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ŠKOLNÍ ŘÁD 
 

1. Právní vymezení dokumentu 
 
Školní řád Základní umělecké školy, Prachatice, Husova 110 (dále jen ZUŠ 
Prachatice) vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. Dále odpovídá aktuálnímu znění vyhlášky č. 71/2005 
Sb., o základním uměleckém vzdělávání. 
 
 

2. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců    
ve škole 

2.1. Obecné vymezení práv žáků 
- Žáci mají právo na základní umělecké vzdělávání dle výše 

uvedeného zákona. 
- Veškerá rozhodnutí týkající se žáka musí být činěna v jeho 

nejlepším zájmu. 
- Škola respektuje právo žáka na svobodné myšlení, kulturní, 

politické, sociální smýšlení a náboženství. 
- Žák má právo na ochranu jeho soukromí. 
- Žák má právo vyjádřit se slušnou formou k záležitostem 

spojených s výchovou a vzděláváním, které se jej týkají. 
- Žák má právo na informace o průběhu a výsledcích svého 

vzdělávání. 
- Žák má právo na individuální přístup, žáci mimořádně nadaní i 

žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo              
na individuální vzdělávací plán za podmínek stanovených 
zákonem. 

- Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami vytvoří škola při 
přijímání ke studiu i při výuce v souladu s platnou legislativou 
vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. 

 
2.2. Docházka do školy 

- Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu 
hodin a účastnit se vybraných činností a akcí organizovaných 
školou nebo akcí souvisejících s výukou v základním 
uměleckém vzdělávání. 

- Žák je povinen se řádně vzdělávat a připravovat na vyučování. 
- Povinností dospělého žáka a zákonného zástupce nezletilého 

žáka je omlouvat nepřítomnost ve vyučování. Omluvu může 
provést telefonicky, osobně, písemnou formou nebo e-mailem. 
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- Neomluvená absence je projednávána se zákonnými zástupci 
žáků. 

- Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných 
důvodů výjimečně uvolnit žáka z pravidelné docházky do 
povinného předmětu stanoveného ŠVP. Uvolnění je možné 
částečně nebo zcela na pololetí i celý školní rok. Přesné 
podmínky stanoví ředitel školy na základě písemné žádosti 
zákonného zástupce. 

 
2.3. Základní pravidla chování ve škole 

- Žák je povinen dodržovat tento školní řád, chovat se slušně, 
respektovat pokyny a předpisy školy k ochraně zdraví a zajištění 
bezpečnosti.  

- Žákům není dovoleno ve škole a v jejím okolí kouřit nebo užívat 
jiných návykových látek. Za porušení školního řádu je 
považováno také přinášení těchto látek a jiných nebezpečných 
předmětů do školy. 

- Nejsou tolerovány jakékoliv projevy nenávisti, netolerance, 
šikany, psychického i fyzického ubližování. 

 
3. Provoz a vnitřní režim školy 
3.1. Organizace studia 

- Do přípravného studia I. stupně jsou přijímány děti, které 
prokážou předpoklady ke vzdělávání. 

- Do základního studia I. a II. stupně a přípravného studia II. 
stupně jsou přijímáni žáci na základě úspěšného vykonání 
talentové zkoušky. Talentová zkouška může být nahrazena 
úspěšným zakončením přípravného studia (ročníková zkouška), 
nebo ukončením předchozího stupně základního studia 
(absolventská zkouška). 

- ZUŠ zřizuje hudební, výtvarný a taneční obor. 
- výuka je organizována formou individuální, skupinovou a 

kolektivní. 
 

3.2. Organizace začátku a konce vyučování 
- Vyučování se řídí rozvrhem hodin. 
- Žáci přicházejí do školy nejpozději 5 minut před začátkem 

vyučování. Důkladně si ve vstupu očistí obuv. Oblečení, obuv a 
osobní věci si nosí do třídy nebo do šatny (taneční obor). 

- Nepřijde-li vyučující do pěti minut od začátku vyučování, oznámí 
žáci tuto skutečnost v kanceláři školy nebo jinému přítomnému 
učiteli. 

- Vyučovací hodina trvá 45 minut. Výuku je možné organizovat i 



	 	 	 Základní umělecká škola, Prachatice, Husova 110 
   Husova 110, 38301 Prachatice 
   IČ: 70841101 
   www.zuspt.cz	
	
	
	
	
	
	

	

ve dvou a tříhodinových blocích, podmínkou je pětiminutová 
přestávka po dvou vyučovacích hodinách. 

 
3.3. Informace k průběhu, ukončení a výsledkům vzdělávání 

- Zákonní zástupci mají právo na informace o výsledcích 
vzdělávání žáka a na poradenskou pomoc školy v záležitostech 
týkajících se základního uměleckého vzdělávání. 

- Zákonní zástupci i zletilí žáci informují školu o změně zdravotní 
způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných skutečnostech, 
které by měly vliv na průběh vzdělávání.  

- Zákonní zástupci se na vyzvání ředitele školy osobně účastní 
projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka. 

