
ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ HOSTINNÉ      
 

Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití vyučovací doby tak, aby 

žáci dosáhli maxima odborné vyspělosti a získali vědomosti nezbytné pro jejich další společenské uplatnění v oboru, 

pro nějž se v průběhu vzdělávacího procesu připravují. 

Právní souvislosti 

 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

 Vyhláška MŠMT ČR č.71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání  

 Vyhláška MŠMT ČR č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných 

 Úmluva o právech dítěte  

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
1) Žáci mají právo na základní umělecké vzdělání dle výše uvedeného zákona. 

2) Veškerá rozhodnutí týkající se žáka musí plně brát v úvahu jeho nejlepší zájem. 

3) Škola respektuje právo žáka na svobodu myšlení, svědomí, náboženství a respektuje přitom roli rodičů jako 

průvodců. 

4) Žák má právo být chráněn před jakýmkoli vměšováním do soukromí, do své korespondence a před nezákonnými 

útoky na svou pověst. 

5) Žáci mají právo na vytvoření žákovské samosprávy. 

 

II. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
 

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ 

 

1) Žák má právo být informován o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. 

2) Žák má právo vyjadřovat se ke všem záležitostem spojených s jeho výukou a výchovou. V případě potřeby se 

vyjádří osobně slušnou formou, a to buď pohovorem s příslušným pedagogem, nebo ředitelem školy. 

3) Žák má právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se základního uměleckého 

vzdělávání. 

4) Žák se speciálními vzdělávacími potřebami má právo na základní umělecké vzdělávání, jehož obsah, formy a 

metody odpovídají jeho vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto 

vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy. Pro žáka se zdravotním postižením a zdravotním 

znevýhodněním se při přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování stanoví vhodné podmínky a odpovídající 

podpůrná opatření, která jsou uvedena ve vyhl. č. 27/2016 Sb. Při hodnocení žáka se speciálními vzdělávacími 

potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění. 

5) Mimořádně nadaný žák může být ředitelem školy na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce 

nezletilého žáka a na návrh učitele hlavního předmětu přeřazen na konci 1. pololetí nebo na konci 2. pololetí do 

některého z vyšších ročníků bez absolvování předchozích ročníků, a to po úspěšném vykonání postupových zkoušek 

ze všech povinných předmětů. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel. 

6) Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů výjimečně uvolnit žáka zcela nebo zčásti 

z pravidelné docházky do některého povinného předmětu stanoveného ŠVP, 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. 

7) Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastnit se činností organizovaných 

školou. Je rovněž povinen účinkovat na veřejných i interních akcích školy a navštěvovat vybrané koncertní a 

kulturní akce a výstavy, které jsou součástí základního uměleckého vzdělávání. 

8) Žák je povinen veřejné vystoupení, které neorganizuje ZUŠ, zkonzultovat se svým vyučujícím. 

9) Žák je povinen se řádně vzdělávat a svědomitě připravovat na vyučování. 

10) Žák je povinen dodržovat tento školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl 

seznámen. Je povinen chovat se ve škole slušně, dbát pokynů pracovníků školy. 

11) Žák je povinen dokládat nepřítomnost ve vyučování písemnou omluvou (omluvit žáka je možno též osobně, 

telefonicky, e-mailem nebo zápisem v žákovské knížce), v případě delší nemoci podat učiteli hlavního předmětu do 

tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání. 

12) Žák je povinen chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků. Žákům jsou zakázány všechny činnosti, které 

ohrožují fyzický i psychický stav svůj, spolužáků a pracovníků školy. Žákům není dovoleno ve škole a jejím okolí 

kouřit nebo užívat jiné návykové látky. Hrubým porušením školního řádu je rovněž přechovávání cigaret, tabáku či  

jiných návykových látek a jedů a takových látek, které je svým vzhledem, chutí a konzistencí napodobují. 



 

PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ 
1) Zákonní zástupci žáka mají právo na informace o výsledcích jeho vzdělávání a na právo na informace a 

poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se základního uměleckého vzdělávání. 

