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Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace 
 

 

ORGANIZAČNÍ  ŘÁD  ŠKOLY 

část:  2.  ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ KRNOV 

Č.j.:  ZUSKr/00431/2022 

Vypracoval: Mgr. Kamil Trávníček, ředitel školy  

Schválil Mgr. Kamil Trávníček, ředitel školy 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 26.8.2022 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2022 
 

ŠKOLNÍ ŘÁD 
 

Školní řád Základní umělecké školy Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, vydává 

na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, § 30,  odst.1, ředitel školy. 

ČÁST PRVNÍ 
 

Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků ve škole a 

podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 
 

I. Úvodní ustanovení 
 

1) Školní řád pro žáky důsledně vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění 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 třídní učitelé vždy na začátku nového školního 

roku. V třídní knize se provede o školení zápis. Školní řád je vyvěšen ve škole na veřejně 

přístupném místě (v budově na Hlavním náměstí v 1.poschodí a v budově na Revoluční v 

přízemí ) a na webových stránkách školy. 
 

II. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 
 

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

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

vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich 

věku, 
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d) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení 

v záležitostech týkajících se základního uměleckého vzdělávání, 

e) na studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, do kterého může zařadit žáka 

ředitel školy na návrh třídního učitele,  

f) žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na základní umělecké 

vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a 

možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na 

poradenskou pomoc školy. Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním 

znevýhodněním se při 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, 

g) nadaní a mimořádně nadaní žáci mohou být ředitelem školy na základě žádosti zletilého 

žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka a na návrh třídního učitele 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, 

h) účastnit se činností organizovaných školou. 
 

4) Práva uvedená v odstavci 2 s výjimkou písmen a), b) a d) mají také zákonní zástupci 

nezletilých žáků. 
 

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

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

6) Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů (dle uvážení ředitele) 

výjimečně uvolnit žáka zcela nebo zčásti z pravidelné docházky do některého 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. 
 

III.  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) řídit se pravidly společenského chování a jednání. Ve škole žák nemůže užívat pokrývku 

hlavy, vyjma případů, kdy je pokrývka hlavy projevem náboženského přesvědčení či víry, 

ke které se žák hlásí, nebo kdy je odůvodněna zdravotním stavem žáka. 

 

2) Zletilí žáci jsou dále povinni: 

 

a) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných 

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

b) dokládat nepřítomnost ve vyučování písemnou omluvou, (omluvit žáka je možno též 

osobně, telefonicky, e-mailem, nebo prostřednictvím ETK), 

c) v případě delší nemoci podat třídnímu učiteli do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném 

trvání, 

d) nepřítomnost z důvodu účasti na škole v přírodě, lyžařském výcviku apod. omlouvat 

předem, 
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e) sledovat aktuální informace o změnách ve výuce nástrojové hry, komorní a souborové 

hry, ve výuce tanečního a literárně-dramatického oboru (úřední deska ve vestibulu školy). 
 

3) Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni: 

 

a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy, 

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

základního uměleckého vzdělávání žáka, 

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

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

d) dokládat nepřítomnost žáka ve vyučování písemnou omluvou (omluvit žáka je možno též 

osobně, telefonicky, e-mailem, nebo prostřednictvím ETK), 

e) v případě delší nemoci žáka podat třídnímu učiteli do tří dnů zprávu o jejím 

pravděpodobném trvání, 

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

předem. 

g) sledovat aktuální informace o změnách ve výuce nástrojové hry, hudební nauky, komorní 

a souborové hry, PSHO, výtvarného, tanečního a literárně-dramatického oboru (úřední 

deska ve vestibulu školy). 
 

4) Pro školní matriku jsou povinni žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků uvést údaje podle § 

28, odst. 2 školského zákona, v platném znění: 

 

a) jméno a příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého 

pobytu, zdravotní pojišťovnu žáka, ZŠ nebo SŠ v níž se žák vzdělává 

b) údaje o tom, zda je žák zdravotně znevýhodněn, včetně údajů o druhu znevýhodnění, 

popřípadě údaje o tom, zda je žák sociálně znevýhodněn, pokud je tento údaj zákonným 

zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem poskytnut, 

c) údaje o zdravotní způsobilosti k základnímu uměleckému vzdělávání a o zdravotních 

obtížích, které by mohly mít vliv na průběh tohoto vzdělávání, 

d) jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování 

písemností, telefonické spojení, e-mail a podpis zákonného zástupce. 
 

