ŠKOLNÍ ÁD
Školní ád Základní um lecké školy Letovice vydává na základ zákona . 561/2004 Sb.,
Zákona o p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání
(školský zákon), § 30, odst.1, editel školy Petr K ivinka.

ÁST PRVNÍ
Práva a povinnosti žák a jejich zákonných zástupc ve škole a podrobnosti
o pravidlech vzájemných vztah s pedagogickými pracovníky
I.

Práva žák a zákonných zástupc nezletilých žák

1) Školní ád pro žáky ZUŠ Letovice d sledn vychází ze zákona . 561/2004 Sb.,
o p edškolním, základním, st edním, vyšším odborné a jiném vzd lávání (školský zákon),
a respektuje Úmluvu o právech dít te schválenou valným shromážd ním OSN, k níž se
eská republika p ihlásila datem svého vzniku 1. ledna 1993.
2) Seznámení žák se školním ádem provád jí u itelé hlavního p edm tu vždy na za átku
nového školního roku. Školení žák se uskute ní v rozsahu vypracovaném vedením školy.
V t ídní knize se provede o školení zápis. Školní ád je vyv šen ve škole na ve ejn
p ístupném míst v prvním podlaží naproti hlavnímu schodišti. Tento školní ád pro žáky
je upraven dle pot eb ZUŠ Letovice. Taktéž školení žák o školním ádu je vypracováno
editelem školy ve zkrácené verzi tak, aby bylo srozumitelné vzhledem k v ku žák .
3) Žák má právo na informace, má právo je vyhledávat, p ijímat a rozši ovat. Tyto informace
mu poskytne vedení školy a dále pak t ídní u itelé.
4) Žáci mají dále právo:
a) na základní um lecké vzd lávání dle podmínek uvedených ve vyhlášce . 71/2005
Sb. o základním um leckém vzd lávání,
b) na informace o pr b hu a výsledcích svého vzd lávání,
c) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žák , volit a být do nich voleni,
pracovat v nich a jejich prost ednictvím se obracet na editele školy s tím, že editel
školy je povinen se stanovisky a vyjád ením t chto samosprávných celk zabývat,
d) vyjad ovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich
vzd lávání, p i emž jejich vyjád ením musí být v nována pozornost odpovídající
jejich v ku,
e) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského za ízení
v záležitostech týkajících se základního um leckého vzd lávání,
f) na studium s rozší eným po tem vyu ovacích hodin, do kterého m že za adit žáka
editel školy na návrh u itele hlavního p edm tu,
g) žáci se speciálními vzd lávacími pot ebami mají právo na základní um lecké
vzd lávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzd lávacím pot ebám a
možnostem, na vytvo ení nezbytných podmínek, které toto vzd lávání umožní, a na
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poradenskou pomoc školy. Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním
znevýhodn ním se p i p ijímání ke vzd lávání a p i jeho ukon ování stanoví vhodné
podmínky odpovídající jejich pot ebám. P i hodnocení žák se speciálními
vzd lávacími pot ebami se p ihlíží k povaze postižení nebo znevýhodn ní,
h) mimo ádn nadaní žáci mohou být editelem školy na základ žádosti zletilého žáka
nebo zákonného zástupce nezletilého žáka a na návrh u itele hlavního p edm tu
p e azeni na konci prvního pololetí nebo na konci druhého pololetí do n kterého
z vyšších ro ník bez absolvování p edchozích ro ník , a to po úsp šném vykonání
postupových zkoušek ze všech povinných p edm t . Obsah a rozsah zkoušek
stanoví editel školy.
5) Práva uvedená v odstavci 4 s výjimkou písmen a), c) a f) mají také zákonní zástupci
nezletilých žák .
6) Na informace podle odstavce 4 písm.b) mají v p ípad zletilých žák právo také jejich
rodi e, pop ípad osoby, které v i zletilých žák m plní vyživovací povinnost.
7)

II.

