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Základní umělecká škola v Kralupech nad Vltavou 

 
 

 

Š K O L N Í    Ř Á D 
 

1. Úvodní 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 upravuje, vedle tohoto školního řádu a výše 

uvedeného školského zákona, také vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. 

 

2. Žáci a jejich zákonní zástupci 
 

2.1. Práva 
 

2.1.1. Žák má právo na vzdělávání, pokud splňuje potřebné předpoklady pro výuku v daném oboru a během studia respektuje řád školy a vyhlášku 

MŠMT ČR č. 71/ 2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání. Přijetí žáka je dále podmíněno provozně technickými možnostmi školy.  

 

2.1.2. Žáci a jejich zákonní zástupci mají právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. 

 

2.1.3. V případě, že zákonný zástupce žáka nebo žák má nějaké podněty nebo připomínky k výuce v daném předmětu, má právo o tom informovat svého 

učitele. Je také možno obrátit se přímo na vedení školy - tj. na ředitele nebo jeho zástupce. 

 

2.1.4. V případě nevhodného počínání spolužáků ve škole (agrese, šikanování apod.) má žák právo uvědomit svého učitele, případně ředitele nebo jeho 

zástupce. Vyžaduje-li situace okamžitý zásah, uvědomí žák nejbližšího zaměstnance školy.  

 

2.2. Povinnosti 
 

2.2.1. Žák navštěvuje vyučování v prezenční i distanční formě pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu. Distanční vzdělávání škola přizpůsobí 

podmínkám žáků a zajistí on-line výukou prostřednictvím komunikační techniky. Škola je povinna tuto výuku zajistit, přítomnost žáka na tomto způsobu 

výuky však povinná není. 

 

2.2.2. Nepřítomnost ve výuce ohlásí zákonný zástupce žáka (nebo zletilý žák), pokud je to možné, předem, bez zbytečného odkladu, prostřednictvím 

omluvenky systému Klasifikace, výjimečně telefonicky či e-mailem. Neomluvenou absenci je nutné omluvit do sedmi dnů od počátku absence, a to 

prostřednictvím omluvenky v systému Klasifikace. Zanedbávání docházky, zvláště pak neomluvená absence, může být důvodem neklasifikování v daném 

předmětu, případně i vyloučení žáka.  

 

2.2.3. Třídní přehrávky, koncerty školy, výstavy a další veřejná vystoupení (TO, LDO) jsou součástí výuky příslušného oboru.  

 

2.2.4. Žáci jsou povinni dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně k ochraně zdraví a bezpečnosti. 

 

2.2.5. Žák je povinen být v případě mimořádných opatření vybaven ochrannými prostředky dýchacích cest a používat je předepsaným způsobem. 

 

2.2.6. Žáci jsou povinni plnit pokyny vedení školy a pedagogických pracovníků. 

 

2.2.7. Zákonní zástupci (respektive zletilí žáci) jsou povinni neprodleně informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo 

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

 

2.2.8. Žáci jsou povinni všem pracovníkům školy projevovat při setkání ve škole slušným pozdravem patřičnou úctu. Žák se svým chováním, projevy a 

postoji podílí na šíření dobrého jména a pověsti školy. 

 

2.2.9. 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 spojení a emailovou adresu. 

 

2.2.10.  V souladu s § 8 Vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání ze 2.2.2005 je vzdělávání na ZUŠ poskytováno za úplatu.  

Zákonný zástupce žáka (respektive dospělý žák) je povinen úplatu za vzdělání uhradit řádně a včas – tj. nejpozději do15. dne prvního měsíce příslušného 

období (tj. nejpozději 15. 9. – úhrada prvního pololetí; nejpozději 15. 2. – úhrada druhého pololetí). 

Závazek platby úplaty za vzdělávání končí teprve v případě, kdy je studium řádně ukončeno písemnou žádostí na předepsaném formuláři s podpisem 

zákonného zástupce žáka.  

 

2.2.11. Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo c) Vyhlášky o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. 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. Za dobu, kdy škola umožňuje vzdělávání distančním způsobem, se úplata nevrací. 
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3. Provoz a vnitřní režim školy 
 

3.1. Škola je pro žáky přístupná pouze v době jejich vyučování a při činnostech, které škola organizuje mimo vyučování. Žáci přicházejí do školy 5 minut 

před začátkem svého vyučování a po jeho skončení ze školy odejdou. Déle se mohou ve škole zdržovat pouze pod dohledem svých vyučujících. 

 

3.2. Žáci výtvarného, tanečního a literárně-dramatického oboru nechávají obuv a svršky v určených šatnách. Žáci hudebního oboru se přezouvají v šatně a 

přenášejí svou obuv do jednotlivých tříd tak, aby neznečistili okolí (doporučujeme ji přenášet v igelitové tašce). 

 

3.3. Při vyučování musí být na chodbách zachováván klid a pořádek. 

Žáci hromadné výuky hudebního oboru (hudební nauky) se před výukou neshromažďují na chodbě, ale vyčkají příchodu svého učitele v šatně hlavní 

budovy (Riegrova 181). 

