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Školní řád 

je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., ze dne 24. září 2004 (školský zákon) a 
dalších novelizací a vyhlášky č. 71/2005 Sb., ze dne 9. února 2005 o základním uměleckém 
vzdělávání. 
 

ČÁST PRVNÍ 

Organizace školy, organizace základního uměleckého vzdělávání, přijímání uchazečů 
ke vzdělávání, ukončení vzdělávání, organizace výuky. 

I. Organizace školy 

1. Základní umělecká škola Klimkovice je příspěvkovou organizací zřízenou 
Moravskoslezským krajem. Jejím statutárním orgánem je ředitel školy, MgA. Pavel 
Béreš, kterého jmenoval zřizovatel školy. 

2. V době nepřítomnosti ředitele je zástupem pověřena p. uč. Martina Maternová. 

3. Ředitel školy zřizuje jako svůj poradní orgán pedagogickou radu školy a uměleckou 
radu školy, kterou tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy. 

4. Vedoucím na odloučeném pracovišti je p. uč. Alena Žurková. 

5. Technicko-hospodářští pracovníci: 

a/ účetní (zástupce ředitele pro ekonomické záležitosti) 

b/ domovnice (školnice, uklízečka, údržba) 

c/ šatnářka 

II. Organizace základního uměleckého vzdělávání 

1. Na škole se vyučuje hudebnímu, tanečnímu a literárně dramatickému oboru. 

2. Přípravné studium ke vzdělání v základním studiu I. stupně má nejvýše 2. ročníky. Je 
určeno pro žáky od 5 let věku. 

3. Základní studium I. stupně má 4 až 7 ročníků a je určeno pro žáky od 7 let věku. 
Základní studium II. stupně má 3 nebo 4 ročníky a je určeno pro žáky od 14 let věku. 
Počet ročníků základního studia I. a II. stupně v jednotlivých uměleckých oborech 
stanoví rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání. 

4. V jednotlivých uměleckých oborech základního uměleckého vzdělávání se organizuje 
individuální, skupinová a kolektivní výuka.  

5. Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů výjimečně uvolnit 
žáka zcela nebo zčásti z pravidelné docházky do některého z 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.  

6. Mimořádně nadaní žáci mohou být ředitelem školy na základě žádosti zletilého žáka 
nebo zákonného zástupce nezletilého žáka a na návrh učitele hlavního předmětu 
přeřazeni na konci 1. pololetí nebo na konci 2. pololetí do některého z vyšších ročníků 
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bez absolvování předchozích ročníků, a to po úspěšném vykonání postupových zkoušek 
ze všech povinných předmětů. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy. 

III. Přijímání uchazečů ke vzdělávání 

1. Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání. 

2. Do základního studia I. a II. stupně jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného 
vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise, jejíž členy jmenuje ředitel 
školy. Talentová zkouška může být nahrazena úspěšným ukončením základního studia 
předcházejícího stupně. 

3. Do přípravného a základního studia mohou být výjimečně přijati mimořádně nadaní 
uchazeči, kteří nedosáhli stanoveného věku. Uchazeči, kteří překročili stanovený věk, 
mohou být podle výsledku talentové zkoušky přijati do některého z vyšších ročníků 
základního studia. 

4. Přijetí žáka je závazné na celé pololetí školního roku.  

IV. Ukončení vzdělávání 

1. Základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a 
studium pro dospělé se ukončují vykonáním závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška 
může mít formu absolventského vystoupení. 

2. Žák přestává být žákem školy: 

a) jestliže porušuje soustavně své povinnosti nebo závažným způsobem porušuje školní 
 řád (§ 31 odst. 2 a 4 školského zákona) 

b) jestliže nesplnil podmínky studia pro neprospěch 

c) jestliže o to požádá žák písemně, za nezletilého žáka jeho zákonný zástupce 

d) jestliže neuhradil žák nebo jeho zákonný zástupce úplatu za vzdělání ve stanoveném 

termínu a nedohodl s ředitelem školy jiný náhradní termín 

3. O ukončení vzdělávání podle odstavce 2 za a), b), d), je zákonný zástupce nezletilého 
žáka nebo zletilý žák vyrozuměn písemně. 

V. Organizace výuky 

Vyučování 

1. Vyučování se řídí rozvrhem hodin. 

2. Režim otevírání a uzavírání budovy, otevírání a uzavírání šatny je stanoven na pololetí 
školního roku a vychází z rozvrhů hodin jednotlivých tříd a oborů. 

3. V průběhu školního roku se pořádají na škole třídní nebo školní předehrávky a veřejná 
vystoupení, na kterých jsou žáci povinni vystupovat; na akcích, které neorganizuje 
škola, mohou žáci účinkovat po dohodě s třídním učitelem. 