 

 

IV. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků 

 

Práva pedagogických pracovníků 

 

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo 

 

a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu 

před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných 

zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem 

ve škole, 

b) aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy, 

c) na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli 

vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické 

činnosti, 

d) volit a být voleni do školní umělecké rady, 

e) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti. 
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Povinnosti pedagogických pracovníků  

 

Pedagogický pracovník je povinen 

 

a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání, 

b) chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta, 

c) chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového chování 

ve školách a školských zařízeních, 

d) svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním 

prostředí a podporovat jeho rozvoj, 

e) zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu 

dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního 

poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, 

f) poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka 

informace spojené s výchovou a vzděláváním. 

 
 

 

 

ČÁST DRUHÁ 

Provoz a vnitřní režim školy 
 

I. Organizace školy 
 

1. Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, (dále jen škola) je příspěvkovou 

organizací (školskou právnickou osobou) zřízenou Moravskoslezským krajem. Jejím 

statutárním orgánem je ředitel školy jmenovaný zřizovatelem školy. 
 

2. Ředitel zřizuje jako svůj poradní orgán pedagogickou radu školy, kterou tvoří všichni 

pedagogičtí pracovníci školy (§ 164 odst. 2 Školského zákona) 
 

3. Ředitel jmenuje :  

 

a) svého statutárního zástupce, 

b) jako svůj poradní orgán uměleckou radu, 

c) vedoucího hudebního oboru.  
 

4. Pedagogičtí pracovníci jsou přijímáni do pracovního poměru zpravidla na základě         

výběrového řízení, nebo pokud prokáží výjimečné umělecko-pedagogické výsledky ve 

svém dřívějším zaměstnání nebo pokud byli výkonnými umělci. 
 

5. Nepedagogičtí zaměstnanci: 

a) účetní a finanční referent školy 

b) mzdová účetní a rozpočtářka školy 

c) školník 

d) uklízečka 
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II. Organizace výuky 
 

    Vyučování: 
 

a) vyučování se řídí rozvrhem hodin, 

b) režim otevírání a uzavírání budov školy je stanoven na školní rok a vychází z rozvrhů 

hodin jednotlivých tříd a oborů, 

c) frekvence střídání pracovních míst ve výuce je dána rozvrhem hodin. Pracovními místy 

mohou být: kmenová třída, taneční sál, třída hudební nauky, koncertní sál, zkušebna 

souborů, 

d) do vyučování nosí žáci požadované školní pomůcky, do tanečního oboru doporučené 

cvičební oděvy, 

e) při příchodu učitele nebo jiné dospělé osoby do výuky pozdraví žáci povstáním, anebo 

zdraví jiným způsobem podle povahy vyučovaného předmětu, 

f) nepřijde-li vyučující po začátku výuky do třídy, oznámí žáci tuto skutečnost zástupci 

ředitele nebo jinému přítomnému učiteli, 

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 a 

vystoupení, zájezdy do zahraničí a další akce související s výchovně vzdělávací činností, 

i) opouštět školní budovu během vyučování není žákům dovoleno. 
 

   Vyučovací hodiny a přestávky: 
 

a) vyučovací hodina trvá 45 minut, 

b) vyučovací hodiny jsou odděleny zpravidla pětiminutovými přestávkami (podle organizace 

výuky v jednotlivých třídách je možná i přestávka delší), 

c) jednotlivé vyučovací hodiny mohou být slučovány do lekcí:  

 maximálně 2 hodiny v individuální a skupinové výuce, 

 maximálně 3 hodiny v kolektivní výuce, po kterých musí být výuka ukončena nebo 

musí následovat nejméně dvacetiminutová přestávka. 

d) jednotlivé vyučovací hodiny mohou být i děleny:  

 na dvě části, z důvodu duševní hygieny žáků (Kompetence rozhodovat o časovém 

uspořádání vyučování ve škole náleží řediteli školy v souladu s § 164 odst. 1 

školského zákona) 

Vstup a pohyb po škole a v areálu školy: 
 

a) žáci  přicházejí do školy před začátkem vyučování. Očistí si boty, přezují se na obvyklém 

místě. Na chodbách se nezdržují déle, než je nezbytně nutné k odložení a vyzvednutí 

šatstva a obuvi. Po skončení výuky žáci neprodleně opouští budovu školy. Ve škole a 

v jejím areálu není dovoleno používat výrobky zábavné pyrotechniky a střelné nebo sečné 

zbraně, 

b) rodiče žáků čekají na žáky na určeném místě. Pobyt na chodbách z hygienických a 

bezpečnostních důvodů jim není povolen, 

c) jízda na kole, koloběžce a bruslích in-line v areálu školy není dovolena, do školní budovy 

není dovoleno ukládat kola,  

d) o přestávkách se chovají žáci ve třídách a na chodbách ukázněně. 
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Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách 