2) Zákonní zástupci jsou povinni zajistit, aby žák docházel řádně do školy.  

3) Na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka. 

4) Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních potížích žáka nebo jiných závažných 

skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. 

5) Omlouvat a dokládat důvody nepřítomnosti žáka písemnou formou (omluvit žáka je možno též osobně, 

telefonicky, e-mailem nebo zápisem do žákovské knížky), v případě delší nemoci podat učiteli hlavního předmětu 

do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání.  

6) Oznamovat škole údaje podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka podle § 28 odst. 2 a 3 zák. 

561/2004 Sb. Jsou to zejména: jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, údaje o 

předchozím vzdělání žáka, údaje o zdravotním znevýhodnění nebo postižení, údaje o zdravotní způsobilosti 

k základnímu uměleckému vzdělávání, popř. údaje o sociálním znevýhodnění, jméno a příjmení zákonného 

zástupce, místo jeho trvalého pobytu a adresu doručování písemností, telefonické spojení, e-mailovou adresu 

k zaslání úplaty za vzdělávání. 

 

ZLETILÍ ŽÁCI A STUDENTI JSOU DÁLE POVINNI 

1) Informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných 

skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. 

2) Dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem. 

3) Oznamovat škole údaje podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka podle § 28 odst. 2 a 3 zák. 

561/2004 Sb. Jsou to zejména: jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, údaje o 

předchozím vzdělání žáka, údaje o zdravotním znevýhodnění nebo postižení, údaje o zdravotní způsobilosti 

k základnímu uměleckému vzdělávání, popř. údaje o sociálním znevýhodnění, jméno a příjmení zákonného 

zástupce, místo jeho trvalého pobytu a adresu doručování písemností, telefonické spojení, e-mailovou adresu 

k zaslání úplaty za vzdělávání. 

 

POSKYTOVANÉ VÝHODY 

1) Žákům je možné za určitých podmínek zapůjčit hudební nástroje. 

2) Škola zabezpečuje žákům základní notový materiál. 

3) Škola poskytuje v mimořádných případech prostor a vybavení pro cvičné hodiny (např. bicí). 

 

III. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY 
 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ŠKOLY 

Základní umělecká škola Hostinné je příspěvkovou organizací zřízenou městem Hostinné. Jejím statutárním 

orgánem je ředitel, kterého jmenuje zřizovatel školy. Ředitel jmenuje své statutární zástupce. Ředitel zřizuje jako 

svůj poradní orgán pedagogickou radu školy, kterou tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy na základě § 164 

odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Dále 

ředitel zřizuje jako svůj poradní orgán uměleckou radu a určuje vedoucí jednotlivých oddělení (oborů). Pedagogičtí 

pracovníci jsou přijímáni do pracovního poměru zpravidla na základě výběrového řízení podle § 10 zákona 

563/2004 Sb., nebo pokud byli výkonnými umělci.  

Technickohospodářští pracovníci: hospodářka školy, 2 uklízečky. 

 

ORGANIZACE STUDIA 

1) Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání.  

2) Do základního studia I. a II. stupně jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a 

doporučení přijímací komise, jejíž členy jmenuje ředitel školy. Talentová zkouška může být nahrazena úspěšným 

ukončením základního studia předcházejícího stupně. Termín konání talentových zkoušek škola zveřejní nejpozději 

14 dnů před jejich konáním.  

3) Do přípravného a základního studia mohou být výjimečně přijati mimořádně nadaní uchazeči, kteří nedosáhli 

stanoveného věku. Uchazeči, kteří překročili věk stanovený v § 1 odst. 3, mohou být podle výsledku talentové 

zkoušky přijati do některého z vyšších ročníků základního studia.  

4) Do studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin přijme žáka ředitel školy na návrh učitele hlavního předmětu. 

5) ZUŠ zřizuje obory: hudební, taneční a výtvarný.  