- Žákovi, který nebyl na konci druhého pololetí hodnocen, může 
ředitel školy v odůvodněných případech umožnit opakování 
ročníku. 

- Žák přestává být žákem školy, pokud byl na konci 2. pololetí 
celkově hodnocen stupněm „neprospěl“, jestliže byl vyloučen ze 
školy, dále na základě písemné žádosti zletilého žáka nebo 
zákonného zástupce nezletilého žáka a v případě že za žáka 
nebyla uhrazena úplata za vzdělávání ve stanoveném termínu. 

- Žákům hudebního oboru škola může za určitých podmínek 
zapůjčit hudební nástroje. 

- Žákům výtvarného a tanečního oboru zajišťuje škola základní 
materiální vybavení. 

  
3.4. Podmínky stanovení a výběru úplaty za vzdělávání 

- Pro školní rok je výše úplaty stanovena vnitřním předpisem, 
který je přístupný na internetových stránkách www.zuspt.cz 
nebo v kanceláři školy. 

- Úplatu za vzdělávání (školné) je nutné uhradit každé pololetí 
zvlášť, a to do 15. září za I. pololetí a do 15. února za II. pololetí. 

 
3.5. Podmínky pohybu osob po škole 

- Škola je otevřena každý den od 12:00. Uzavření školy závisí na 
rozvrhu hodin v jednotlivých dnech.  

- Přístup do školy mají žáci a jejich zákonní zástupci v době, kdy 
je škola otevřená. V jiném čase se domluví na návštěvě předem.  

- Žáci a zákonní zástupci nesmí do školy vpustit přes přístupový 
systém cizí osoby.  

- V rámci zachování bezpečnosti není povoleno po škole běhat. 
Na schodišti do 3. patra budovy v Prachaticích se žáci drží 
zábradlí. 

- Vstup do koncertního sálu, zkušebny, tanečního sálu a učeben 
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výtvarného oboru je žákům povolen jen se souhlasem učitele. 
3.6. Organizace vzdělávání mimo budovu školy 

- Při školní akci pořádané mimo budovu školy jsou žáci předem 
poučeni o bezpečnosti a chování. 

- Učitel pověřený organizací akce stanoví čas a místo setkání a 
čas a místo ukončení akce.  

- Dozor zajišťují učitelé na místě setkání 15 minut před začátkem 
akce. Na jednoho učitele zajišťujícího bezpečnost a ochranu 
zdraví nesmí připadnout více než 25 žáků. 

- Výjezd do zahraničí mohou žáci uskutečnit jen s písemným 
souhlasem zákonných zástupců a uzavřeným cestovním 
pojištěním. 
 

 
4. Zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a majetku 
4.1. Předcházení úrazům, uložení prostředků 1. pomoci 

- Škola přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků a vytváří 
podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku 
sociálně nežádoucích jevů. 

- Dozor a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zajišťují během 
výuky učitelé. 

- Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo ni tak, aby 
neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. 

- Vyučující provedou 1. vyučovací hodinu prokazatelně poučení o 
bezpečnosti a požární ochraně u všech žáků.  

- Žákům není dovoleno otevírat okna, přistupovat k otevřeným 
oknům, lézt a nahýbat se přes zábradlí, manipulovat 
s elektrickými zařízeními a přímotopy. 

- Prostředky 1. pomoci jsou uloženy v keramické dílně, místnosti 
u kopírky, učebně výtvarného oboru a v malé třídě ve Lhenicích. 

- Prostředky k ošetření smí z lékárničky odebrat jen zaměstnanec 
školy.  

- V případě úrazu, ohrožení bezpečnosti a zdraví, požáru apod. 
informuje žák bezodkladně nejbližšího zaměstnance školy. 

- Všichni zaměstnanci školy jsou povinni poskytnout 1. pomoc 
v rámci svých možností. 

- V případě zranění nezletilého žáka jsou zákonní zástupci 
informováni bezodkladně. 

- Vyžaduje-li úraz ošetření lékařem, doprovází vždy žáka dospělá 
osoba. 

- Úrazy oznámené později není možné odškodnit. 
- V učebnách výtvarného oboru, zkušebně, tanečním a 

koncertním sále se řídí žáci řádem učebny. 



	 	 	 Základní umělecká škola, Prachatice, Husova 110 
   Husova 110, 38301 Prachatice 
   IČ: 70841101 
   www.zuspt.cz	
	
	
	
	
	
	

	

- V případě infekčního onemocnění žáka jsou povinni rodiče 
informovat učitele a zajistit léčbu tak, aby bylo zamezeno šíření 
onemocnění mezi žáky nebo učiteli. 

- Z preventivních důvodů je v takových případech doporučené 
nošení roušky při pohybu po škole a v rámci možností i při 
výuce. V případě podezření nebo prokázaného virového 
onemocnění žáka je vhodné, aby byl žák z výuky omluven. Při 
kontaktním způsobu výuky je nebezpečí přenosu na vyučujícího 
mnohem větší než v jiných situacích. 

 
4.2. Podmínky zacházení se školním majetkem ze strany žáků 

- Žák se k majetku školy chová tak, aby nedošlo k jeho 
poškození. 

