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Obecná ustanovení 

 

Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy 

tento školní řád. Legislativní rámec činnosti školy dále upravuje vyhláška č. 71/2005 Sb. o základním 

uměleckém vzdělávání (ve znění novely vyhlášky č. 70/2019 Sb.) 

 

 

 

I. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 
 

 

1. Školní řád pro ţáky 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 shromáţděním OSN, k níţ se Česká republika přihlásila datem svého vzniku 1. ledna 1993. 

 

 

2. Seznámení ţáků se školním řádem provádějí učitelé hlavního předmětu vţdy na začátku nového 

školního roku. Školní řád je vyvěšen ve škole na veřejně přístupném místě.  
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3. Práva:  

a) ţák má právo na základní umělecké vzdělávání dle podmínek uvedených ve vyhlášce  

č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání (ve znění novely vyhlášky č. 70/2019 Sb.) pokud 

splňuje potřebné předpoklady pro výuku v daném oboru a respektuje řád školy (přijetí ţáka je 

podmíněno provozně technickými moţnostmi školy), 

b) ţáci a jejich zákonní zástupci mají právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 

c) výuky se mohou účastnit jiné osoby pouze se svolením pedagoga,  

d) ţáci a jejich zákonní zástupci mají právo vyjadřovat se k rozhodnutím školy týkajícím se podstatných 

záleţitostí jejich vzdělávání (mohou přinášet podněty k výuce prostřednictvím učitele nebo se mohou 

obrátit přímo na vedoucí zařízení), 

e) v případě nevhodného jednání spoluţáků (agrese, šikana apod.) ţák uvědomí svého učitele (vyţaduje-

li situace rychlý zásah, uvědomí ţák nejbliţšího zaměstnance školy). 

 

 

4. Na informace podle školského zákona mají v případě zletilých ţáků právo také jejich rodiče, 

popřípadě osoby, které vůči zletilých ţákům plní vyţivovací povinnost. 

 

 

5. Povinnosti ţáků:  

a) řídit se zásadami tohoto školního řádu, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, 

b) plnit pokyny vedení školy a pedagogů, 

c) dodrţovat zásady kulturního chování, být  slušní a ohleduplní k  dospělým a k sobě navzájem (zvláště 

hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky ţáka vůči pracovníkům školy se vţdy povaţují za závaţné 

porušení povinností stanovených školským zákonem, které můţe vést aţ k vyloučení ze ZUŠ), 

d) docházet do vyučování pravidelně a včas podle rozvrhu (zanedbávání docházky je důvodem k 

nehodnocení v daném předmětu, případně k vyloučení ţáka), 

e) do vyučování nosit poţadované školní potřeby, do nehudebních oborů doporučené cvičební a 

pracovní oděvy,  

f) řádně pečovat o majetek školy, zapůjčené (pravidla jsou vymezena písemnou smlouvou) hudební 

nástroje, notový materiál a jiné učební pomůcky (po ukončení vzdělávání je ţák povinen vrátit 

všechny zapůjčené školní pomůcky) 

g) účinkovat na veřejných i interních akcích školy a navštěvovat vybrané koncertní a kulturní akce a 

výstavy, které jsou nedílnou součástí základního uměleckého vzdělávání (bude k nim přihlíţeno při 

celkovém hodnocení ţáka), 

h) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíţích nebo jiných závaţných 

skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání (ohlašují zákonní zástupci nezletilých 

ţáků nebo zletilí ţáci). 

 

 

 

6. Povinnosti zákonných zástupců nezletilých ţáků: 

a)   zajistit, aby ţák docházel řádně do školy dle stanoveného rozvrhu, 

b)   na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závaţných otázek týkajících se         

      základního uměleckého vzdělávání ţáka, 

a) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíţích ţáka nebo jiných závaţných 

skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 

b) veškerou nepřítomnost ţáka ohlásit s předstihem a bez zbytečného odkladu škole a to písemnou 

formou (prostřednictvím programu Klasifikace, sms, e-mailem), či lze v akutních případech zavolat 

vyučujícímu nebo do kanceláře školy  

c) nepřítomnost z důvodu účasti na škole v přírodě, lyţařském výcviku apod. omlouvat předem  