 

3.4. Není přípustné, aby žáci nosili bez svolení vedení školy do školní budovy kola, koloběžky a kolečkové brusle. Vzhledem k tomu, že jejich uložení v 

šatnách není možné a za rizikové odkládání do stojanů před školní budovou škola nenese odpovědnost, nedoporučuje dojíždění žáků do školy na těchto 

dopravních prostředcích. 

 

3.5. Do školy nosí žáci pouze věci potřebné k výuce. Cenné věci, hodinky, šperky apod. odkládají před započetím výuky zejména ve výtvarném, 

tanečním a literárně – dramatickém oboru k úschově učiteli, který jim je po skončení výuky vydá zpět.  

Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí. Případné ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému učiteli. Nalezené věci předá nálezce do kanceláře školy 

(sám, nebo prostřednictvím svého učitele). 

 

3.6. Vyučování žáků mohou navštívit jiné osoby pouze se svolením třídního učitele. Výjimku tvoří pouze ředitel školy, zástupce ředitele, školní inspektor 

a učitel na hospitaci z pověření ředitele. Přítomnosti rodičů na výuce nelze nárokovat, ale je možná po dohodě s třídním učitelem. 

 

3.7. Žáci, kteří předčasně ukončili či přerušili studium na ZUŠ Kralupy, mohou v případě úspěšně vykonané talentové zkoušky nárokovat přijetí zpět do 

příslušného ročníku. Jejich opětovné přijetí je podmíněno volnou kapacitou školy. 

 

3.8. Výtvarné práce žáků VO zhotovené v ZUŠ zůstávají trvale ve škole, pokud si to vyžádá vyučující VO nebo ředitel školy (pro účely výstav, archivace 

ukázkových prací apod.). 

 

3.9. ZUŠ si vyhrazuje právo publikovat výsledky školních činností svých žáků (tj. publikování záznamů veřejných žákovských vystoupení, záznamů z 

výukových aktivit, vystavování výtvarných prací apod.) 

 

4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, včetně ochrany před sociálně patologickými jevy 

  

4.1. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob. Platí zde přísný zákaz 

nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek. 

 

4.2. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. 

 

4.3. V prostorách školy a při školních akcích žáci nesmí bez povolení a dozoru učitele manipulovat s elektrickými spotřebiči, topnými tělesy, osvětlením, 

protipožární, zdravotní a zabezpečovací technikou, s hudebními nástroji a zvukovou aparaturou, učebními pomůckami a dalším vybavením učebny.  

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

 

4.4. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo při školní akci, jsou žáci povinní hlásit ihned svému učiteli 

nebo někomu z vyučujících či zaměstnanců školy. 

 

4.5. Žáci jsou školeni svým učitelem hlavního předmětu v bezpečnosti a ochraně zdraví vždy na začátku školního roku a před mimoškolními akcemi. 

 

4.6. 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. 

  

5. Podmínky zacházení s majetkem školy 

 

5.1. Žáci zacházejí se školním majetkem šetrně. 

 

5.2. Poškodí-li žák úmyslně nebo z nedbalosti školní majetek, majetek žáků, učitelů či jiných osob, jsou rodiče tohoto žáka povinni škodu uhradit. 

 

5.3. Škola může žákům zapůjčit k domácí přípravě na vyučování hudební nástroj. Pravidla zápůjčky jsou vymezena smlouvou, kterou podepisuje dospělý 

žák, nebo zákonný zástupce nezletilého žáka. V případě přechodu na vzdělávání distančním způsobem mohou být žákům zapůjčeny technické prostředky 

školy pro digitální komunikaci (tablet, sluchátka, notebook, mikrofon atd.), tento majetek je zapůjčen uzavřením smlouvy o výpůjčce. 

 

6. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a Školním vzdělávacím programem školy. 

Žák je v jednotlivých předmětech hodnocen na vysvědčení těmito stupni prospěchu: a) 1 - výborný, b) 2 - chvalitebný, c) 3 - uspokojivý,  

d) 4 - neuspokojivý. Na konci 1. a 2. pololetí je celkově hodnocen těmito stupni: a) prospěl(a) s vyznamenáním, b) prospěl(a), c) neprospěl(a). 

Při distančním vzdělávání, zajišťovaném jakoukoli formou, žák vždy dostane zpětnou vazbu o výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů. Je 

uplatňováno především formativní hodnocení. Zákonní zástupci jsou při prezenčním i distančním vzdělávání informováni průběžně prostřednictvím 

systému Klasifikace, v odůvodněných případech telefonicky. 

 

Tento Školní řád nabývá účinnosti dne 1. října 2021 (ke stažení na www.zuskralupy.cz).                                         
      

Luboš Harazin, 

ředitel ZUŠ Kralupy nad Vltavou 

http://www.zuskralupy.cz/