- V případě poškození nebo ztráty školního majetku nebo majetku 
jeho spolužáků uhradí zákonný zástupce žáka nebo dospělý žák 
celou škodu, která jím byla způsobena. 

- Poškození nebo odcizení majetku oznámí poškozený 
bezodkladně učiteli nebo řediteli školy. 

- Při ukončení studia vrátí žák všechny zapůjčené věci třídnímu 
učiteli. 

 
5. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání 
5.1. Průběh a výsledky vzdělávání 

- Žák je hodnocen průběžně po dobu celého pololetí. 
- Výroční klasifikace odráží celkový průběh vzdělávání žáka za 

dané pololetí. 
- Podrobné informace o systému hodnocení žáků, talentovaných 

žáků a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jsou 
obsaženy ve školním vzdělávacím programu. 

 
5.2. Stupně hodnocení prospěchu 

- Prospěch je hodnocen čtyřmi stupni: 
o 1 – výborný 

§ Žák hodnocený stupněm „výborný“ využívá 
maximum svých schopností a talentu, zajímá se 
aktivně o výuku, pravidelně se připravuje na 
hodiny, a tak úspěšně plní jednotlivé ročníkové 
výstupy dané školním vzdělávacím programem. 

o 2 – chvalitebný 
§ Žák hodnocený stupněm „chvalitebný“ využívá své 

schopnosti a talent k umělecké tvorbě, o výuku se 
zajímá, doma se na vyučování připravuje. Některé 
ročníkové výstupy v ŠVP mu mohou dělat 
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problémy, nebo je zvládne později.  
o 3 – uspokojivý 

§ Žák hodnocený stupněm 
„uspokojivý“ nedostatečně využívá svých 
schopností a talentových předpokladů k umělecké 
tvorbě, na hodiny se téměř nepřipravuje a výstupy 
plní ztěžka nebo pomalu. 

o 4 – neuspokojivý 
§ Žák hodnocený stupněm „neuspokojivý“ se 

nepřipravuje na výuku, své talentové předpoklady 
vůbec nevyužívá, v důsledku čehož neplní 
ročníkové výstupy dané školním vzdělávacím 
programem a ani nevyvíjí žádnou další aktivitu pro 
podporu vzdělávacího procesu. 

- Celkové hodnocení na konci 1. a 2. pololetí je vyjádřeno těmito 
stupni: 

o Prospěl s vyznamenáním (do celkového průměru 1,5 a 
v žádném předmětu nebyl hodnocen horším stupněm  
než 2) 

o Prospěl 
o Neprospěl (žák byl z některého povinného předmětu 

hodnocen stupněm 4) 
- Podmínkou pro řádné hodnocení musí být alespoň 50% 

docházka v hodnoceném předmětu. 
 

5.3. Komisionální a opravné zkoušky 
- Nemůže-li být žák v daném předmětu ze závažných objektivních 

příčin hodnocen, může ředitel určit náhradní termín jeho 
hodnocení – a to do konce 2. pololetí za 1. pololetí a do konce 
srpna za 2. pololetí. Toto hodnocení bude provedeno na základě 
komisionální zkoušky. 

- Komisionální zkoušky se konají při talentové zkoušce, ročníkové 
zkoušce a při zařazení mimořádně nadaného žáka do vyššího 
ročníku bez absolvování celého předcházejícího ročníku. 

 
5.4. Pochvaly  

- jsou žákům uděleny za soustavné i jednorázové úspěchy ve 
vzdělávacím procesu. 

o Pochvala třídního učitele – za úspěchy v rámci fungování 
třídy 

o Pochvala ředitele školy – za úspěšné působení se 
školním i mimoškolním rozsahem 
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5.5. Výchovná opatření 
- Výchovná opatření jsou ukládána učitelem nebo ředitelem školy 

na základě prokázaného porušení školního řádu nebo jiných 
právních předpisů žákem. 

o Napomenutí – drobné porušení pravidel školního řádu 
o Podmíněné vyloučení žáka – opakované porušování 

pravidel školního řádu nebo vážnější jednorázový 
přestupek 

o Vyloučení žáka – hrubé překročení školního řádu nebo 
jiných právních dokumentů 

- Napomenutí ukládá třídní učitel po projednání s ředitelem školy 
a zákonnými zástupci žáka 

- O podmíněném vyloučení a úplném vyloučení ze školy 
rozhoduje ředitel školy po projednání v pedagogické radě a se 
zákonnými zástupci. 

 
 

6. Závěrečná ustanovení 
- Školní řád je zveřejněn na internetových stránkách školy, 

zapůjčit si jej mohou zájemci také v kanceláři školy. 
- Školní řád vychází z platných zákonů, vyhlášek a nařízení. 

Oblasti, které nejsou v tomto školním řádu obsaženy se řídí 
platnými právními normami.  

- Platnost školního řádu začíná dnem podpisu ředitelem školy. 
- Školní řád nabývá účinnosti 1.9.2020  

 
 
 
 
 
V Prachaticích, 1.9. 2020   Mgr. Jakub Weiss, ředitel školy 