 

(1) Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu 

nařízení mi-mořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény 

podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků nebo 

studentů z nejméně jedné třídy, stu-dijní skupiny, oddělení nebo kursu ve škole nebo většiny dětí, 

pro které je předškolní vzdělávání povinné, z mateřské školy nebo z odloučeného pracoviště 

nebo z nejméně jedné třídy, ve které se vzdělávají pouze tyto děti, poskytuje škola dotčeným 

dětem, žákům nebo studentům vzdělávání distančním způsobem.  

 

(2) Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového 

vzdělávacího pro-gramu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.  

 

(3) Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem s výjimkou žáků 

základní umě-lecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Způsob 

poskytování vzdělávání a hodno-cení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí 

škola podmínkám dítěte, žáka nebo studenta pro toto vzdělávání.  

 

(4) Pro řešení důsledků situace, kdy není možná osobní přítomnost dětí, žáků nebo studentů ve 

škole z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení 

mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle 

zákona o ochraně veřejného zdraví, může ministerstvo určit opatřením obecné povahy  

 

a) odlišné termíny nebo lhůty od termínů nebo lhůt stanovených tímto zákonem nebo 

prováděcími práv-ními předpisy, anebo stanovené na jejich základě, pokud jejich naplnění není 

možné nebo by způsobilo nezanedbatelné obtíže,  

 

b) odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke vzdělávání nebo ukončování vzdělávání, pokud 

by postup podle tohoto zákona nebyl možný nebo by způsobil nezanedbatelné obtíže; opatření 

obecné povahy musí být vydáno v souladu se zásadami a cíli vzdělávání uvedenými v § 2 tohoto 

zákona.  

 

(5) Opatření obecné povahy se vydává bez řízení o návrhu opatření obecné povahy. Opatření 

obecné po-vahy ministerstvo oznámí vyvěšením na své úřední desce a zveřejní způsobem 

umožňujícím dálkový pří-stup na dobu nejméně 15 dnů. Opatření obecné povahy nabývá 

účinnosti dnem vyvěšení a na úřední desce nebo pozdějším dnem, který je v něm uveden. Pokud 

se změnily důvody pro vydání opatření obecné po-vahy, ministerstvo jej bezodkladně zruší nebo 

změní. 

 

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. 
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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) Podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků zajistí 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.  
 

6) Žáci jsou pravidelně proškolováni o bezpečnosti a ochraně zdraví vždy na začátku nového 

školního roku svým třídním učitelem. Zápis o školení se provede do třídní knihy. 
 

7) Při akcích konaných mimo školu, kde právnická osoba vykonává činnost školy, nesmí na 

jednu osobu, která zajišťuje bezpečnosti 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. 
 

8) Při akcích konaných mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školy, zajišťuje 

bezpečnost a ochranu 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. Žáci nebo zákonní zástupci jsou o akcích 

mimo školu informováni nejméně týden předem. 

 

9) 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 (viz 

pokyn ředitele školy). 

 

10) Žákům není povoleno v prostorách školy kouřit. 

 

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

 

12) Žákům je zakázáno nosit do školy předměty, které nesouvisí s vyučováním, věci rozptylující 

a narušující vyučování; především je zakázáno přinášet do školy výbušniny, zápalné látky, 

pyrotechnické výrobky, zbraně a vše, co by mohlo ohrozit zdraví a životy. 

 

13) Žáci zásadně nenosí do školy drahé předměty a také větší obnosy peněz. Pokud je nezbytné 

mít cennost nebo větší obnos peněz u sebe, neodkládají tyto předměty nebo peníze v šatně, 

nýbrž je pozdržují u sebe a zajišťují je tak, aby nemohly být zcizeny. 

 

14) Mobilní telefony smí žáci používat pouze v době přestávek. Ve vyučování a na akcích školy 

(besedy, divadlo, exkurze, kino, přednášky apod.) musí být zcela vypnuty a uschovány tak, 

aby nerozptylovaly žákovu pozornost. Žák má mobilní telefon pod přímou kontrolou tak, aby 

nemohl být odcizen. 