editel školy m že ze zdravotních nebo jiných závažných d vod výjime n uvolnit žáka
zcela nebo z ásti z pravidelné docházky do n kterého povinného p edm tu stanoveného
školním vzd lávacím programem, a to bu na školní rok nebo jeho ást; zárove stanoví
náhradní zp sob výuky, obsah a rozsah zkoušek z p edm tu, ze kterého byl žák uvoln n.
Povinnosti žák a zákonných zástupc žák

1) Žáci jsou povinni:
a) ídit se zásadami tohoto školního ádu,
b) dodržovat zásady kulturního chování, být slušní a ohleduplní k dosp lým a k sob
navzájem,
c) žáci jsou povinni docházet do vyu ování pravideln a v as,
d) ú inkovat na ve ejných i interních akcích školy a navšt vovat vybrané koncertní a
kulturní akce a výstavy, které jsou sou ástí základního um leckého vzd lávání.
2) Zletilí žáci jsou dále povinni:
a) informovat školu o zm n zdravotní zp sobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných
závažných skute nostech, které by mohly mít vliv na pr b h vzd lávání,
b) dokládat nep ítomnost ve vyu ování písemnou omluvou, (omluvit žáka je možno též
osobn , telefonicky nebo e-mailem),
c) v p ípad delší nemoci podat u iteli hlavního p edm tu do t í dn zprávu o jejím
pravd podobném trvání,
d) nep ítomnost z d vodu ú asti na škole v p írod , lyža ském výcviku apod. omlouvat
p edem.
3) Zákonní zástupci nezletilých žák jsou povinni:
a) zajistit, aby žák docházel ádn do školy,
b) na vyzvání editele školy se osobn zú astnit projednání závažných otázek týkajících
se základního um leckého vzd lávání žáka,
c) informovat školu o zm n zdravotní zp sobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo
jiných závažných skute nostech, které by mohly mít vliv na pr b h vzd lávání,
d) dokládat nep ítomnost žáka ve vyu ování písemnou omluvou (omluvit žáka je možno
též osobn , telefonicky nebo e-mailem),
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e) v p ípad delší nemoci žáka podat u iteli hlavního p edm tu do t í dn zprávu o jejím
pravd podobném trvání,
f) nep ítomnost žáka z d vodu ú asti na škole v p írod , lyža ském výcviku apod.
omlouvat p edem.
4) Pro školní matriku jsou povinni žáci a zákonní zástupci nezletilých žák uvést údaje podle
§ 28, odst. 2 školského zákona:
a) jméno a p íjmení, rodné íslo, státní ob anství a místo trvalého pobytu,
b) údaje o p edchozím vzd lávání,
c) údaje o tom, zda je žák zdravotn postižen, v etn údaj o druhu postižení, nebo
zdravotn znevýhodn n; pop ípad údaje o tom, zda je žák sociáln znevýhodn n,
pokud je tento údaj zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem
poskytnut,
d) údaje o zdravotní zp sobilosti k základnímu um leckému vzd lávání a o zdravotních
obtížích, které by mohly mít vliv na pr b h tohoto vzd lávání,
e) jméno a p íjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doru ování
písemností, telefonické spojení.

ÁST DRUHÁ
Provoz a vnit ní režim školy
I.

