ŠKOLNÍ ŘÁD
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

DUBŇANY

Školní řád Základní umělecké školy Dubňany vydává na základě zákona č.561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
v platném znění § 30, odst. 1 ředitel školy. Školní řád respektuje Úmluvu o právech dítěte
schválenou valným shromážděním OSN, k níž se Česká republika přihlásila datem svého
vzniku 1.ledna 1993.
Seznámení se školním řádem provádějí učitelé vždy na začátku nového školního roku. Školní
řád je vyvěšen v budovách školy na veřejně přístupných místech – chodby školy a je umístěn
na stránkách školy www.zusdubnany.cz. Žáci i jejich zákonní zástupci stvrdí jeho
prostudování svým podpisem v příslušné kolonce žákovské knížky.
Posláním školy je vychovávat mladého občana všestranně, napomáhat k jeho rozvoji
v harmonicky rozvinutého a vyspělého člověka. Účelem tohoto řádu je vytvořit příznivé
podmínky pro splnění společného cíle. Dobrovolným rozhodnutím ke studiu na škole se žák
zavazuje k plnění všech práv a povinností daných tímto řádem.

ČÁST PRVNÍ
Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech
vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky
I. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
Žák má právo:










na informace, má právo je vyhledávat, přijímat a rozšiřovat,
na základní umělecké vzdělávání dle podmínek uvedených ve vyhlášce č.71/2005 Sb.
o základním uměleckém vzdělávání v platném znění,
na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich
vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající
jejich věku,
na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se základního
uměleckého vzdělávání,
žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na základní umělecké
vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a
možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na
poradenskou pomoc školy,
pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se při přijímání ke
vzdělávání a při jeho ukončování stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich
potřebám. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží
k povaze postižení nebo znevýhodnění,

Na informace podle školského zákona mají v případě zletilých žáků právo také jejich
rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost.

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.
II. Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
Žáci jsou povinni:


řídit se zásadami tohoto školního řádu,



dodržovat zásady kulturního chování, být slušní a ohleduplní k dospělým a k sobě
navzájem,



před vstupem do školy si řádně očistí obuv, v prostoru šaten se přezouvají, ale
všechny osobní věci, včetně obuvi, oblečení apod. si vezmou s sebou do učebny,



před vyučováním ani o přestávkách nesmí pobíhat po chodbách, pohybují se tak, aby
nezpůsobil zranění sobě ani spolužákům,



při přechodu do jiné učebny během přestávky přecházejí žáci ukázněně a zachovávají
pravidla bezpečnosti, při hře v souboru a orchestru se řídí pokyny dirigenta nebo
vedoucího souboru



žákům je zakázáno v nepřítomnosti učitele (pokud učitel nerozhodne jinak) hrát na
hudební (školní) nástroje, zejména klavíry v učebnách pro kolektivní výuku,



v případě nepřítomnosti učitele se žák hlásí v ředitelně školy nebo u některého
nejbližšího vyučujícího,



žákům je zakázán vstup do kabinetů a skladů,



žákům není dovoleno kouřit a pít alkoholické nápoje v prostorách školy, dále je přísně
zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy,



všem osobám zdržujícím se v prostorách školy je zakázáno vymezovat se negativním
způsobem vůči ostatním osobám z důvodu barvy jejich pleti či pro jejich národnost,



po vyučování se nesmí žáci zdržovat v budově školy,



účinkovat na veřejných i interních akcích školy a navštěvovat vybrané koncertní a
kulturní akce a výstavy, které jsou součástí základního uměleckého vzdělávání.

III. Zletilí žáci a studenti jsou dále povinni:
 informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních
obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh
vzdělávání,
 dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami
stanovenými školním řádem,
 oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 školského zákona a další
údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost a změny v těchto
údajích.
 nejpozději do tří dnů omluvit nepřítomnost ve vyučování.