 

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

manipulovat s topnými tělesy a vybavením učebny, rovněž nesmí zapojovat elektrické 

spotřebiče. 
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16) V odborných učebnách se žáci řídí bezpečnostními předpisy, s nimiž je učitelé seznámili a 

pořídili o tom záznam do třídních knih. Žáci si rovněž do těchto hodin nosí vlastní pracovní 

oděv a obuv podle pokynů vyučujícího, pokud to bezpečnost práce vyžaduje. 

 

17) Nesplňuje-li oblečení a vnější úprava žáka (vlasy, řetízky, náramky apod.) požadavky na 

bezpečnost, nesmí vyučující žáku povolit provádění činností. Je-li žák nezletilý, stanoví mu 

ve vyučovací hodině bezpečnou náhradní práci. 
 

18) 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 nadřízeným vedoucím 

zaměstnancům. 
 

19) Žákům a studentům je zakázáno do školy vnášet a ve škole užívat návykové látky a jedy a 

takové látky, které je svým vzhledem, chutí a konzistencí napodobují. 

 

 

ČÁST ČTVRTÁ 
 

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

žáků 

 

1) Žáci řádně pečují o zapůjčené hudební nástroje, notový materiál a jiné učební pomůcky a 

plně za ně odpovídají. Před zapůjčením hudebního nástroje je uzavírána smlouva s žákem 

nebo v případě nezletilých žáků se zákonným zástupcem.  
 

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 žáků 

 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém 

vzdělávání a ŠVP ZUŠ Krnov 

 

1) Zásady hodnocení žáků: 

 

 Hodnocení žáků věnujeme velkou pozornost. Vidíme v něm spíše prostředek motivace 

než represe. 

 Hodnotíme aktivitu žáka, všechny kladné, ale i záporné počiny, a to nejen ve vyučovací 

hodině. 

 Při hodnocení přihlížíme k věkovým a osobnostním zvláštnostem žáka, k jeho sociálnímu 

zázemí, ke zdravotnímu stavu, ale i jiným problémům během studia na naší škole. 

 Veškeré hodnocení je podáváno přiměřenou a slušnou formou. 
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 Hodnocení provádíme bezodkladně. 

 Vedeme žáky k sebehodnocení a sebekontrole. 

 Při hodnocení také vycházíme z výchovných a vzdělávacích strategií. 

 Soustředíme se na individuální pokrok žáka. 

 V případě mimořádného zhoršení prospěchu informujeme zákonné zástupce a 

konzultujeme s nimi daný problém, hledáme řešení. 

  

1.1) Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

(1) Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba, 

která k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv 

na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. 

Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách 

odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám 

dítěte, žáka nebo studenta. Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami 

mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou a školským zařízením. 

 

 

(2) Podpůrná opatření spočívají v: 

 

a) poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení, 

 

b) úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a školských služeb, včetně 

zabezpečení výuky předmětů speciálně pedagogické péče a včetně prodloužení délky středního 

nebo vyššího odborného vzdělávání až o dva roky 

 

c) úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání, 

 

d) použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek, 

využívání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob, Braillova písma a 

podpůrných nebo náhradních komunikačních systémů, 

 

e) úpravě očekávaných výstupů vzdělávání v mezích stanovených rámcovými vzdělávacími 

programy a akreditovanými vzdělávacími programy, 

 

f) vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, 

 

g) využití asistenta pedagoga, 

 

h) využití dalšího pedagogického pracovníka, tlumočníka českého znakového jazyka, 

přepisovatele pro neslyšící nebo možnosti působení osob poskytujících dítěti, žákovi nebo 

studentovi po dobu jeho pobytu ve škole nebo školském zařízení podporu podle zvláštních 

právních předpisů, 

 

i) poskytování vzdělávání nebo školských služeb v prostorách stavebně nebo technicky 

upravených. 

 

(3) Členění podpůrných opatření: 
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a) Podpůrná opatření podle odstavce 2 se člení do pěti stupňů podle organizační, 

pedagogické a finanční náročnosti. Podpůrná opatření různých druhů nebo stupňů lze 

kombinovat. Podpůrná opatření vyššího stupně lze použít, shledá-li školské poradenské 

zařízení, že vzhledem k povaze speciálních vzdělávacích potřeb dítěte, žáka nebo 

studenta nebo k průběhu a výsledkům poskytování dosavadních podpůrných opatření by 

podpůrná opatření nižšího stupně nepostačovala k naplňování vzdělávacích možností 

dítěte, žáka nebo studenta a k uplatnění jeho práva na vzdělávání. Začlenění podpůrných 

opatření do jednotlivých stupňů stanoví prováděcí právní předpis. 

