Školní řád Základní umělecké školy Neratovice
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.
1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných
vztahů s pedagogickými pracovníky
Práva žáků:
Žák má právo:
a) na základní umělecké vzdělávání dle podmínek uvedených ve vyhlášce č. 71/2005 Sb. O základním
uměleckém vzdělávání,
b) na informace, má právo je vyhledávat, přijímat a rozšiřovat,
c) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
d) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí svého vzdělávání, přičemž jeho
vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jeho věku,
e) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitosti týkajících se základního uměleckého vzdělávání,
f) na studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, do kterého může zařadit žáka ředitel školy na návrh
učitele hlavního předmětu,
g) na informace podle školského zákona mají v případě nezletilého žáka právo také jeho rodiče.
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) řídit se zásadami tohoto školního řádu,
b) dodržovat zásady kulturního chování,
c) účinkovat na veřejných i interních akcích školy a navštěvovat vybrané kulturní akce a výstavy, které jsou
součástí základního uměleckého vzdělávání,
d) docházet do vyučování pravidelně a včas,
e) přicházet a přecházet do svých učeben klidně a spořádaně,
f) každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování hlásit ihned vyučujícímu nebo vedení školy.
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) nejpozději do tří dnů omluvit nepřítomnost ve vyučování osobně, telefonicky nebo e-mailem,
c) v případě delší nemoci podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu o pravděpodobné délce jejího
trvání.

Povinnosti rodičů nezletilých žáků :
a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy, informovat školu o zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích
žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
b) nejpozději do tří dnů omluvit nepřítomnost žáka ve vyučování, osobně, telefonicky nebo e-mailem,
předpokládanou delší nepřítomnost ohlásit předem,
c) v případě delší nemoci podat učiteli hlavního předmětu zprávu o pravděpodobné délce jejího trvání,
d) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se základního
uměleckého vzdělávání žáka,
e) pravidelně kontrolovat zápisy učitelů v elektronické žákovské knížce. Pro školní matriku jsou povinni žáci a
zákonní zástupci nezletilých žáků uvést údaje podle §28, odst. 2 školského zákona: a) jméno a příjmení,
rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, b) údaje o předchozím vzdělávání, c) údaje o tom, zda
je žák zdravotně postižen (včetně údajů o druhu postižení) nebo zdravotně znevýhodněn, popř. údaje o tom,
zda je žák sociálně znevýhodněn, pokud je tento údaj zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým
žákem poskytnut, d) údaje o zdravotní způsobilosti k základnímu uměleckému vzdělávání a o zdravotních
obtížích, které by mohly mít vliv na průběh tohoto vzdělávání, e) jméno a příjmení zákonného zástupce,
místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické a mailové spojení.
2. Provoz a vnitřní režim školy. Organizace školy
Základní umělecká škola v Neratovicích je příspěvkovou organizací zřízenou městem Neratovice. Jejím
statutárním orgánem je ředitel školy PhDr. Roman Novotný, jmenovaný do funkce 1. 8. 2018. Statutární
zástupce ředitele školy bude jmenován. Poradním orgánem je pedagogická rada, kterou tvoří všichni
pedagogičtí pracovníci (§ 164 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním , základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání).
Organizace výuky:
a) vyučování se řídí rozvrhem hodin, který je vyvěšen na nástěnkách v přízemí školy a webových stránkách
školy.
b) budova školy se otevírá ve 12:30 hod.
c) budovu školy zamyká a zabezpečí školník.
d) do vyučování nosí žáci požadované školní potřeby, hudební nástroje, cvičební a pracovní oděvy,
e) v době školního roku může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických,
vyhlásit 5 volných dnů.
f) škola může v souladu se školním vzdělávacím programem organizovat koncerty, výstavy a vystoupení,
zájezdy do zahraničí a další akce související s výchovně vzdělávací činností,
g) žákům není dovoleno opouštět školní budovu během vyučování,
h) při příchodu učitele nebo jiné dospělé osoby do výuky žáci pozdraví,
i) žáci jsou povinni vyčkat příchodu vyučujícího, nepřijde-li vyučující do 10ti minut po začátku výuky do třídy,
oznámí žáci tuto skutečnost v kanceláři školy nebo jinému přítomnému učiteli.
Vyučovací hodiny a přestávky
a) vyučovací hodina trvá 45 minut
b) vyučovací hodiny jsou odděleny pětiminutovými přestávkami
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.