6) Výuka je na škole organizována formou individuální, skupinovou a kolektivní. 

 

ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ 

1) Vyučování začíná podle rozvrhu sestaveného vyučujícím po domluvě se žáky, popř. s jejich zákonnými zástupci. 

Výuka probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek. Tyto údaje mají žáci zapsány 

v žákovských knížkách.  



 

2) Žáci přichází do školy alespoň 5 minut před začátkem vyučování. Přezují se v přízemí budovy. Svrchní oděv si 

nosí do třídy (event. do šatny). V šatně si žáci ponechávají pouze svršky. Cenné věci si odnáší s sebou do třídy. 

Bezprostředně po skončení výuky žáci opouští budovu školy. 

3) Žáci jsou vpuštěni do budovy školy zazvoněním na příslušnou učebnu. Budova je zamykána ve 20:00 h. 

4) Frekvence střídání učeben je dána rozvrhem hodin. Pracovními místy mohou být kmenová třída, třída hudební 

nauky a výtvarného oboru, koncertní sály v Národním domě v Hostinném, baletní sál, učebna bicích v budově DDM 

(Školní 321) apod. 

5) Při příchodu učitele nebo jiné dospělé osoby do výuky žáci pozdraví.  

6) Nepřijde-li vyučující do 5-ti minut po začátku výuky do třídy, oznámí žáci tuto skutečnost vedení školy nebo 

jinému přítomnému učiteli.  

7) Vyučovací hodina trvá 45 minut a vyučovací hodiny jsou odděleny pětiminutovými (desetiminutovými a 

patnáctiminutovými) přestávkami. 

8) Jednotlivé vyučovací hodiny mohou být slučovány do lekcí a to maximálně 2 hodiny v individuální a skupinové 

výuce a maximálně 3 hodiny v kolektivní výuce, po kterých vždy následuje přestávka nebo je výuka ukončena.  

9) Žákům není dovoleno opouštět budovu školy během vyučování. Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením 

je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů, kterou žák předloží vyučujícímu.  

10) Žáci jsou povinni dodržovat školní řád (vnitřní řád) a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s 

nimiž byli seznámeni, dále jsou povinni plnit pokyny pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a 

školním nebo vnitřním řádem. 

11) Žáci se účastní činností organizovaných školou. Účast na vyučování nepovinných předmětů je pro přihlášené 

žáky povinná. Odhlásit se mohou vždy ke konci pololetí.       

12) V době školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména z organizačních a technických, 

vyhlásit pro žáky 5 volných dnů ve školním roce. 

13) Škola může v souladu se školním vzdělávacím programem organizovat koncerty, vystoupení, výstavy, zájezdy 

do zahraničí a další akce související s výchovně vzdělávací činností.  

14) Pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření či z důvodu nařízení karantény škole znemožněna 

prezenční výuka, poskytuje škola vzdělávání distančním způsobem. Její formu určuje ředitel školy s přihlédnutím na 

technické možnosti žáků a zaměstnanců školy.  

15) Účast a přítomnost na distanční výuce není pro žáky ZUŠ povinná. Pokud se ovšem žák nebude účastnit 

distanční výuky, je potřeba toto dát na vědomí vyučujícímu formou omluvenky (u nezletilého žáka omlouvá neúčast 

zákonný zástupce).  

16) Pokud jsou splněny podmínky dle § 184 školského zákona, ZUŠ zahájí přechod na vzdělávání distančním 

způsobem a informuje o tom zákonné zástupce žáků. Vzdělávání distančním způsobem je pro žáky dobrovolné. 

 

V distanční výuce mohou nastat následující situace: 

 Žák nabídky distančního způsobu vzdělání využije. 

 Zákonný zástupce žáka omluví, pokud žák nabídky distanční výuky nevyužije. Žák nadále zůstává žákem 

školy a úplata za vzdělávání se nevrací. 

 Zákonný zástupce nereaguje, se školou nekomunikuje, žák zůstává nadále žákem školy a úplata za 

vzdělávání se nevrací. 