 

b) Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez doporučení 

školského poradenského zařízení. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze 

uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení. Škola nebo školské 

zařízení může místo doporučeného podpůrného opatření přijmout po projednání s 

příslušným školským poradenským zařízením a s předchozím písemným informovaným 

souhlasem zletilého žáka, studenta nebo zákonného zástupce dítěte nebo žáka jiné 

podpůrné opatření stejného stupně, pokud to neodporuje zájmu dítěte, žáka nebo 

studenta. 

 

Podmínkou poskytování podpůrného opatření druhého až pátého stupně školou nebo 

školským zařízením je vždy předchozí písemný informovaný souhlas zletilého žáka, 

studenta nebo zákonného zástupce dítěte nebo žáka. 

 

c) Podpůrné opatření druhého až pátého stupně přestane škola nebo školské zařízení po 

projednání se zletilým žákem, studentem nebo zákonným zástupcem dítěte nebo žáka 

poskytovat, pokud z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá, že podpůrné 

opatření již není nezbytné. 

 

d) Podpůrná opatření při vzdělávání dítěte, žáka a studenta, který nemůže vnímat řeč 

sluchem, se volí tak, aby bylo zajištěno vzdělávání v komunikačním systému neslyšících 

a hluchoslepých osob, který odpovídá potřebám dítěte, žáka nebo studenta. Žákům a 

studentům vzdělávaným v českém znakovém jazyce se souběžně poskytuje vzdělávání 

také v psaném českém jazyce, přičemž znalost českého jazyka si tito žáci a studenti 

osvojují metodami používanými při výuce českého jazyka jako cizího jazyka. Využívá-li 

škola nebo školské zařízení tlumočníka českého znakového jazyka, zajistí, aby jeho 

činnost vykonávala osoba, která prokáže vzdělání, nebo praxi a vzdělání, jimiž získala 

znalost českého znakového jazyka na úrovni rodilého mluvčího a tlumočnické dovednosti 

na úrovni umožňující plnohodnotné vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta. 

 

Podpůrná opatření při vzdělávání dítěte, žáka a studenta, který při komunikaci využívá 

prostředků alternativní nebo augmentativní komunikace, se volí tak, aby bylo zajištěno 

vzdělávání v komunikačním systému, který odpovídá potřebám dítěte, žáka nebo 

studenta. 

 

e) Pro děti, žáky a studenty s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, 

závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými 

poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem lze zřizovat 

školy nebo ve školách třídy, oddělení a studijní skupiny. Zařadit do takové třídy, studijní 

skupiny nebo oddělení nebo přijmout do takové školy lze pouze dítě, žáka nebo studenta 

uvedené ve větě první, shledá-li školské poradenské zařízení, že vzhledem k povaze 

speciálních vzdělávacích potřeb dítěte, žáka nebo studenta nebo k průběhu a výsledkům 

dosavadního poskytování podpůrných opatření by samotná podpůrná opatření podle 
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odstavce 2 nepostačovala k naplňování jeho vzdělávacích možností a k uplatnění jeho 

práva na vzdělávání. Podmínkou pro zařazení je písemná žádost zletilého žáka nebo 

studenta nebo zákonného zástupce dítěte nebo žáka, doporučení školského poradenského 

zařízení a soulad tohoto postupu se zájmem dítěte, žáka nebo studenta. 

 

f) Ke zřízení třídy, oddělení nebo studijní skupiny podle odstavce 9 je v případě škol 

zřizovaných ministerstvem nebo registrovanými církvemi nebo náboženskými 

společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat 

církevní školy, nezbytný souhlas ministerstva, v případě ostatních škol souhlas krajského 

úřadu. 

g)  

Navýšení finančních prostředků poskytovaných na činnost školy ze státního rozpočtu 

podle § 161 až 163 z důvodu využití asistenta pedagoga je možné pouze, pokud dalo k 

využití asistenta pedagoga v daném případě souhlas ministerstvo v případě škol 

zřizovaných ministerstvem nebo registrovanými církvemi nebo náboženskými 

společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat 

církevní školy, nebo krajský úřad v případě ostatních škol. 

 

1.2) Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

 

Hodnocení se řídí Vyhláškou č.71/2005 Sb. Ve škole mohou být integrováni žáci s postižením 

smyslovým, tělesným, mentálním nebo se specifickými poruchami učení a chování. Při 

hodnocení a klasifikaci vychází učitel z doporučení a závěrů PPP a hodnocení je vždy zcela 

individuální. Žák je hodnocen s ohledem na své možnosti a schopnosti, je posuzován jeho 

individuální pokrok. Žáci integrovaní na základě Doporučení PPP nebo jiného SPC jsou 

vzděláváni i hodnoceni na základě plnění Individuálního vzdělávacího plánu. Na žádost rodičů 

a při doporučení poradenského zařízení mohou být hodnoceni i slovně.  