Vstup a pohyb ve škole:
a) žáci přicházejí do školy nejpozději 10 min. před začátkem vyučování. Do učeben žáci vstupují pouze
přezutí. Bezprostředně po skončení výuky opouští budovu školy, škola nemá povinnost ani kapacitu k tomu,
aby vykonávala dozor nad žáky, jejichž vyučování dle rozvrhu skončilo.
b) ve škole a v jejím areálu platí zákaz vnášet sem předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví žáka
i jiných osob,
c) žák se chová tak, aby neohrozil bezpečnost a zdraví svoje ani jiných osob,
d) dospělí, kteří doprovázejí žáky do výuky, se zdržují mimo školní budovu.
e) v prostorách školy platí zákaz kouření.
f) veškeré přepravní prostředky – kola, koloběžky, skateboardy, atd. ponechají žáci před budovou školy
v místě k tomu určeném.
g) Návštěva zákonného zástupce u pedagoga nebo vedení školy je možná pouze po předchozím objednání, a
to mimo dobu výuky pedagoga. Návštěva se na recepci školy zapíše do knihy návštěv a vyčká pokynů
recepčního. Po vyřízení své věci návštěva opustí neprodleně školní budovu.
3. Povinnosti a práva pracovníků školy
a) pro pedagogické a provozní pracovníky jsou závazné pokyny dané pracovním řádem, zákoníkem práce,
školním řádem, předpisy a zákony platnými pro oblast školství,
b) do školy přicházejí nejméně 15 minut před zahájením výuky. Pokud opustí učebnu, jsou povinni ji
zamknout. Zaměstnavatel neručí za odcizené věci z neuzamčené učebny,
c) po skončení poslední vyučovací hodiny překontrolují pořádek ve třídě, uzavření oken a zhasnutí světel.
Přívodní šňůry od elektrických přístrojů a zařízení vytáhnou ze zásuvek. Učitel nechává notebook na stole ve
své učebně. V době nepřítomnosti zajistí předání potřebných údajů pro suplujícího učitele. Přihlášky ke
studiu i ostatní nezbytné dokumenty o studiu žáka jsou uloženy u zástupce ředitele školy,
d) k vaření vody na nápoje je povoleno používat pouze vyhrazené vařiče, schválené vedením školy. Je
zakázáno používat ponorné vařiče,
e) učitelé průběžně kontrolují dodržování všech ustanovení školního řádu, o závadách a přestupcích
informují vedení školy
f) nemůže-li se pracovník dostavit do zaměstnání, je povinen toto neprodleně oznámit vedení školy,
g) pracovníci školy nesmí využívat žáky v době dané rozvrhem k vyřizování svých soukromých záležitostí,
nezletilé žáky nesmí bez dozoru zletilé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesvěřují jim klíče od
učeben a budovy. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky,
h) k vyřizování personálních záležitostí využívají pedagogové předem stanovené hodiny mimo vyučování
denně ve 12.00 – 13.00 hod.
Povinnosti vyučujících při vyučování
Vyučující jsou povinni každou změnu v rozvrhu hodin či změnu v organizaci vyučovacího procesu předem
ohlásit ředitelství ZUŠ
Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a
před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
Za účelem ochrany osob a majetku je škola od 1. 3. 2017 oficiálně zabezpečena kamerovým systémem se
záznamem.

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) bezpečnost a ochranu zdraví žáků zajišťuje ředitel školy zejména pedagogickými pracovníky, případně
dalšími zletilými osobami, které jsou způsobilé k právním úkonům.
c) Žáci jsou pravidelně proškolováni vždy na začátku školního roku svým učitelem hlavního předmětu, před
mimoškolními akcemi, po každém úrazu. Při organizaci školní akce (zájezdy, koncerty žáků a jiné kulturní
akce) je povinen vedoucí školní akce si vyžádat písemný souhlas zákonného zástupce žáka na formuláři Písemný souhlas rodičů. Vedoucí školní akce je povinen poučit žáka o bezpečném chování při školní akci
(vypracovává se u akcí, které trvají více než jeden den nebo u akcí, které se konají v prostředí nezvyklém,
novém nebo rizikovém)
d) žákům není povoleno v prostorách školy kouřit, nosit do školy větší obnos peněz, cenné věci a nevhodné
předměty, které rozptylují pozornost a ohrožují bezpečnost ostatních. Žákům je zakázáno nošení, držení,
distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy,
e) 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,
f) pedagog nesmí posílat žáky do sborovny a žáci ani rodiče nesmějí pobývat ve sborovně ani v přítomnosti
pedagoga,
g) žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí, ztráty hlásí neprodleně svému učiteli, ztráty z neuzamčených
místností pojišťovna nehradí.
4. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
a) Žáci řádně pečují o majetek školy, zapůjčené (pronajaté) hudební nástroje, notový materiál a jiné učební
pomůcky a plně za ně odpovídají. Pronajímání hudebních nástrojů a jiných učebních pomůcek se řídí
smlouvou o pronájmu, která byla vypracována v souladu se zřizovací listinou,
b) škody způsobené žáky na majetku školy včetně jeho ztráty, poškození osobních věcí spolužáků apod. jsou
žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků uhradit,
c) pokud žáci ukončí vzdělávání, odevzdají svému učiteli všechny zapůjčené školní pomůcky.
d) veškeré práce, které žáci vytvoří během výuky ve výtvarném oboru, jsou majetkem školy.
5. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a
Školním vzdělávacím programem školy.
6. Úplata za vzdělávání
Úplata za vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. 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.
Úplata za stanovené období je splatná do 15. září v prvním pololetí a 15. února v pololetí druhém.

7. Ukončení vzdělávání
Ukončení vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.
1. 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.
2. Žák přestává být žákem školy:
a) jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku
b) jestliže byl vyloučen ze školy (§ 31 odst. 2 až 4 školského zákona),
c) v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák,
d) 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.
3. O ukončení vzdělávání podle odstavce 2 písm. a) nebo d) je zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák
vyrozuměn písemně do jednoho týdne od ukončení vzdělávání

Tento školní řád vstupuje v platnost dne 2. 9. 2019

PhDr. Roman Novotný
ředitel školy