IV. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni









zajistit, aby žák docházel řádně do školy,
na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících
se základního uměleckého vzdělávání žáka,
informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo
jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
dokládat nepřítomnost žáka ve vyučování písemnou omluvou (omluvit žáka je možno
též osobně, telefonicky nebo e-mailem),
oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 školského zákona a další
údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost a změny v těchto
údajích.
nejpozději do tří dnů omluvit nepřítomnost ve vyučování.
zákonní zástupci přicházejí k jednání s učitelem a ředitelstvím školy před začátkem
vyučování nebo po dohodě.



doporučujeme, aby zákonní zástupci na přání učitele navštívili vyučovací lekci svého
dítěte.



doporučujeme zákonným zástupcům navštěvovat interní i veřejné žákovské koncerty
a to i tehdy, když jejich dítě neúčinkuje.

Pro školní matriku jsou povinni žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků uvést údaje podle §
28, odst. 2 školského zákona:







jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu,
údaje o předchozím vzdělávání,
údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně údajů o druhu postižení, nebo
zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaje o tom, zda je žák sociálně znevýhodněn,
pokud je tento údaj zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem
poskytnut,
údaje o zdravotní způsobilosti k základnímu uměleckému vzdělávání a o zdravotních
obtížích, které by mohly mít vliv na průběh tohoto vzdělávání,
jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro
doručování písemností, telefonický kontakt.

ČÁST DRUHÁ
Provoz a vnitřní režim školy
I. Organizace školy
Základní umělecká škola Dubňany je příspěvkovou organizací zřízenou městem
Dubňany. Jejím statutárním orgánem je ředitel školy, kterého jmenuje zřizovatel
školy.
Ředitel zřizuje jako svůj poradní orgán pedagogickou radu, kterou tvoří všichni
pedagogičtí pracovníci.

Pedagogičtí pracovníci jsou přijímáni do pracovního procesu zpravidla na základě
výběrového řízení nebo pokud prokáží umělecko-pedagogické výsledky ve svém
dřívějším zaměstnání nebo pokud byli výkonnými umělci.
Technicko hospodářští pracovníci: ekonom
školník
uklízečka

II. Obory a oddělení
HUDEBNÍ OBOR oddělení

-

smyčcových a strunných nástrojů

-

klávesových nástrojů

-

dechových nástrojů

-

pěvecké

VÝTVARNÝ OBOR
III. Organizace výuky
 Výuka se uskutečňuje zpravidla v odpoledních hodinách, výjimečně dopoledne po
dohodě s vyučujícím.
 Vyučování se řídí rozvrhem hodin.
 Žák přichází do školy vždy nejméně 5 minut před započetím výuky.
 Řádná příprava do každé lekce je základní podmínkou úspěšné a radostné práce a
povinností každého žáka ZUŠ.
 Žák je povinen se zúčastňovat vyučování všech předmětů stanovených učebním
plánem nebo školním vzdělávacím programem. Výjimku povoluje ředitel školy.
 Žáci smějí vystupovat v oboru, který studují na ZUŠ, jen se souhlasem učitele.
 Nepřijde-li vyučující do 10ti minut po začátku výuky do třídy, oznámí žáci tuto
skutečnost zástupci ředitele nebo jinému přítomnému učiteli.
 Režim otevírání a uzavírání budov školy je stanoven na školní rok a vychází z rozvrhů
hodin jednotlivých tříd a oborů.
Vyučovací hodiny a přestávky
 vyučovací hodina trvá 45 minut,
 vyučovací hodiny jsou odděleny pětiminutovými, popř. patnáctiminutovými
přestávkami,
 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
musí následovat nejméně dvacetiminutová přestávka.