4. Žáci musí docházet do všech povinných předmětů dle platných učebních plánů nebo do 
předmětů dle Školního vzdělávacího programu. 

5. Do vyučování nosí žáci požadované školní potřeby, do nehudebních oborů doporučené 
cvičební oděvy. 
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6. Při příchodu učitele nebo jiné dospělé osoby do výuky pozdraví žáci povstáním nebo 
zdraví jiným způsobem podle povahy vyučovaného předmětu. 

7. V době školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména 
z organizačních a technických, vyhlásit pro žáky 5 volných dnů ve školním roce. 

8. Škola může v souladu se školním vzdělávacím programem organizovat koncerty a 
vystoupení, zájezdy do zahraničí a další akce související s výchovně vzdělávací činností. 

9. Opouštět školní budovu během vyučování není žákům dovoleno. 

10. Škola může žákům na základě písemné dohody a potvrzení o převzetí zapůjčit hudební 
nástroj. 

Vyučovací hodiny a přestávky 

1. Vyučovací hodina trvá 45 minut, u individuální výuky hudebního oboru v nižších 
ročnících lze rozdělit vyučovací lekci a vyučovat žáka 2 krát týdně. 

2. Vyučovací hodiny jsou odděleny 5 ti minutovými a 10 minutovými přestávkami. 

3. Jednotlivé vyučovací hodiny mohou být slučovány do lekcí: 

- maximálně 2 hodiny ve skupinové výuce 

- maximálně 3 hodiny v kolektivní výuce, po kterých musí být výuka ukončena nebo 
musí následovat nejméně 20 ti minutová přestávka. 

4. Zameškané a ani předem omluvené vyučovací hodiny není učitel povinen žáku 
nahradit.  

5. Nepřítomného učitele zastupuje jiný učitel – dle příkazu ředitele školy. 

6. Návštěvy rodičů a cizích osob ve vyučování nejsou dovoleny. Výjimkou je návštěva 
rodičů při výuce vlastního dítěte a to pouze po dohodě s třídním učitelem. V tomto 
případě však nezasahuje do vyučování ani nijak neruší. 

Vstup a pohyb po škole 
1. Každý žák se dostaví 10 minut před stanoveným začátkem hodiny do školy. Odloží si 

v šatně svrchní oděv a přezuje se. V učebnách i na chodbách se chová tiše, neběhá a 
nepoškozuje nástěnky, zdi, hudební nástroje a ostatní inventář školy. V případě 
poškození tuto škodu uhradí v plné výši pořizovací ceny. Rovněž také nahradí škody 
způsobené na notovém materiálu a na hudebních nástrojích. 

2. Na kolektivní a skupinovou výuku (HN, PHV, SH, TO, LDO, SI) čekají žáci v šatně, odkud 
si je vyučující učitel odvede do třídy a po skončení výuky je odvede zpět do šatny. 
Z individuálního vyučování odcházejí žáci jednotlivě a na chodbách hlasitě nehovoří ani 
jinak neruší. 

3. Rodiče čekají na žáky v šatně. 

4. Vstup cizích osob do budovy školy je možný jen v doprovodu ředitele školy, učitelů 
školy, šatnářky nebo administrativní pracovnice školy. 

 

ČÁST DRUHÁ 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
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1. Žák je v jednotlivých předmětech hodnocen těmito stupni: 

1 – výborný 2 – chvalitebný 3 – uspokojivý  4 – neuspokojivý  

2. Žák je na konci prvního a druhého pololetí celkově hodnocen těmito stupni: 

prospěl(a) s vyznamenáním, prospěl(a), neprospěl(a). 

3. 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. 

4. Žák prospěl, jestliže nebyl ani v jednom povinném předmětu hodnocen stupněm 
prospěchu 4 – neuspokojivý. 

5. Žák neprospěl, jestliže byl z některého povinného předmětu hodnocen stupněm 
prospěchu 4 – neuspokojivý. 

6. V tomto znění budou žáci hodnoceni na vysvědčení. Průběžnou klasifikaci provádí 
vyučující v žákovských sešitech arabskými číslicemi 1, 2, 3, 4. 

7. Nelze-li žáka hodnotit za 1. pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy 
pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za 1. pololetí bylo 
ukončeno nejpozději do ukončení hodnocení za 2. pololetí příslušného školního roku. 
Nelze-li žáka hodnotit za 2. pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ŘŠ pro jeho 
hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za 2. pololetí bylo ukončeno do 
konce měsíce srpna příslušného školního roku. 