(při delší nemoci podat zprávu o jejím pravděpodobném trvání) 

d) uhradit  škody způsobené ţáky na majetku školy včetně jeho ztráty, poškození osobních věcí 

spoluţáků apod. (nebo zletilí ţáci) 
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7. ZUŠ si vyhrazuje právo publikovat výsledky školních činností ţáků (záznamy koncertů a přehrávek, 

záznamy z vyučování, vystavování výtvarných prací aj.). Zákonný zástupce (či zletilý ţák) dává souhlas 

s touto prezentací písemně na přihlášce do ZUŠ. 

 

 

8. Pro školní matriku jsou povinni ţáci a zákonní zástupci nezletilých ţáků uvést údaje podle  

    § 28, odst. 2 školského zákona: 

a) jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, 

b) doklad o předchozím základním uměleckém vzdělávání, 

c) údaje o tom, zda a jak je ţák zdravotně postiţen nebo znevýhodněn; popřípadě údaje o tom, zda je 

ţák  sociálně znevýhodněn, 

d) údaje o zdravotní způsobilosti k základnímu uměleckému vzdělávání a o zdravotních obtíţích, které 

by mohly mít vliv na průběh tohoto vzdělávání, 

e) jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, 

telefonické spojení. 

 

 

II. Organizace výuky a provoz školy 
 

 

1. ZUŠ Stochov je součástí subjektu škol Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská   škola, 

Stochov 

 

 

2. Ředitel jmenuje do funkcí vedoucí jednotlivých útvarů školy (částí subjektu) 

 

 

3. Ředitel zřizuje jako svůj poradní orgán pedagogickou radu školy, kterou tvoří všichni pedagogičtí 

pracovníci základní umělecké školy (tato rada zároveň plní funkci umělecké rady školy). Vedením 

pověřuje vedoucí zařízení ZUŠ. 

 

 

4. Vyučování: 

a) vyučování se řídí rozvrhem hodin, 

b) pracovními místy mohou být: kmenová třída, taneční sál, výtvarný ateliér, třída hudební nauky, 

koncertní sál, učebna pěveckého sboru, zkušebna orchestru apod., 

c) nepřijde-li vyučující do 10ti minut po začátku výuky do třídy, oznámí ţáci  tuto skutečnost 

nejbliţšímu přítomnému učiteli, 

d) v době školního vyučování můţe ředitel školy ze závaţných důvodů, zejména z organizačních a 

technických, vyhlásit pro ţáky 5 volných dnů ve školním roce (školský zákon § 24),  

e) škola můţe v souladu se školním vzdělávacím programem organizovat koncerty, výstavy a 

vystoupení, zájezdy a další akce související s výchovně vzdělávací činností., 

f) opouštět budovu, ve které probíhá výuka, během vyučování není ţákům dovoleno. 

 

 

6. Vyučovací hodiny a přestávky 

a) vyučovací hodina trvá 45 minut, 

b) vyučovací hodiny jsou odděleny pětiminutovými, desetiminutovými nebo patnáctiminutovými 

přestávkami tak, aby byly dodrţeny potřebné psychohygienické  podmínky ţáků i pedagogů, 

c) jednotlivé vyučovací hodiny mohou být slučovány do lekcí : maximálně 2 hodiny v  individuální a 

skupinové výuce, maximálně 3 hodiny v kolektivní výuce, po kterých musí být výuka ukončena nebo 
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musí následovat přestávka, 

d) začátek a konec vyučování se řídí konkrétním rozvrhem, 

e) pavilon ZUŠ je přístupný během celého vyučování 

 

 

III. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků  a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy 
 

a) ţáci  přichází do školy 5 minut před začátkem vyučování, bezprostředně po skončení výuky opouští 

budovu školy,  

b) ve škole a v jejím areálu není dovoleno kouřit, pít alkohol, pouţívat výrobky zábavné pyrotechniky a 

střelné nebo sečné zbraně (vzhledem k nebezpečnosti těchto výrobků budou ţákům odebrány a vůči 

