Základní umělecká škola Mšeno, příspěvková organizace, Nádražní 326, 277 35 Mšeno

ŠKOLNÍ ŘÁD
platnost od 1. 9. 2017
Obecná ustanovení
I. Školní řád Základní umělecké školy Mšeno (dále jen ZUŠ Mšeno) je zpracován v souladu s těmito právními
předpisy:
1. Zákon č. 561/2004 Sb., Školský zákon,
2. Zákon č.563/2007 Sb., o pedagogických pracovnících,
3. Vyhláška č.71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání,
4. Úmluva o právech dítěte schválená valným shromážděním OSN, k níž se Česká republika přihlásila datem
svého vzniku, 1. ledna 1993.
II. Tento Školní řád ZUŠ Mšeno je vydán jako interní předpis školy, na základě ustanovení § 30, odst. 1.,
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský
zákon). Legislativní rámec činnosti školy dále upravuje vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém
vzdělávání.
III. ZUŠ Mšeno, příspěvková organizace, je zřizována městem Mšenem. Základním dokumentem je zřizovací
listina. Statutárním orgánem školy je jmenovaný ředitel.
§ I. Organizace výuky
a) Do ZUŠ Mšeno jsou žáci přijímáni na základě talentové zkoušky a následné přihlášky ke studiu. Přijetí
žáka je podmíněno provozně technickými možnostmi školy, po dohodě s třídním učitelem je žák zapsán
do rozvrhu.
b) Základní vyučovací jednotkou je jedna vyučovací hodina 45 min. Časové dotace vycházejí z Rámcového
vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání. Výuka ve škole probíhá v odpoledních hodinách,
končí nejpozději ve 20:15 hodin.
§ II. Práva žáků
Žák má právo:
a) Na základní umělecké vzdělávání dle podmínek uvedených ve vyhlášce č.71/2005 Sb., o základním
uměleckém vzdělávání.
b) Účastnit se koncertů, výstav a zájezdů, které škola pořádá.
c) Docházet i do více oborů.
d) Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání.
e) Na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se základního uměleckého
vzdělávání.
§ III. Povinnosti žáků
Žáci jsou povinni:
a) Řídit se školním řádem a provozním řádem učeben, nerušit výuku.
b) Dodržovat zásady kulturního chování (slušnost a ohleduplnost).
c) Dodržovat zásady osobní hygieny, dbát na čistotu a pořádek.
d) Podílet se svým chováním, projevy a postoji na šíření dobrého jména a pověsti školy.
e) Dbát bezpečnosti, aby neohrozili své zdraví ani zdraví svých spolužáků, úrazy, projevy diskriminace,
nepřátelství nebo násilí hlásí vždy učiteli.
f) Docházet včas a pravidelně do vyučování podle stanoveného rozvrhu hodin, žáci hudebního oboru pak s
nástrojem a požadovanými učebními pomůckami.
h) Účastnit se aktivně na akcích školy, jež jsou součástí strategie základního uměleckého vzdělávání,
rozpracované v aktuálním ŠVP. Zařazení žáka do rámce koncertů, výstav a zájezdů, které škola pořádá,
určuje výhradně učitel.
i) Své umělecké znalosti a dovednosti, které získali v naší škole, veřejně prezentovat pod hlavičkou ZUŠ
Mšeno.