 

Použití slovního hodnocení není pouhé mechanické převádění číselného klasifikačního stupně do 

složitější slovní podoby. Smyslem hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé složky školního 

výkonu dítěte. 

 
 

2) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení se vyjadřuje klasifikací. 
 

3) Žák je v jednotlivých předmětech hodnocen na vysvědčení těmito stupni prospěchu : 

a) 1 - výborný, 

b) 2 - chvalitebný, 

c) 3 - uspokojivý, 

d) 4 - neuspokojivý. 
 

4) Žák je na konci prvního a druhého pololetí celkově hodnocen těmito stupni: 

a) prospěl(a) s vyznamenáním, 

b) prospěl(a), 

c) neprospěl(a). 

 

5) Žák prospěl s vyznamenáním, jestliže není hodnocen v žádném povinném předmětu stupněm 

prospěchu horším než2 -chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá 

vyšší než 1,5. V případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a 
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klasifikace postupuje škola podle pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

stanovených ve školním řádu 
 

7) Žák prospěl, jestliže nebyl ani v jednom povinném předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 

-neuspokojivý nebo odpovídajícím slovním hodnocením. 
 

8) Žák neprospěl, jestliže byl z některého povinného předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4-

neuspokojivý nebo odpovídajícím slovním hodnocením. 

 

9) Nelze-li žáka hodnotit za první pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy 

pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo ukončeno 

nejpozději do ukončení hodnocení za druhé pololetí příslušného školního roku. Nelze-li žáka 

hodnotit za druhé pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho 

hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo ukončeno do 

konce měsíce srpna příslušného školního roku. 

 

10) Ředitel školy může uznat částečné vzdělání žáka, pokud je doloženo prokazatelným 

způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 5 let. Uzná-li ředitel školy dosažené 

vzdělání žáka, uvolní žáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání. 

 

11) Do vyššího ročníku postupuje žák, který byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen 

stupněm prospěl(a) nebo prospěl(a) s vyznamenáním a úspěšně vykonal postupovou zkoušku, 

pokud tak stanoví školní vzdělávací program. 

 

12) Nadaného nebo mimořádně nadaného žáka lze na konci prvního pololetí nebo na konci 

druhého pololetí přeřadit do některého z vyšších ročníků bez absolvování předchozího 

ročníku či ročníků, a to po úspěšném vykonání postupových zkoušek ze všech povinných 

předmětů. 

 

13) Žákovi, který nebyl na konci druhého pololetí hodnocen, lze v odůvodněných případech 

umožnit opakování ročníku. 

 

10) Žáka studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, který na konci druhého pololetí 

neprospěl, lze přeřadit zpět do příslušného ročníku základního studia. 
 

11) Vysvědčení za 1. pololetí příslušného školního roku dostávají žáci ve formě výpisu. Výroční 

vysvědčení pak na předepsaném tiskopise za obě pololetí.  

 

12) Žáci přípravného studia všech oborů dostávají na konci školního roku potvrzení o návštěvě 

přípravného studia. 

 

 

ČÁST ŠESTÁ 

                                                 

                                                        Úplata za vzdělávání 

 

Úplata za vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, 

v platném znění. 
 

1) U žáků přípravného studia, základního studia I. a II. stupně a studia s rozšířeným počtem 

vyučovacích hodin se stanoví výše úplaty v jednotlivých uměleckých oborech tak, aby 
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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 mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci 

vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na 

úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na 

úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a 

sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, na nezbytné 

zvýšení nákladů spojených s výukou žáků uvedených v §16 odst. 9 školského zákona a 

rovněž výdajů na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo 

souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, poskytnutých ze státního rozpočtu. 
 

 

2)  U studia pro dospělé stanoví ředitel školy výši úplaty za vzdělávání: 

 

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 vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo c) 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. 
 

