledků uměleckého vzdělávání se řídí Vyhláškou č. 70/2019 Sb., 
     o základním uměleckém vzdělávání.
  
2.  Hodnocení výsledků uměleckého vzdělávání žáka či studenta je vyjadřováno klasifikací 
     a vydáním vysvědčení při ukončení 1. a 2. pololetí školního roku.   
                                                               
3.  Žák či student v jednotlivých předmětech je hodnocen těmito stupni prospěchu:
     1 – výborný, 2 – chvalitebný, 3 – uspokojivý, 4 – neuspokojivý.    
     Na konci 1. a 2. pololetí je celkově hodnocen těmito stupni: 
      a/ 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 v celkovém hodnocení nemá vyšší průměr než 1,5  
      b/ prospěl, jestliže nebyl ani v jednom povinném předmětu hodnocen stupněm prospěchu 
          4 - neuspokojivý
      c/ neprospěl, jestliže byl z některého povinného předmětu hodnocen stupněm prospěchu 
          4 – neuspokojivý
                                                                                  
4.  U mimořádně nadaného žáka či studenta hudebního oboru lze na základě jeho žádosti a 
     doporučení vyučujícího hlavního oboru umožnit studium 2. nástroje za podmínky, že v   
     průběhu studia nedojde k výraznému zhoršení prospěchu v hlavním oboru.

Školní řád úseku ZUŠ v rámci školního subjektu ZUŠ a MŠ Vlachovo Březí byl aktualizován
ke dni 1. 9. 2020.

                                                                             

                                                                                Tatjana  T l á s k a l o v á
                                                                                         ředitelka školy

Ve Vlachově Březí 1.9.2020
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