§ IV. Práva zákonných zástupců nezletilých žáků
Zákonní zástupci mají právo:
a) Po domluvě s učitelem vyžadovat účast při výuce svého dítěte.
b) Na informace o průběhu a výsledcích uměleckého vzdělávání (přes IZUŠ – žákovský sešit, konzultace s
pedagogem).
§ V. Povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků
Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:
a) Zajistit pravidelnou docházku svého dítěte do školy i na ostatní školní akce.
b) Omluvit nepřítomnost žáka ve vyučování nejlépe předem, nejpozději však do 3 dnů od absence, osobně
či písemnou formou: omluvenkou přes žákovský sešit v IZUŠ, e-omluvenkou, e-mailem či telefonicky.
c) Zanedbávání docházky může být důvodem neklasifikování v daném předmětu, popřípadě vyloučení žáka
viz. § XII. Výchovná opatření odst.b).
d) Uhradit úplatu za vzdělávání bankovním převodem, či v hotovosti na základě Žádosti o zaplacení
školného vystavené ZUŠ Mšeno.
e) Na vyzvání učitele či ředitele školy se osobně účastnit projednání závažných otázek týkajících se výuky,
případně chování žáka.
f) Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných skutečnostech, které
by mohly mít vliv na průběh vzdělávání žáka.
g) Uvést tyto údaje pro školní matriku podle §28, odst. 2 školského zákona: jméno a příjmení, rodné číslo,
státní občanství a místo trvalého pobytu, jména a příjmení zákonných zástupců, místo trvalého pobytu,
telefonická spojení a e-maily, zdravotní pojišťovnu žáka.
§ VI. Provoz a vnitřní režim školy
a) Vyučování se řídí rozvrhem hodin, žáci smějí opustit školní budovu až po skončení vyučování.
b) Žáci školy se před vstupem do učebny přezouvají a oděv nechávají v určených šatnách.
c) Při vyučování musí být na chodbách zachován klid a pořádek, aby nebyla rušena výuka.
d) Používání mobilních telefonů nesmí rušit výuku.
e) Žáci dbají na zajištění svých věcí, případné ztráty věcí hlásí neprodleně učiteli.
§ VII. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků
a) Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vyučování a s ním přímo souvisejících činnostech.
b) Škola předchází vzniku patologických jevů, platí přísný zákaz držení, distribuce a užívání návykových
látek, ve všech prostorách školy je zákaz kouření a projevů diskriminace.
c) Žáci mají nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví svého i ostatních žáků ve škole.
d) Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly BESIPu a
pokyny doprovázejících osob.
e) Žákům je zakázáno manipulovat s el. spotřebiči, vypínači, pojistkami, uzávěry vody a protipožární
technikou.
f) Úraz, zranění či nehodu, projevy šikany či násilí, k níž dojde během vyučování nebo při školní akci, jsou
žáci povinni hlásit ihned učiteli, škola vede evidenci úrazů žáků a zasílá záznam stanoveným orgánům a
institucím.
g) Žáci jsou poučeni svým učitelem o BOZP, PO a BESIPu vždy na začátku školního roku, před prázdninami,
státními svátky a akcemi školy.
§ VIII. Zacházení s majetkem školy
a) Žáci zacházejí šetrně se školním majetkem, zjištěné závady nahlásí učiteli.
b) Poškodí-li žák úmyslně nebo z nedbalosti školní majetek, osobní věci žáků či učitelů, jsou zákonní zástupci
tohoto žáka povinni škodu uhradit.
§ IX. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
a) Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.
Žák je v použití klasifikace v jednotlivých předmětech hodnocen na vysvědčení těmito stupni prospěchu:
a) 1 – výborný, b) 2 – chvalitebný, c) 3 – uspokojivý, d) 4 - neuspokojivý.

§ X. Úplata za vzdělávání
a) Úplata za vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.
b) Výše úplaty se stanovuje vždy na období jednoho školního roku, úplata se hradí ročně nebo pololetně,
bankovním převodem na základě Žádosti o zaplacení školného vystavené ZUŠ Mšeno.
c) Pro kontrolu je zákonný zástupce žáka povinen předložit na vyzvání školou doklad o zaplacení.
§ XI. Ukončení vzdělávání
a) Ukončení vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním umělec. Vzdělávání.
b) Základní studium I. a II. stupně je završeno vykonáním závěrečné zkoušky (absolventský koncert,
závěrečná práce).
c) K předčasnému ukončení vzdělávání dochází, pokud je žák na vysvědčení hodnocen „neprospěl“, v
případě nevykonání postupové zkoušky v HO, v případě vyloučení ze školy (viz. § 31 Školského zákona a
§ XII. Výchovná opatření, tohoto školního řádu), požádá-li o to písemně zákonný zástupce žáka, v případě
neuhrazení úplaty za vzdělávání.
§ XII. Výchovná opatření
a) Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění.
b) Ředitel školy může v případě závažného porušení povinností stanovených školským zákonem, vyhláškou
o základním uměleckém školství, školním řádem ZUŠ Mšeno a dalšími právními normami rozhodnout o
podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy. V rozhodnutí stanoví ředitel školy zkušební lhůtu a
to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího porušení uvedených
norem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení. Ředitel rozhodne o podmíněném vyloučení nebo o
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.
c) Hrubé slovní a fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy nebo ostatním žákům školy se vždy považují za
závažná porušení školského zákona a školního řádu.
§ XIII. Školní řád je zpřístupněn
a) Ve škole na veřejně přístupném místě.
b) Na webových stránkách školy www.zusmseno.cz.
c) Se školním řádem jsou seznámeni žáci na začátku, ale i v průběhu školního roku.
d) Znalost a seznámení se školním řádem potvrzují zaměstnanci školy svým podpisem na jednom jeho
výtisku, jenž je archivován u ředitele.
Školní řád byl schválen Pedagogickou radou dne 21. 9. 2017 ve Mšeně se zpětnou platností od 1. 9. 2017.
Mgr. Čeněk Hlavatý v.r., ředitel ZUŠ Mšeno, p.o.