4) Ředitel školy stanoví výši úplaty na období školního roku. Úplatu lze uhradit ročně, pololetně, 

čtvrtletně nebo měsíčně. Úplata za stanovené období je splatná do 15. dne prvního měsíce 

příslušného období. Ředitel školy může dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka 

nebo zletilým žákem jiný termín úhrady. Úplatu lze hradit třemi způsoby: 

 

      a) formou elektronického předpisu, který žák nebo jeho zákonný zástupce obdrží během 

měsíce září na 1. pololetí a v průběhu ledna na 2. pololetí, u třídního učitele nebo 

v sekretariátu školy. 

      b)  převodem z účtu 

      c)  v hotovosti v kanceláři školy 
 

5) Výši úplaty na školní rok dává ředitel školy na vědomí žákům školy obvyklým způsobem - 

nástěnka v přízemí školy a na www stránkách školy). 
 

 

 

ČÁST SEDMÁ 

 

                                                        Ukončení vzdělávání 

 
 

Ukončení vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém 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, výstavy výtvarných prací nebo jinou formu prezentace umožňující 

hodnocení výsledků vzdělávání žáka. 
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2) Žák přestává být žákem školy: 

 

a) jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku nebo byl na konci druhého pololetí celkově 

hodnocen stupněm neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku, 

 

b) jestliže byl vyloučen ze školy 3), 

 

c) v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák, 

 

d) v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za 

vzdělávání ani ve lhůtě stanovené ředitelem školy podle §8 odst. 5. 

 

3) O ukončení vzdělávání podle odstavce 2 písm. a) nebo d) je zákonný zástupce žáka nebo 

zletilý žák vyrozuměn písemně do jednoho týdne od ukončení vzdělávání 

 

 

ČÁST OSMÁ 
 

                                                       Výchovná opatření 
 

1. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. 

Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo 

školského zařízení, vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení, a 

další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka nebo studenta. Pochvaly, 

jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo školského 

zařízení nebo třídní učitel. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem druhy 

dalších kázeňských opatření a podmínky pro udělování a ukládání těchto dalších 

kázeňských opatření a pochval nebo jiných ocenění. 

 

2. Ředitel školy nebo školského zařízení může v případě závažného zaviněného porušení 

povinností stanovených tímto zákonem nebo školním nebo vnitřním řádem rozhodnout o 

podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského 

zařízení. V případě zvláště závažného zaviněného porušení povinností stanovených tímto 

zákonem ředitel vyloučí žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení. To neplatí 

pro zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a zařízení pro preventivně 

výchovnou péči podle zákona upravujícího ústavní a ochrannou výchovu a preventivně 

výchovnou péči. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy nebo 

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

nebo student v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností 

stanovených tímto zákonem nebo školním nebo vnitřním řádem, může ředitel školy nebo 

školského zařízení rozhodnout o jeho vyloučení. Žáka lze podmíněně vyloučit nebo 

vyloučit ze školy pouze v případě, že splnil povinnou školní docházku. 

 

a) Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči 

zaměstnancům školy nebo školského zařízení nebo vůči ostatním žákům nebo studentům 

se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem. 

 

b) O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka či studenta rozhodne ředitel školy nebo 

školského zařízení do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka nebo studenta 

dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák nebo student provinění 

dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle 
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zvláštního právního předpisu. 21) O svém rozhodnutí informuje ředitel pedagogickou 

radu. Žák nebo student přestává být žákem nebo studentem školy nebo školského zařízení 

dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto 

rozhodnutí den pozdější. 

 

 

c) Dopustí-li se žák nebo student jednání podle odstavce 3, oznámí ředitel školy nebo 

školského zařízení tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o 

nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom 

dozvěděl. 

 

 

Závěrečná ustanovení 

 

 

1. Tento řád projednala pedagogická rada dne 26.8. 2022 

2. Tímto se ruší předchozí organizační směrnice. 

3. Směrnice nabývá účinnosti dnem 1.9. 2022 

 

 

 

 

  Mgr. Kamil Trávníček 

ředitel školy 
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DODATEK č. 1  
ŠKOLNÍHO ŘÁDU  

 
PRAVIDLA DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZUŠ KRNOV 

 

platnost: od 1. 10. 2020 

č.j.: ZUŠKr/00439/2020 

schválil ředitel školy: Mgr. Kamil Trávníček  

projednáno pedagogickou radou:  24. 9. 2020 

 

Článek I. 
 

1. Pravidla distančního vzdělávání jsou vydána na základě ustanovení § 184a zákona 
č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (dále jen školský zákon) v platném znění:  
„Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z 
důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu 
nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní 
přítomnost většiny (více než 50%) žáků z nejméně jedné třídy, studijní skupiny nebo 
oddělení, poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem.“ 

 
Článek II. 

Vymezení komunikační platformy distančního způsobu vzdělávání 
 
 

1. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového 
vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající 
okolnostem. Není tedy povinností je naplnit beze zbytku. 