Organizace školy

Základní um lecká škola Letovice je p ísp vkovou organizací z ízenou Jihomoravským
krajem. Jejím statutárním orgánem je editel školy Petr K ivinka, jehož jmenoval z izovatel
školy.
editel jmenoval svého statutárního zástupce pana Ji ího Mifka a dále pak vedoucího
odlou eného pracovišt v Kunštát pana Libora Suchého a vedoucího odlou eného pracovišt
v Olešnici pana Josefa Slaví ka.
editel z ídil jako sv j poradní orgán pedagogickou radu školy, kterou tvo í všichni
pedagogi tí pracovníci školy, (§ 164 odst. 2 zákona . 561/2004 Sb., o p edškolním,
základním, st edním, vyšším odborné a jiném vzd lávání).
editel dále jmenoval :
a) jako sv j poradní orgán um leckou radu. lenové um lecké rady jsou: editel školy
Petr K ivinka, jeho zástupce Ji í Mifek a dále u itelé Mgr. Marie Ne asová, Mgr.
Dana apková, Jana Štrajtová, Lenka Procházková, Jana Podškubková, Libor Suchý,
Josef Ture ek, Radka Dostálová.. innost a volby len se ídily Statutem um lecké
rady ZUŠ Letovice.
b) vedoucí p edm tových komisí, kterými jsou:
Mgr. Marie Ne asová – d ev né dechové nástroje a hudební nauka
Jana Štrajtová – klavír
Mgr. Dana apková – zp v
Lenka Procházková – tane ní obor
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Jana Podškubková – výtvarný obor
Ji í Mifek – elektronické klávesy, akordeon
Libor Suchý – smy cové nástroje
Radka Dostálová – kytara
Josef Ture ek – dechové nástroje žes ové a bicí nástroje
Pedagogi tí pracovníci jsou p ijímáni do pracovního pom ru zpravidla na základ výb rového
ízení nebo pokud prokáží výjime né um lecko-pedagogické výsledky ve svém d ív jším
zam stnání nebo pokud byli výkonnými um lci.
editel dále p ijal technicko- hospodá ské pracovníky :
ekonomka – Petra Pe inková
ú etní – Sylva Polá ková
energetik – Jaroslav Dosko il
uklize ky – Lenka Halamková, Dita Bohatcová, Jana Andrlová

II.

Organizace výuky

Vyu ování
a) vyu ování se ídí rozvrhem hodin, který si vypracuje každý u itel sám dle možností
svých žák . Tento rozvrh hodin vypracuje ve dvojích exemplá ích, jedenkrát odevzdá
v editeln a jedenkrát vyv sí p ed svoji t ídu na vyhrazené místo.
b) režim otevírání a uzavírání budovy ZUŠ Letovice je stanoven takto: budova se otvírá
v 6,30 hod s p íchodem uklize ek. Uklize ky také dbají na ostrahu školy b hem své
pracovní doby. Od 8,00 hod za íná provoz kancelá e ZUŠ, který trvá až do 19,00 hod.
V 19,00 hod se také zavírá budova školy. Režim ostrahy budovy, odemykání a
uzavírání školy se ídí samostatnou sm rnicí editele školy, která detailn eší tuto
problematiku.
c) frekvence st ídání pracovních míst ve výuce je dána rozvrhem hodin. Pracovními
místy jsou: kmenové t ídy, tane ní sál, u ebna výtvarné výchovy, t ída hudební nauky,
koncertní sál, zkušebna orchestru.Na odlou ených pracovištích jsou pracovní místa
t ídy základních a mate ských škol, ur ené pro výuku ZUŠ.
d) do vyu ování nosí žáci požadované školní pot eby, do nehudebních obor doporu ené
cvi ební a pracovní od vy,
e) p i p íchodu u itele nebo jiné dosp lé osoby do výuky hromadných p edm t (HN,
VV) pozdraví žáci povstáním. V ostatním vyu ování se vyu ující zdraví se žáky
obvyklým zp sobem.
f) nep ijde-li vyu ující do 10ti minut po za átku výuky do t ídy, oznámí žáci tuto
skute nost zástupci editele nebo jinému p ítomnému u iteli,
g) v dob školního vyu ování m že editel školy ze závažných d vod , zejména
z organiza ních a technických, vyhlásit pro žáky 5 volných dn ve školním roce,
h) škola m že v souladu se školním vzd lávacím programem organizovat koncerty,
výstavy a vystoupení, zájezdy do zahrani í a další akce související s výchovn
vzd lávací inností.,
i) opoušt t školní budovu b hem vyu ování není žák m dovoleno.
Vyu ovací hodiny a p estávky
a) vyu ovací hodina trvá 45 minut,
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b) vyu ovací hodiny jsou odd leny p timinutovými (desetiminutovými a
patnáctiminutovými) p estávkami,
c) jednotlivé vyu ovací hodiny mohou být slu ovány do lekcí :
maximáln 2 hodiny v individuální a skupinové výuce
maximáln 3 hodiny v kolektivní výuce, po kterých musí být výuka ukon ena
nebo musí následovat nejmén dvacetiminutová p estávka.
Vstup a pohyb po škole a v areálu školy
a) žáci p ichází do školy 10 minut p ed za átkem vyu ování. O istí si boty a odcházejí
do vyu ování. P ed t ídou se p ezují a svoji obuv a ošacení si vezmou do t ídy, kde je
odloží na vyhrazené místo. Bezprost edn po skon ení výuky žáci opouští budovu
školy. Ve škole a v jejím areálu není dovoleno používat výrobky zábavné pyrotechniky
a st elné nebo se né zbran . Vzhledem k nebezpe nosti t chto výrobk budou žák m
odebrány a v i žák m budou p ijata výchovná opat ení.
b) rodi e žák ekají na žáky na ur ených místech na chodbách školy,
c) o p estávkách se chovají žáci ve t ídách a na chodbách ukázn n ,