Vstup a pohyb po škole a v areálu školy
 žáci přichází do školy 10 minut před začátkem vyučování. Očistí si boty, přezují se v
šatně nebo jiném obvyklém místě. V šatnách se nezdržují déle, než je nezbytně nutné
k odložení a vyzvednutí šatstva a obuvi. Bezprostředně po skončení výuky žáci
opouští budovu školy. Ve škole a v jejím areálu není dovoleno používat výrobky
zábavné pyrotechniky a střelné nebo sečné zbraně. Vzhledem k nebezpečnosti těchto
výrobků budou žákům odebrány a vůči žákům budou přijata výchovná opatření.
 rodiče žáků čekají na žáky na určeném místě,
 vstup cizích osob do budov školy je možný jen v doprovodu učitelů školy nebo
technickohospodářských pracovníků školy,

ČÁST TŘETÍ
Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.




















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,
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,
škola je povinna vést evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech uvedených
v odstavci 2 a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím,
ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a
reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků,
žák je povinen chránit své zdraví i zdraví spolužáka,
žáci jsou povinni po celou dobu pobytu ve škole a při školních akcích či výletech
uposlechnout pokyny a nařízení pedagogických pracovníků a musí dodržovat
bezpečnostní předpisy, s kterými byli seznámeni svými učiteli,
je zakázáno odkládat věci na chodbách školy. Za tyto věci škola neručí (platí i pro
jízdní kola),
žákům se nedovoluje jezdit po chodbách na kolečkových bruslích nebo jiných
sportovních prostředcích,
je zakázáno nosit do školy nevhodné předměty, cenné věci nebo větší částky peněz,
všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky (omamné nebo
psychotropní látky, alkohol, tabák) nebo s nimi manipulovat,
žáci nesmí otevírat okna a manipulovat s vybavením učebny nebo elektrickými
spotřebiči,
zákonní zástupci, kteří doprovázejí své dítě do školy, počkají na ně po dobu výuky
v šatně,
o přestávkách se chovají žáci ve třídách a na chodbách ukázněně,
během vyučovací doby může učitel zakázat používání mobilního telefonu
na pobočkách školy, kde se vyučuje v základních školách, se žáci řídí školním řádem
dané školy.

ČÁST ČTVRTÁ
Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a zákonných zástupců nezletilých
žáků
 Žák je povinen zacházet s notovým materiálem a školními potřebami šetrně. Ztrátu
nebo úmyslné poškození je povinen zaplatit.
 Žákům není dovoleno provádět jakékoliv manipulace s učebními pomůckami, je
zakázáno manipulovat s vodovodním, elektrickým a plynovým vedením, s tělesy
ústředního topení, s okny, roletami, televizními přijímači a ostatním zařízením školy.
 Své pracovní místo, třídu a ostatní školní prostory žák udržuje v čistotě, chrání
majetek před poškozením.
 Poškodí-li žák úmyslně majetek školy, rodiče jsou povinni způsobenou škodu v plné
výši uhradit.
 Svůj nebo půjčený majetek školy (nástroj) žák udržuje v pořádku a čistotě.

ČÁST PÁTÁ
Pravidla pro přijímání a ukončení studia, hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
Přijímání žáků
 Ke studiu se žáci přihlašují písemnou přihláškou na předepsaném tiskopise, kterou za
nezletilého podepisují jeho rodiče nebo jiní zákonní zástupci. Žáci jsou ke studiu
přijímáni na základě úspěšně vykonané talentové (přijímací) zkoušky. Průběh
výsledek zkoušky je zaznamenán do tiskopisu „ Protokol o přijímání žáků a
komisionálních zkouškách“. O přijetí (zařazení žáka ke konkrétnímu vyučujícímu),
resp. nepřijetí (zařazení do databáze nepřijatých uchazečů, kteří mohou být přijati
v případě uvolnění kapacity školy) ke studiu jsou zákonní zástupci vyrozuměni
v posledním týdnu měsíce srpna, popř., v první polovině měsíce září prostřednictvím
webových stránek a informačních vývěsek školy.
 Přijatí žáci jsou do výuky zařazeni v souladu s platnou legislativou a ŠVP ZUŠ Dubňany.
Kritéria pro přijetí žáků ke studiu
Cílem přijímací zkoušky je především posouzení míry talentu uchazeče. Každý obor si
stanovuje konkrétní činnosti, jejichž zvládnutím žák prokáže talent a další
předpoklady potřebné ke studiu vybraného oboru (fyzické předpoklady, psychická a
sociální zralost apod.)

