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ŠKOLNÍ ŘÁD 
 

Úvod 

 

 

Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., a příslušných prováděcích 

předpisů.  

 

Školní řád je závazný pro všechny žáky školy, jejich zákonné zástupce a všechny pracovníky 

školy. 

Upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků, jejich zákonných zástupců a pravidla 

vzájemných vztahů mezi všemi osobami účastnými na vyučování.  

Jeho součástí jsou podmínky provozu a vnitřního režimu školy, podmínky zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před 

projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.  

Školní řád dále stanoví podmínky zacházení se školním majetkem a pravidla pro hodnocení 

výsledků vzdělávání. 

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem jsou s ním 

seznámeni žáci školy a informováni o jeho vydání a obsahu zákonní zástupci nezletilých 

žáků.   

 

 

 

ČÁST PRVNÍ 
 

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti 

o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole 
 
 

I. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 

 

1) Žák má právo na informace, má právo je vyhledávat, přijímat a rozšiřovat. 

 

2) Žáci mají dále právo: 

a) na základní umělecké vzdělávání dle podmínek uvedených ve vyhlášce č. 71/2005 Sb. 

o základním uměleckém vzdělávání, 

b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 

c) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat 

v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je 

povinen se stanovisky a vyjádřením těchto samosprávných celků zabývat, 

d) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich 

vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající 

jejich věku, 

e) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení 

v záležitostech 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) žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření nezbytných 

podmínek, které umožní základní umělecké vzdělávání, a na poradenskou pomoc 

školy. Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se při 
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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, 

h) žáci s nadprůměrnými studijními výsledky mohou být ředitelem školy na základě 

žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka a na návrh učitele 

hlavního předmětu přeřazeni na konci prvního pololetí  nebo na konci druhého 

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 školy. 

 

3) Práva uvedená v odstavci 2 s výjimkou písmen a), c) a f) mají také zákonní zástupci 

nezletilých žáků. 

 

4) Na informace podle odstavce 2 písm. b) mají v případě zletilých žáků právo také jejich 

rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilých žákům plní vyživovací povinnost. 

 

 

II. Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků 

 

1) Žáci jsou povinni: 

a) řídit se zásadami tohoto školního řádu, 

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

navzájem, 

c) docházet do vyučování pravidelně a včas, 

d) účinkovat na veřejných i interních akcích školy a navštěvovat vybrané koncertní a 

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

 

2) Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci jsou povinni: 

a) uvést údaje pro školní matriku podle § 28, odst. 2 školského zákona, 

b) uhradit úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu, 

c) zajistit, aby žák docházel řádně do školy, 

d) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících 

se základního uměleckého vzdělávání žáka, 

e) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo 

jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 

f) dokládat nepřítomnost ve vyučování písemnou omluvou, osobně, telefonicky nebo    

e-mailem, 

g) v případě delší nemoci informovat vyučující o jejím pravděpodobném trvání, 

h) nepřítomnost žáka z důvodu účasti na škole v přírodě, lyžařském výcviku apod. 

omlouvat předem. 

 

 

III. Pravidla vzájemných vztahů s pracovníky školy 

 

a) Všichni pracovníci školy a žáci školy se vzájemně respektují, dbají o vytváření 

partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností 

b) Všichni pracovníci školy a žáci školy dbají o dodržování základních společenských 

pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace 

c) Všichni pracovníci školy a žáci školy dbají na udržování pořádku a čistoty ve všech 

prostorách školy. 
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d) Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáků vůči pracovníkům školy nebo 

pracovníků školy vůči žákům je považováno za závažné porušení školního řádu a 

vedení školy z takového jednání vyvodí důsledky v souladu s pracovně právními 

předpisy a ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona (§ 31 odst. 3). 