 Zákonný zástupce informuje školu o ukončení vzdělávání v ZUŠ. Žák přestává být žákem školy dnem 

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

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

2 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci 

úplaty se postupuje podle § 8 odst. 3 vyhlášky č. 71/2005 Sb. Podle tohoto ustanovení platí, že ukončí-li 

žák vzdělávání na základě písemného oznámení z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, 

lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit. Žák v takovém případě není hodnocen na vysvědčení.  

 

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ 

1) Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných 

osob.  

2) Vyučující provedou prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení 

žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel písemný záznam s podpisem žáků. Poučení o 

BOZ a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo školu.  

3) Nejvyšší počet žáků ve třídě ve výuce hudebního oboru je obecně 20, ve výuce výtvarného oboru 15 a tanečního 

oboru 15 (výjimečně max. 20 při výuce přípravného ročníku). 

4) Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dozoru učitele. 

Žákům není povoleno otevírat okna, přistupovat k otevřeným oknům, nahýbat se přes zábradlí, manipulovat 

s topnými tělesy, osvětlením a vybavením učebny.  

5) Při výuce v baletním sále a v učebně výtvarného oboru zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro 

tyto učebny dané řádem odborné učebny.  

6) Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci 

pořádané školou, oznamují žáci neprodleně vyučujícímu učiteli nebo pedagogickému dozoru, popř. vedení školy. 



 

Úrazy oznámené až další den nebo později není možné odškodnit. Vyžaduje-li úraz ošetření lékařem, doprovází 

žáka vždy dospělá osoba. O každém úrazu podá vyučující neprodleně zprávu rodičům a vedení školy.   

7) Všichni zaměstnanci školy jsou povinni poskytovat první pomoc a oznamovat údaje související s úrazy žáků. 

Záznamy o úrazu se provádějí dle platných právních předpisů. Záznam o úrazu provádí zaměstnanec školy, který 

v době vzniku úrazu vyučoval nebo vykonával nad žáky dohled. Při smrtelných úrazech a úrazech, jejichž 

důsledkem byla nepřítomnost zraněného ve škole zasahující do dvou po sobě následujících vyučovacích dnů, 

vyhotovuje škola obdobným postupem záznamy o úrazu na předepsaných formulářích. Záznam o jakémkoli úrazu i 

evidovaném v knize úrazů se vyhotoví také na žádost zákonného zástupce žáka, zletilého žáka nebo zřizovatele, 

zdravotní pojišťovny žáka, příslušného inspektorátu České školní inspekce anebo místně příslušného útvaru Policie 

České republiky.  

8) Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dozoru dospělé osoby uvolňovat 

k činnostem mimo třídu a budovu. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka, včetně nepovinných 

předmětů, přestávek a stravování.  

9) 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.  

10) Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění žáků není 

místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na 

předem stanoveném určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování 

bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění 

žáků a skončení akce oznámí prokazatelným způsobem nejméně 1 den předem zákonným zástupcům žáků a to 

zápisem do žákovské knížky nebo jinou písemnou informací.  

11) Výjezd do zahraničí mohou uskutečnit žáci pouze s písemným souhlasem zákonných zástupců. Mezi účastníky 

výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty žáky, kteří mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu platné na 

území příslušného státu a pojištění léčebných výloh v zahraničí nebo v případě výjezdu do členského státu Evropské 

unie mají Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo jiné potvrzení tento průkaz nahrazující.  

12) Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární 

předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nedostatečné zajištění budovy nebo 

jiné závady technického rázu, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých 

schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka 

informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k 

lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Každý učitel má k dispozici v elektronické třídní 

knize rodné číslo žáka, adresu, telefonní čísla rodičů, název zdravotní pojišťovny, u které je žák přihlášen.    

Při úrazu poskytne žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy 

a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten 

pracovník, který byl svědkem úrazu, nebo který se o něm dověděl první.  