 
2. V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, které 

nepřekročí více jak 50% účastníků konkrétní třídy, oddělení či studijní skupiny, 
škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje 
obdobně jako v běžné situaci, kdy nejsou žáci přítomní ve škole, např. z důvodu 
nemoci. Prezenční výuka probíhá běžným způsobem. 

 
3. Žáci nejsou povinni se vzdělávat distančním způsobem, ale škola výuku tímto 

způsobem zajistit musí. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků 
vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka pro toto 
vzdělávání. Podmínky žáka pro vzdělávání průběžně prověřuje třídní učitel. 

 
4. Vzdělávání probíhá podle předem známého upraveného rozvrhu hodin formou 

videokonferencí (pokud to technické podmínky dovolují). Účast na těchto lekcích 
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není povinná, ale škola je povinná distanční výuku zajistit. Podmínkou pro zapojení 
k videokonferencím je zapnutá kamera a funkční mikrofon. Případy hodné 
zvláštního zřetele řeší třídní učitel se zákonnými zástupci žáka, popř. se zletilým 
žákem. On-line výuka může mít také formu asynchronní, tzn. žáci pracují v jimi 
zvoleném čase vlastním tempem na jim zadaných úkolech. V on-line prostoru se 
nepotkávají.  

 
5. Vzdělávání probíhá také formou zadávání úkolů, tedy off-line. Úkoly jsou zadávány 

prostřednictvím programu Klasifikace v pevně stanoveném dni pro všechny 
vyučované předměty. Úkoly jsou zadávány s termínem odevzdání. 
 

 
Článek III. 

Organizace výuky a její hodnocení 
 

 
1. O příslušných formách rozhodují pedagogové školy na základě individuálních 

potřeb žáků. 
 

2. Vyučující zapisují termíny videokonferencí i zadané úkoly do přehledu 
přístupného žákům i rodičům, tzn. programu Klasifikace. 

 
3. Hodnocení distanční výuky probíhá v souladu s Klasifikačním řádem. Práce žáků je 

hodnocena a na každý odevzdaný úkol je poskytována písemná zpětná vazba bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů (domácí úkol, referát, test apod.); na 
rozsáhlejší práce, pak do jednoho měsíce. 

 
4. Z povinnosti školy zajistit distanční vzdělávání vyplývá povinnost zákonných 

zástupců, popř. zletilých žáků omlouvat svou neúčast prostřednictvím Klasifikace 
(zadáním omluvenky, zasláním zprávy, apod.) v termínech dle Školního řádu. 

 
5. Absenci při distanční výuce posuzujeme podle zapojení do vzdělávání a výstupů, 

nikoliv podle doby vzdělávacích aktivit. Omluvená absence není důvodem ke 
sníženému stupni hodnocení. 

 
6. Při synchronní výuce je nepřipojení se k on-line přenosu považováno za absenci, 

pokud s žákem nebo zákonným zástupcem nebyl individuálně dohodnut jiný 
způsob zapojení. 

 
 
 

Článek V. 
Úplata za vzdělávání 

 
Ve věci úplaty za vzdělávání je postupováno následovně v níže uvedených situacích:  
 

1. žák nabídky distančního způsobu vzdělávání využije, 
 

2. zákonný zástupce žáka omluví, žák nabídky distanční výuky nevyužije, zůstává nadále 
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žákem školy a úplata za vzdělávání se nevrací,  
 

3. zákonný zástupce nereaguje, se školou nekomunikuje, žák zůstává nadále žákem školy a 
úplata za vzdělávání se nevrací,  
 

4. zákonný zástupce informuje školu o ukončení vzdělávání v ZUŠ. Žák přestává být žákem 
školy dnem uvedeným v písemném oznámení o ukončení vzdělávání, jinak dnem 
doručení. Pokud bude žák chtít od září následujícího roku opět navštěvovat ZUŠ, může 
být znovu přijat ke studiu za podmínek uvedených v § 2 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o 
základním uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci úplaty se 
postupuje podle § 8 odst. 3 vyhlášky č. 71/2005 Sb. Podle tohoto ustanovení platí, že 
ukončí-li žák vzdělávání na základě písemného oznámení z důvodů hodných zvláštního 
zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit. Situaci lze 
chápat jako důvod hodný zvláštního zřetele. Žák v takovém případě není hodnocen na 
vysvědčení. 

 
 
 
 
 
 
 
V Krnově dne 26. 8. 2022     Mgr. Kamil Trávníček, ředitel školy 

 
 