 

 

 

ČÁST DRUHÁ 
 

Provoz a vnitřní režim školy 
 

I.   Vyučování 

 
a) vyučování se řídí rozvrhem hodin,  

b) do vyučování nosí žáci požadované školní potřeby, 

c) nemá-li žák některé věci na vyučování, omluví se na začátku hodiny vyučujícímu,  

d) do školy nosí žáci pouze věci potřebné na vyučování. Hodinky, šperky, peníze apod.    

      mají stále u sebe. Pokud je při vyučování musí odložit, svěří je do úschovy  

      vyučujícímu. Mobilní telefony nesmí narušovat průběh vyučování, 

e) před zahájením vyučovací hodiny kolektivních předmětů jsou žáci připraveni na  

      vyučování. Sedí na svých místech a při vstupu dospělé osoby do třídy zdraví  

      povstáním,  
f) žáci zdraví ve škole všechny dospělé osoby, 
g) nepřijde-li vyučující do pěti minut po začátku výuky do třídy, oznámí žáci tuto  

      skutečnost řediteli školy, nebo jinému přítomnému učiteli, 

h) opouštět školní budovu během vyučování není žákům dovoleno, 

g) v době školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména  

      z organizačních a technických, vyhlásit pro žáky 5 volných dnů ve školním roce,  

h) škola může v souladu se školním vzdělávacím programem organizovat koncerty,  

      výstavy a vystoupení, zájezdy do zahraničí a další akce související s výchovně  

      vzdělávací činností, 

     ch) nezúčastní-li se žák vyučování, nemá nárok na náhradu.  

Je-li žák dlouhodobě nepřítomen (nejméně 4 týdny po sobě), může požádat o vrácení 

části příspěvku. 

 

II.   Vyučovací hodiny a přestávky 

 
a) vyučovací hodina trvá 45 minut, může být rozdělena na dvě části, 

b) vyučovací hodiny jsou odděleny zpravidla pětiminutovými přestávkami, 

c) výjimečně v odůvodněných případech mohou být bez přestávky za sebou 2 hodiny, 

d) před a po kolektivním vyučování musí být vždy přestávka, 

e) jednotlivé vyučovací hodiny mohou být slučovány do lekcí:  

 maximálně 2 hodiny v individuální a skupinové výuce 

 maximálně 3 hodiny v kolektivní výuce 

 

III.   Vnitřní režim školy 

 
a) Výuka probíhá v učebnách ZUŠ Nepomuk, nacházejících se v budově ZŠ Nepomuk   

a na odloučeném pracovišti v ZŠ Kasejovice, 
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b) žáci, kteří přicházejí na vyučování zvenku, se hlásí od vchodu domácím telefonem.  

Očistí si boty, přezují se v šatně nebo jiném obvyklém místě, 

c) žáci  přichází do školy 10 minut před začátkem vyučování. V šatnách se nezdržují 

déle, než je nezbytně nutné  k odložení a vyzvednutí šatstva a obuvi. Bezprostředně po 

skončení výuky žáci opouští budovu školy,  

d) o přestávkách se chovají žáci ve třídách a na chodbách ukázněně, 

e) vstup do budovy a chodba sloužící jako šatna jsou střeženy kamerovým systémem za 

účelem ochrany majetku (reg. č. 33806 Úřadu pro ochranu osobních údajů), 

f) ve školní budově je umožněn bezbariérový přístup, 

g) vstup a pohyb na odloučeném pracovišti se řídí školním řádem příslušné ZŠ. 

 

 

 

ČÁST TŘETÍ 
 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před 

sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 
 

 

1) 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. 

 

2) 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. 

 

3) 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. 

 

4) 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 nebo přímo 

ohrožujících či poškozujících životní prostředí.  

 

5) Bezpečnost a ochranu zdraví žáků zajišťuje ředitel školy pedagogickými pracovníky.  

 

6) Žáci  jsou pravidelně proškolováni vždy na začátku nového školního roku svým učitelem. 

Školení žáků se uskuteční v rozsahu vypracovaném vedením školy. Zápis se provede do 

třídní knihy. 

 

7)  Žákům je doporučeno přezouvat se, jsou povinni dbát na hygienu, zvlášť před jídlem, před  

      hraním na školní nástroj a po použití WC. 

 

8)  Každý úraz či poranění, k němuž dojde během vyučování, jsou žáci povinni ihned hlásit  

     vyučujícímu. 