13) V případě výskytu příznaků infekčního onemocnění při příchodu žáka do školy není zahájena výuka, škola 

informuje zákonného zástupce. V tomto případě je potřeba kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším 

postupu. Žák je izolován od ostatních do příchodu zákonného zástupce. 

14) V případě výskytu příznaků infekčního onemocnění u zaměstnance školy, opustí tento v co nejkratším možném 

čase pracoviště.  

15) Pokud je škola informována KHS o osobách, které byly v rizikovém kontaktu, neprodleně informuje o vzniklé 

situaci a následných krocích v provozu zákonné zástupce svých žáků, zletilé žáky a zřizovatele.  

16) Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama na prodej výrobků 

ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí.        

 

ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY 

1) Žáci řádně pečují o majetek školy, pronajaté hudební nástroje, notový materiál a jiné učební pomůcky a plně za 

ně odpovídají.  

2) Škody způsobené žáky na majetku školy včetně jeho ztráty, poškození osobních věcí spolužáků apod. jsou žáci 

nebo zákonní zástupci nezletilých žáků povinni uhradit.  

3) Pokud žáci ukončí vzdělávání, odevzdají svému učiteli všechny zapůjčené školní pomůcky. 

 

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ 

1) U žáků přípravného studia, základního studia I. a II. stupně 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 pracovníků, na činnosti, které přímo 

souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, poskytnutých ze státního rozpočtu (§ 160 odst. 1 písm. c) školského 

zákona). 



 

2) 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.  

3) Výše úplaty se stanovuje na období školního roku. Úplata za vzdělávání se hradí pololetně a je splatná do 15. dne 

prvního měsíce příslušného období, úplata za 1. pololetí do 15. 9., za 2. pololetí do 15. 2. příslušného roku. Ředitel 

školy může dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem jiný termín úhrady.  

4) Výše úplaty je určena „Směrnicí ředitele školy k úplatám za školské služby a vzdělávání, které neposkytuje 

stupeň vzdělávání“. 

5) Vrácení úplaty podle vyhlášky č. 71/2005, § 8, odst. 3 (vždy se jedná pouze o žáka, který ukončil studium na 

ZUŠ).  

6) Pronájem nástrojů je možný na základě dohody o pronájmu zpravidla na jeden školní rok za poplatek uvedený ve 

„Směrnici ředitele školy k úplatám za školské služby a vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání“.  

 

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ 

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

2) Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací.  

3) Žáci jsou v jednotlivých předmětech hodnoceni na vysvědčení těmito stupni prospěchu: 

 1 – výborný 

 2 – chvalitebný  

 3 – uspokojivý 

 4 – neuspokojivý  

 

4) Žáci jsou na konci prvního a druhého pololetí celkově hodnoceni těmito stupni: 

 Prospěl (a) s vyznamenáním 

 Prospěl (a) 

 Neprospěl (a) 

5) Žáci prospěli s vyznamenáním, jestliže průměr stupňů prospěchu ze všech předmětů nemají vyšší než 1,5. Žáci 

prospěli, jestliže nebyli ani v jenom předmětu hodnoceni stupněm prospěchu 4 – neuspokojivý.  

6) 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 první 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. 

7) Ředitel školy může uznat částečné vzdělání žáka, pokud je doloženo prokazatelným způsobem a od doby jeho 

dosažení neuplynulo více než 5 let. Uzná-li ředitel školy dosažené vzdělání žáka, uvolní žáka z vyučování a hodnocení 

v rozsahu uznaného vzdělání.  

8) Do vyššího ročníku postupují žáci, kteří byli na konci druhého pololetí celkově hodnoceni stupněm prospěl (a) 

nebo prospěl (a) s vyznamenáním a úspěšně vykonali postupovou zkoušku, pokud tak stanoví rámcový vzdělávací 

program. 

9) Mimořádně nadané žáky lze na konci prvního pololetí nebo na konci druhého pololetí přeřadit do některého 

z vyšších ročníků bez absolvování předchozího ročníku či ročníků, a to po úspěšném vykonání postupových zkoušek 

ze všech povinných předmětů.  