ţákům budou přijata výchovná opatření), 

c) ţákům je zakázáno do školy vnášet a ve škole uţívat návykové látky a jedy a takové látky, které je 

svým vzhledem, chutí a konzistencí napodobují, 

d) jízda na kole (koloběţce, kolečkových bruslích) v areálu školy není dovolena, do školní budovy není 

dovoleno kola ukládat, 

e) ţákům není dovoleno nosit do školy větší částky peněz, cenné věci a nevhodné předměty, které 

rozptylují pozornost a ohroţují bezpečnost ostatních; dále je zakázáno nošení, drţení, distribuce a 

uţívání návykových látek v prostorách školy, 

f) v učebnách není ţákům bez dovolení učitele povoleno otevírat okna, manipulovat s topnými tělesy, 

osvětlením a vybavením učebny, rovněţ nesmí zapojovat elektrické spotřebiče, 

g) o přestávkách se chovají ţáci ve třídách a na chodbách ukázněně, při vyučování musí být na 

chodbách zachován klid a pořádek, 

h) úraz, poranění či nehodu, ke které dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo při školní akci, 

jsou ţáci povinni hlásit ihned vyučujícímu nebo zaměstnanci školy (škola vede evidenci úrazů ţáků a 

zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím) 

i) ţáci  jsou pravidelně proškolováni o BOZP na začátku nového školního roku svým učitelem hlavního 

předmětu a před mimoškolními akcemi. Záznam o proškolení se zaznamenává do třídní knihy. 

 

 

IV. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků  
 

 

1. Hodnocení výsledků vzdělávání ţáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém 

vzdělávání (ve znění novely vyhlášky č. 70/2019 Sb.) 

 

2. Hodnocení výsledků vzdělávání ţáka na vysvědčení můţe být vyjádřeno klasifikací, slovně nebo 

kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy. 

 

 

 

3. Slovní hodnocení na vysvědčení je konkrétním slovním vyjádřením dosaţené vzdělávací úrovně ţáka 

ve vztahu k cílům vzdělávání stanoveným rámcovým vzdělávacím programem, k vlastním moţnostem, 

přístupu ţáka ke vzdělávání a jeho věku. 

 

4. Ţák je v případě pouţití klasifikace v jednotlivých předmětech hodnocen na vysvědčení těmito stupni 

prospěchu : 

a) 1 - výborný, 

b) 2 - chvalitebný, 

c) 3 - uspokojivý, 

d) 4 - neuspokojivý. 
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5. Ţák je na konci prvního a druhého pololetí celkově hodnocen těmito stupni: 

a) prospěl(a) s vyznamenáním, 

b) prospěl(a), 

c) neprospěl(a). 

 

 

6. Nelze-li ţáka hodnotit za první pololetí ze závaţných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho 

hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo ukončeno nejpozději do 

ukončení hodnocení za druhé pololetí příslušného školního roku. Nelze-li ţáka hodnotit za druhé pololetí 

ze závaţných 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 (viz 

Vyhláška o ZUŠ §3) 

 

 

7. Bliţší informace o kritériích hodnocení prospěchu ţáka najdete ve Školním vzdělávacím programu 

ZUŠ Stochov. 

 

 

V. Úplata za vzdělávání 
 

 

1. Úplata za vzdělávání ţáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání (ve 

znění novely vyhlášky č. 70/2019 Sb.) 

 

2. U ţáků přípravného studia, základního studia I. a II. stupně se stanoví výše úplaty v jednotlivých 

uměleckých oborech tak, aby průměrná výše nepřekročila 110 % skutečných průměrných provozních 

výdajů školy na ţáka v uplynulém kalendářním roce, 

 

 

3. Ukončí-li ţák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo c) v průběhu prvního nebo druhého pololetí 

školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Ukončí-li ţák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm.  

c) z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze po dohodě s vedením školy poměrnou 

část vrátit. 