 

9)  Při akcích konaných mimo místo, 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. 
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10) Při akcích konaných mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školy, se  

      zajišťuje bezpečnost a ochrana zdraví žáků na předem 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. Zákonné zástupce žáků o těchto  

      akcích informuje vyučující nejméně jeden týden předem. 

 

11) 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 Potvrzení tento průkaz nahrazující. Dále musí mít škola  

      písemně potvrzení povolení souhlasu výjezdu žáka do zahraničí svým zákonným 

      zástupcem. 

 

12) Žákům není povoleno v prostorách školy kouřit, nosit do školy větší částky 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. 

 

13) V učebnách není žákům povoleno otevírat okna, přistupovat k otevřeným oknům,  

      manipulovat s topnými tělesy, nesmí zapojovat elektrické spotřebiče. 

 

 

 

 
 

ČÁST ČTVRTÁ 
 

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a zákonných zástupců 

nezletilých žáků 
 

 

1) Žáci řádně pečují o majetek školy, zapůjčené (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. 

 
 

 

 

ČÁST PÁTÁ 
 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání 
 

 

Pravidla hodnocení a klasifikace 
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Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni 

 

1) výborný 

Žák ovládá požadované poznatky uceleně, přesně a úplně, chápe vztahy mezi nimi. 

Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené vědomosti a dovednosti při řešení 

praktických i teoretických úkolů. 

Samostatně hodnotí jevy a zákonitosti 

 

2)  chvalitebný 

Žák ovládá poznatky v podstatě uceleně, přesně a úplně. Samostatně nebo na základě 

menších podnětů učitele je schopen osvojené vědomosti a dovednosti uplatňovat, 

nevyskytují se podstatné chyby. 

Dokáže hodnotit jevy a zákonitosti s částečnou pomocí učitele 

 

3) uspokojivý 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojených vědomostí a dovedností 

závažnější nedostatky, které je schopen uplatňovat s intenzivnější pomocí učitele. 

Dokáže hodnotit jevy a zákonitosti spíše jen za pomocí učitele 

 

4) neuspokojivý 

Žák si požadované vědomosti a dovednosti neosvojil, má v nich závažné nedostatky, 

které není schopen opravit ani s pomocí učitele. 

Nedokáže hodnotit jevy a zákonitosti ani za pomocí učitele 

 

 

Zásady klasifikace 
 

Získání podkladů pro hodnocení 

 

Vyučující všech předmětů na začátku každého klasifikačního období (na začátku školního 

roku) prokazatelně seznámí žáky (i jejich zákonné zástupce) s pravidly a podmínkami 

klasifikace. 

 

Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména: soustavným pozorováním 

žáků, sledováním jejich výkonů a připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek a 

analýzou výsledků jejich různých činností. 

 

Vyučující dbá na přiměřený počet hodnocení, který závisí i na počtu vyučovacích hodin 

příslušného předmětu a na jeho povaze. 

 

Vyučující je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci průkazným způsobem tak, 

aby mohl doložit správnost celkové klasifikace i způsob získaných známek. 

 

 

Kritéria hodnocení: 

 plnění ročníkových výstupů 

 pokrok žáka ve studiu za určité časové období 

 zájem o daný umělecký obor 

 pravidelná docházka 
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 účast na školních akcích  

 aktivita při výuce 

 úroveň veřejné prezentace 

 domácí příprava 

 spolupráce a komunikace v kolektivu 

 

Formy ověřování vědomostí a dovedností: 

 kontrola plnění ročníkových výstupů a zadaných úkolů  

 zkoušky (postupové, ověřovací, závěrečné, ročníkové práce) 

 absolventská vystoupení a absolventské práce 

 průběžné prověřování při hodinách – ústně, testem 

 

Postupové zkoušky nekonají žáci II. stupně. 

 

 
Výchovná opatření 

 

 

1) 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. 

 

2) 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. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví 

ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák 

v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení výše uvedených norem, může 

ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení. 

 

3) Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy 

považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem. 

 

4) 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. 

 

 

Tento Školní řád nabývá účinnosti dnem  2. 9. 2019 

 

Stanislav Vaník 

   ředitel ZUŠ         