10) Žákovi, který nebyl na konci druhého pololetí hodnocen, lze v odůvodněných případech umožnit opakování 

ročníku.  

11) Žáka studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, který na konci druhého pololetí neprospěl, lze přeřadit zpět 

do příslušného ročníku základního studia.  

 

OPRAVNÉ ZKOUŠKY 

1) Žáci, kteří jsou na konci druhého pololetí hodnoceni stupněm prospěchu 4 – neuspokojivý z jiného než hlavního 

předmětu, konají opravnou zkoušku nejpozději v posledním týdnu měsíce srpna příslušného školního roku. Z hlavního 

předmětu opravnou zkoušku nelze konat. 

2) Jestliže se žák nedostaví k opravné zkoušce v určeném termínu, je hodnocen z předmětu, ze kterého měl konat 

opravnou zkoušku, stupněm 4 – neuspokojivý. Jestliže se žák nemohl dostavit k opravné zkoušce ze závažných 

objektivních příčin a svou neúčast omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného pro vykonání 

této zkoušky, určí ředitel školy náhradní termín pro její vykonání.  

 

KOMISIONÁLNÍ ZKOUŠKY 

Komisionální zkoušky se konají: 

 při postupových zkouškách 

 při závěrečných zkouškách na konci základního studia I. a II. stupně a studia s rozšířeným počtem 

vyučovacích hodin 

 při přeřazení mimořádně nadaného žáka do některého vyššího ročníku bez absolvování předcházejícího 

ročníku nebo ročníků 

 při opravných zkouškách 



 

UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Základní studium I. a II. stupně a studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin se ukončují vykonáním závěrečné 

zkoušky. Závěrečná zkouška může 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 ani ve lhůtě stanovené ředitelem školy 

O ukončení vzdělávání je zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák vyrozuměn písemně do jednoho týdne od ukončení 

vzdělávání.  

 

VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ 

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. 

Ředitel školy může v případě závažného 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 žáka ze školy. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty 

dalšího zaviněného porušení výše uvedených norem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení.  

Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení 

povinností stanovených školským zákonem. 

 

Ředitel školy rozhodne o podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění 

žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy 

provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu (zák. č. 140/1961 Sb.). Žák přestává 

být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí 

den pozdější.  

 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: Martina 

Zemková, dipl.um. 

2. Zrušuje se předchozí znění školního řádu, jeho uložení se řídí spisovým řádem školy.  

3. Školní řád byl schválen pedagogickou radou.  

4. Školní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2022. 

5. Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád následujícím způsobem: 

vyvěšením na chodbě školy, uložením v dokumentech ve sborovně a způsobem umožňujícím dálkový přístup 

(na webu školy). 

6. Zaměstnanci školy byli s tímto řádem seznámeni na provozní poradě dne 25. 8. 2022. 

7. Žáci školy byli s tímto řádem seznámeni svými učiteli v průběhu první řádné vyučovací hodiny, seznámení 

je zaznamenáno v třídních knihách a v žákovských knížkách.  

8. Zákonní zástupci žáků obdrželi školní řád v písemné formě a jeho podpisem stvrdili, že byli s obsahem 

školního řádu seznámeni. Dále je pro ně školní řád zpřístupněn na chodbě školy, na webových stránkách 

školy a ve stručné formě i na předposlední straně žákovské knížky. 

 
 

 

|Hostinné, 25. 8. 2022 

 

Tento školní řád nabývá účinnosti od 1. 9. 2022.  

 

 

                                                                                                                     Martina Zemková, dipl.um. 

                                                                                                                                 ředitelka školy 

 

Jméno zákonného zástupce (tiskacím)………………………………………………………. 

 

Podpis zákonného zástupce ……………………………………………………  dne  ………..……………. 

 

Podpisem stvrzuji, že jsem byl (a) seznámen (a) se školním řádem a jeho obsahu jsem porozuměl (a). 