 

 

4. Ředitel školy stanoví výši úplaty na období školního roku. Úplatu lze uhradit pololetně nebo ročně v 

termínech stanovených školou (obsaţeny v přihlášce do ZUŠ), 

 

 

5. Výši úplaty na školní rok dá ředitel školy na vědomí ţákům školy prokazatelným způsobem. 

 

 

 

VI. Ukončení vzdělávání 
 

 

1. Ukončení vzdělávání ţáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání (ve 

znění novely vyhlášky č. 70/2019 Sb.) 

 

2. Základní studium I. a II. stupně a studium pro dospělé se ukončují vykonáním závěrečné zkoušky. 

Závěrečná zkouška můţe mít formu absolventského vystoupení nebo vystavení výtvarných prací na 

výstavě. 
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3. Ţák přestává být ţákem školy: 

a) jestliţe nevykonal závěrečnou zkoušku nebo byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm 

„neprospěl“ a nebylo mu povoleno opakování ročníku, 

b) jestliţe byl vyloučen ze školy (§ 31 odst. 2 aţ 4 školského zákona), 

c) v případě, ţe o to písemně s předstihem poţádá zákonný zástupce nezletilého ţáka nebo zletilý ţák 

(formulář odhlášky je ke staţení na zus.zsstochov.cz) a to nejlépe tak, aby docházka byla ukončena s 

uzavřením 1. nebo 2. pololetí. 

d) v případě, ţe zákonný zástupce nezletilého ţáka nebo zletilý ţák neuhradil úplatu za vzdělávání ve 

stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem školy jiný náhradní termín. 

 

 

 

4. O ukončení vzdělávání podle odstavce 2 písm. a) nebo d) je zákonný zástupce ţáka nebo zletilý ţák 

vyrozuměn písemně do jednoho týdne od ukončení vzdělávání. 

 

 

 

VII. Výchovná opatření 
 

1. Ředitel školy můţe v případě závaţného zaviněného porušení povinností stanovených školským 

zákonem, vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání a dalšími právními normami s touto vyhláškou 

související a tímto školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení ţáka ze školy. 

V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho 

roku. Dopustí-li se ţák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení výše uvedených norem, 

můţe ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení. 

 

VII. Distanční vzdělávání 

 

Pokud jsou splněny podmínky dle § 184 a školského zákona, ZUŠ zahájí přechod na vzdělávání 

distančním způsobem a informuje o tom zákonné zástupce ţáků. Vzdělávání distančním způsobem je pro 

ţáky dobrovolné.  

 

přičemţ: 

 

1. ţák nabídky distančního způsobu vzdělávání vyuţije 

 

2.  zákonný zástupce ţáka omluví, ţák nabídky distanční výuky nevyuţije, zůstává nadále ţákem školy a 

úplata za vzdělávání se nevrací 

 

3. zákonný zástupce nereaguje, se školou nekomunikuje, ţák zůstává nadále ţákem školy a úplata za 

vzdělávání se nevrací 

 

4. zákonný zástupce informuje školu o ukončení vzdělávání v ZUŠ. Ţák přestává být ţákem školy dnem 

uvedeným v písemném oznámení o ukončení vzdělávání, jinak dnem doručení. Pokud bude ţák chtít od 

září následujícího roku opět navštěvovat ZUŠ, můţe být znovu přijat ke studiu za podmínek uvedených v 

§ 2 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání (ve znění novely vyhlášky č. 70/2019 

Sb.), ve znění pozdějších předpisů. Ve věci úplaty se postupuje podle § 8 odst. 3 vyhlášky č. 71/2005 Sb. 

Podle tohoto ustanovení platí, ţe ukončí-li ţák vzdělávání na základě písemného oznámení z důvodů 

hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit. Situaci 

lze chápat jako důvod hodný zvláštního zřetele. Ţák v takovém případě není hodnocen na vysvědčení. 
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1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen(a) vedoucí 

zařízení ZUŠ.  

2.   Tímto se ruší Školní řád ze dne 1. září 2018  

3.   Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. září 2022 

 

 

 

Ve Stochově dne…………………….. 

 

 

 PhDr. Lenka Mazuchová    Mgr. Tereza Mlynaříková 

 ředitel školy      vedoucí zařízení ZUŠ  