Jednotlivé činnosti jsou přijímací komisí, jejíž členy jmenuje ředitel školy, hodnoceny
stupnicí A, B, C.
A – žák bez problémů zvládá
B - žák reaguje, zvládá s drobnými nedostatky
C - žák zvládá s problémy
Dispozice pro studium jsou ověřovány prostřednictvím těchto činností:
 Zpěv písně
 Zopakování hraného tónu (intonace)
 Rozlišení tónů – počet tónů, různá výška apod. (sluch)
 Zopakování vytleskaného rytmu (rytmus)
Zájemci o studium výtvarného oboru mohou předložit soubor domácích prací a
při samostatné zkoušce výtvarně ztvární dva úkoly.
Součástí zkoušky je rovněž motivační rozhovor.
Ukončení studia
 ukončení vzdělávání se řídí vyhláškou č.71/2005 Sb., § 7, o základním uměleckém
vzdělávání v platném znění,
 studium může být ukončeno rozhodnutím ředitele školy, pokud žák závažným
způsobem poruší školní řád,
 žák může ukončit studium ze zdravotních důvodů, případně i z jiných závažných
důvodů, požádá-li o to písemně (za nezletilé žáky rodiče nebo jiní zákonní zástupci), a
to k 31.lednu nebo k 30.červnu.
Hodnocení žáků
 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 :
a) 1 - výborný,
b) 2 - chvalitebný,
c) 3 - uspokojivý,
d) 4 - neuspokojivý.

 žák je na konci prvního a druhého pololetí celkově hodnocen těmito stupni:
a) prospěl(a) s vyznamenáním,
b) prospěl(a),
c) 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 horším 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 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,
 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,
Kritéria pro klasifikaci
výborný
 zvládnutí očekávaných výstupů a vzdělávacího obsahu v daném ročníku,
 pohotové vykonávání požadovaných intelektuálních i motorických činností,
 výsledky činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky,
 kreativní přístup ke studiu,
 vlastní invence, originalita, samostatnost, soustředěnost a pečlivost.
chvalitebný
 zvládnutí očekávaných výstupů a vzdělávacího obsahu v daném ročníku,
 ve výsledcích činnosti se objevují nedostatky,
 malá soustředěnost, ledabylý přístup.

uspokojivý
 nedostatečné zvládnutí očekávaných výstupů a vzdělávacího obsahu v daném
ročníku,
 nedostatky při vykonávání činností, chybování,
 nesoustředěnost při práci, nesplnění úkolu.
neuspokojivý
 nezvládnutí očekávaných výstupů a vzdělávacího obsahu v daném ročníku,
 neochota ke spolupráci, nesamostatnost, časté nesplnění úkolů,
 úroveň dovedností není předpokladem pro práci ve vyšším ročníku.

ČÁST ŠESTÁ
Úplata za vzdělávání
 úplata za vzdělávání se platí složenkou nebo převodem na účet pololetně a jeho výši
stanovuje ředitel školy dle §8 odst. 1 vyhlášky MŠMT č. 71/2005 Sb. O základním
uměleckém vzdělávání v platném znění,
 úplatu za vzdělávání je nutné uhradit za první pololetí do 15.listopadu a za druhé
pololetí do 15.dubna. Nedodržení termínu za vzdělávání za dané období může být
důvodem k okamžitému vyloučení žáka ze školy,
 na začátku školního roku platí každý žák zápisné ve výši 40,- Kč.

Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1.2.2015

V Dubňanech dne 15.1.2015

Pavel Varmuža
ředitel školy