ÁST T ETÍ
Podmínky zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví žák a jejich ochrany p ed
sociáln patologickými jevy a p ed projevy diskriminace, nep átelství nebo násilí

1) ZUŠ Letovice je povinna p i vzd lávání a s ním p ímo souvisejících innostech p ihlížet
k základním fyziologickým pot ebám žák a vytvá et podmínky pro jejich zdravý vývoj a
pro p edcházení vzniku sociáln patologických jev .
2) Škola dále zajiš uje bezpe nost a ochranu zdraví žák p i vzd lávání a s ním p ímo
souvisejících innostech a poskytuje žák m nezbytné informace k zajišt ní bezpe nosti a
ochrany zdraví.
3) Škola je povinna vést evidenci úraz žák , k nimž došlo p i innostech uvedených
v odstavci 2 a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgán m a institucím.
4) Na ZUŠ Letovice není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzd lávání, a
reklama a prodej výrobk ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žák nebo
p ímo ohrožujících i poškozujících životní prost edí.
5) Bezpe nost a ochranu zdraví žák
zajiš uje editel školy zejména pedagogickými
pracovníky, p ípadn dalšími zletilými osobami, které jsou zp sobilé k právním úkon m a
jsou v pracovn právním vztahu k právnické osob , která vykonává innost školy.
6) Žáci jsou pravideln proškolováni vždy na za átku nového školního roku svým u itelem
hlavního p edm tu. Školení žák se uskute ní v rozsahu vypracovaném vedením školy.
Zápis se provede do t ídní knihy.
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7) P i akcích konaných mimo školu nesmí na jednu osobu, která zajiš uje bezpe nost a
ochranu zdraví nezletilých žák , p ipadnout více než 25 žák . Výjimku z tohoto po tu
m že stanovit s ohledem na náro nost zajišt ní bezpe nosti a ochrany žák editel školy.
8) Mezi ú astníky výjezdu do zahrani í za adí škola pouze ty žáky, kte í mají uzav ené
pojišt ní odpov dnosti za škodu platné na území p íslušného státu a pojišt ní lé ebných
výloh v zahrani í nebo v p ípad výjezdu do lenského státu Evropské unie mají Evropský
pr kaz zdravotního pojišt ní nebo Potvrzení tento pr kaz nahrazující. Dále musí mít škola
písemn potvrzení povolení souhlasu výjezdu žáka do zahrani í svým zákonným
zástupcem.
9) Žák m není povoleno v prostorách školy kou it, nosit do školy v tší ástky pen z, cenné
v ci a nevhodné p edm ty, které rozptylují pozornost a ohrožují bezpe nost ostatních.
Žák m je zakázáno nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách
školy.
10) V u ebnách není žák m povoleno otevírat okna, p istupovat k otev eným okn m,
manipulovat s topnými t lesy, osv tlením a vybavením u ebny, rovn ž nesmí zapojovat
elektrické spot ebi e.
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ÁST TVRTÁ
Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žák a zákonných zástupc
nezletilých žák
1) Žáci ZUŠ Letovice ádn pe ují o majetek školy, zap j ené (pronajaté) hudební
nástroje, notový materiál a jiné u ební pom cky a pln za n odpovídají.
2) Škody zp sobené žáky na majetku školy v etn jeho ztráty, poškození osobních v cí
spolužák apod. jsou žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žák povinni uhradit.
3) Pokud žáci ukon í vzd lávání, odevzdají svému u iteli všechny zap j ené školní
pom cky.