 

ČÁST TŘETÍ 

Úplata za vzdělání 

1. U žáků přípravného studia a základního studia I. a II. stupně a studia s rozšířeným 
počtem hodin se stanoví výše úplaty v jednotlivých uměleckých oborech tak, aby 
průměrná výše stanovených úplat nepřekročila 110 % skutečných průměrných 
neinvestičních výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů 
na platy a náhrady platů nebo mezd a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, 
odměny za práci vykonanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní 
poměr a odstupné, na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly 
do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývajících 
z pracovněprávních vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou žáků 
zdravotně postižených a rovněž výdajů na další vzdělávání pedagogických pracovníků, 
na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem školy a kvalitou vzdělávání, poskytnutých 
ze státního rozpočtu (§ 160 odst. 1 písm. c) školského zákona). 

2. U studia pro dospělé stanoví ředitel školy výši úplaty za vzdělání: 
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a) u žáků, kteří se zároveň vzdělávají v denní formě vzdělávání ve střední škole, v denní 
formě vzdělávání v konzervatoři nebo v denní formě vzdělávání ve vyšší odborné škole, 
podle odstavce 1. 

b) u žáků, kteří nejsou uvedeni v písmeni a), nejvýše v plné výši průměru skutečných 
neinvestičních výdajů na žáka v uplynulém kalendářním roce 

3. Ukončí-li žák vzdělání v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata 
za vzdělání se nevrací. Ukončí-li žák vzdělání z důvodů hodných zvláštního zřetele, 
zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělání vrátit na základě písemné 
žádosti řediteli školy. Nutno doložit lékařským potvrzením. 

4. Ředitel školy stanoví výši úplaty na období školního roku a dává ji na vědomí žákům a 
jejich zákonným zástupcům v informacích o přijímacím řízení. 

Úplatu je nutno uhradit převodem z účtu, na žádost zákonného zástupce může být 
vystavena poštovní poukázka, případně zařízena pololetní platba inkasem. Splatnost 
příkazu k úhradě je nejpozději do 30. září a do 28. února 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

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 žáků 

1. Školní řád pro žáky důsledně vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), a respektuje 
„Úmluvu o právech dítěte“ schválenou valným shromážděním OSN, k níž se Česká 
republika přihlásila datem svého vzniku 1. ledna 1993.  

2. Seznámení žáků se školním řádem provádějí učitelé hlavního předmětu vždy na 
začátku nového školního roku. Školení žáků se uskuteční v rozsahu vypracovaném 
vedením školy. Zápis se provede na formulář – Poučení žáků školy o bezpečnosti ve 
škole a při školních akcích. Školní řád je vyvěšen v každé učebně a pro rodiče v šatně. 
Dostupný je rovněž na webových stránkách školy www.zusklimkovice.cz 

3. Každý žák má právo na: 

- vzdělání a rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností 
- respektování své osobnosti 
- výchovu, která směřuje k rozvoji jeho osobnosti, ke vzájemnému porozumění a 

toleranci 
- ochranu před všemi formami tělesného či duševního násilí 
- získání a rozšiřování informací, pokud neohrožují jeho tělesný a duševní vývoj 
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II. Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků 

Žáci jsou povinni: 
1. dodržovat školní řád 

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

3. docházet do vyučování pravidelně a včas 

4. každou změnu rozvrhu hodin na základní škole oznámit třídnímu učiteli 

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

6. nosit do školy notový materiál, hudební nástroje a všechny ostatní potřeby podle 
rozvrhu hodin a pokynů učitelů jednotlivých předmětů a oborů 

7. vzít si do třídy osobní doklady a cenné věci, tj. peníze, klíče, hodinky, průkazky na 
autobus, mobily; přičemž užívat mobilní telefon lze jen v době přestávek a nikoliv ve 
vyučování  

8. pravidelně se připravovat do hodin podle doporučení svých vyučujících 

9. chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků 

10. nahlásit učiteli úraz, poranění, zjevnou závadu v budově školy 

11. řídit se pokyny zaměstnanců školy 

Zletilí žáci jsou dále povinni: 

1. informovat ředitele školy o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích, či jiných  

závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání 

2. omluvit nepřítomnost ve vyučování osobně, písemně nebo telefonicky, 

3. v případě delší nemoci podat učiteli hlavního předmětu do 3 dnů zprávu o jejím 
pravděpodobném trvání 

4. známý důvod nepřítomnosti oznámit třídnímu učiteli předem 

Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni: 

1. zajistit, aby žák docházel řádně do školy 

2. na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se 
základního uměleckého vzdělávání žáka 

3. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných 
závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání 

4. dokládat nepřítomnost žáka ve vyučování písemnou omluvou (omluvit žáka lze osobně, 
telefonicky, e-mailem případně sms zprávou) 

5. v případě nemoci žáka podat učiteli hlavního předmětu do 3 dnů zprávu o jejím 
pravděpodobném trvání 

6. známý důvod nepřítomnosti oznámit třídnímu učiteli předem 
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Pro školní matriku  
jsou povinni žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků uvést údaje podle § 28, odst. 2 školského 
zákona: 

1. jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu 

2. údaje o předchozím vzdělání 

3. 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 

4. údaje o zdravotní způsobilosti k základnímu uměleckému vzdělání a o zdravotních 
obtížích, které by mohly mít vliv na průběh tohoto vzdělání 

5. jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování 
písemnosti, telefonické spojení 

Doporučení rodičům žáků: 

1. pravidelně kontrolovat žákovský sešit 

2. pravidelně se informovat u třídních učitelů o prospěchu a chování 

3. účastnit se akcí pořádaných školou 

ČÁST PÁTÁ 

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 při vzdělávání a s ním přímo souvisejících 
činnostech a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví. 

3. Každý ze zaměstnanců má povinnost zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, který 
vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých, zajistit nad 
ním dohled zletilé fyzické osoby a neprodleně oznámit tuto skutečnost řediteli školy. 

4. Škola vede evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 2 a 
zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím. 

5. Ve škole není povolená reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, reklama 
a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků nebo přímo 
ohrožující či poškozující životní prostředí. 

6. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků zajišťuje ředitel školy zejména pedagogickými 
pracovníky, případně dalšími zletilými osobami, které jsou způsobilé k právním úkonům 
a jsou v pracovně právním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost školy. 

7. Žáci jsou pravidelně proškolováni vždy na začátku nového školního roku svým učitelem 
hlavního předmětu. Školení se uskuteční v rozsahu vypracovaném vedením školy. Zápis 
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se provede na formulář – Poučení žáků školy o bezpečnosti ve škole a při školních 
akcích. 

8. Při akcích organizovaných školou a při účinkování mimo školu (soutěže, koncerty, 
divadelní představení apod.) se žáci řídí pokyny učitele a osob, pověřených dozorem. 
Na 1 osobu, která zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví nezletilých žáků, nesmí 
připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na 
náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ředitel školy. 

9. Při akcích konaných mimo školu, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem 
určeném místě 15 minut před dobou shromážděním určený pracovník. Po skončení 
akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a 
v předem určeném čase. V týdenním časovém předstihu obdrží žáci nebo jejich zákonní 
zástupci organizační pokyny, kde jsou přesně o všem informováni. 

10. 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. Dále musí mít škola písemné potvrzení povolení souhlasu 
výjezdu žáka do zahraničí svým zákonným zástupcem.  

11. 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. 

12. Žákům je zakázáno nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách 
školy. 

13. V tanečním a literárně-dramatickém oboru jsou žáci povinni odložit si řetízky, náramky, 
hodinky, prsteny, ozdobné kroužky apod. na předem určeném místě ve třídě. Mělo by 
se jednat o předměty obvyklé, ne tedy o drahé šperky či jiné cennosti, které do školy 
nepatří. Brýle by žák měl odložit při cvičení, kde hrozí zvýšené riziko poranění při rozbití 
brýlí. 

14. V učebnách není žákům povoleno otevírat okna, přistupovat k otevřeným oknům, 
manipulovat s topnými tělesy, osvětlením a vybavením učebny, rovněž nesmí 
zapojovat elektrické spotřebiče. 

 

ČÁST ŠESTÁ 

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků. 

1. Žáci řádně pečují o majetek školy, zapůjčené učebnice, notový materiál, hudební 
nástroje a ostatní učební pomůcky a plně za ně odpovídají. 

2. Udržují v pořádku a čistotě třídu a ostatní prostory, chrání školní majetek před 
poškozením. 

3. Škody způsobené žáky na majetku školy včetně jeho ztráty, poškození osobních věcí 
spolužáků apod., jsou žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků povinni uhradit. 

4. Pokud žáci ukončí vzdělání, odevzdají svému učiteli všechny zapůjčené školní pomůcky. 
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ČÁST SEDMÁ 

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 povinnosti stanovených 
školským zákonem, vyhláškou o základním umělecké 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 1 roku. Dopustí-li 
se žák v průběhu 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 provinění a porušení povinností stanovených školským zákonem. 

Informace o škole a vzdělávání podává ředitel školy. 
 
Tento školní řád nabývá účinnosti dnem 10. listopadu 2015 
 
 

 MgA. Pavel Béreš 
 ředitel školy 