ÁST PÁTÁ
Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání žák
Hodnocení výsledk vzd lávání žák
um leckém vzd lávání.

se ídí vyhláškou

. 71/2005 Sb., o základním

1) Hodnocení výsledk vzd lávání žáka na vysv d ení m že být vyjád eno klasifikací, slovn
nebo kombinací obou zp sob . O zp sobu hodnocení rozhoduje editel školy.
2) Slovní hodnocení na vysv d ení je konkrétním slovním vyjád ením dosažené vzd lávací
úrovn žáka ve vztahu k cíl m vzd lávání stanoveným rámcovým vzd lávacím
programem, k vlastním možnostem, p ístupu žáka ke vzd lávání a jeho v ku.
3) Žák je v p ípad použití klasifikace v jednotlivých p edm tech hodnocen na vysv d ení
t mito stupni prosp chu :
a) 1 - výborný,
b) 2 - chvalitebný,
c) 3 - uspokojivý,
d) 4 - neuspokojivý.
4) Žák je na konci prvního a druhého pololetí celkov hodnocen t mito stupni:
a) prosp l(a) s vyznamenáním,
b) prosp l(a),
c) neprosp l(a).
5) Žák prosp l s vyznamenáním, jestliže je z hlavního p edm tu hodnocen stupn m prosp chu
1 - výborný, v žádném povinném p edm tu není hodnocen stupn m prosp chu horším než
2 - chvalitebný a pr m r stup prosp chu z povinných p edm t nemá vyšší než 1,5.
Není-li stanoven hlavní p edm t, prosp l žák s vyznamenáním, jestliže není hodnocen v
žádném povinném p edm tu stupn m prosp chu horším než 2 - chvalitebný a pr m r
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stup prosp chu z povinných p edm t nemá vyšší než 1,5. V p ípad použití slovního
hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle
pravidel pro hodnocení výsledk vzd lávání žák stanovených ve školním ádu (§ 30 odst.
2 školského zákona).
6) Žák prosp l, jestliže nebyl ani v jednom povinném p edm tu hodnocen stupn m prosp chu
4 - neuspokojivý nebo odpovídajícím slovním hodnocením.
7) Žák neprosp l, jestliže byl z n kterého povinného p edm tu hodnocen stupn m prosp chu
4 - neuspokojivý nebo odpovídajícím slovním hodnocením.
8) Nelze-li žáka hodnotit za první pololetí ze závažných objektivních p í in, ur í editel školy
pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo
ukon eno nejpozd ji do ukon ení hodnocení za druhé pololetí p íslušného školního roku.
Nelze-li žáka hodnotit za druhé pololetí ze závažných objektivních p í in, ur í editel
školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo
ukon eno do konce m síce srpna p íslušného školního roku.
9)

editel školy m že uznat áste né vzd lání žáka, pokud je doloženo prokazatelným
zp sobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 5 let. Uzná-li editel školy
dosažené vzd lání žáka, uvolní žáka z vyu ování a hodnocení v rozsahu uznaného
vzd lání.

ÁST ŠESTÁ
Úplata za vzd lávání
Úplata za vzd lávání žák
vzd lávání.

se ídí vyhláškou

. 71/2005 Sb., o základním um leckém

1) U žák p ípravného studia, základního studia I. a II. stupn a studia s rozší eným po tem
vyu ovacích hodin se stanoví výše úplaty v jednotlivých um leckých oborech tak, aby
pr m rná výše stanovených úplat nep ekro ila 110 % skute ných pr m rných
neinvesti ních výdaj školy na žáka v uplynulém kalendá ním roce s výjimkou výdaj na
platy a náhrady plat nebo mzdy a náhrady mezd, odm ny za pracovní pohotovost,
odm ny za práci vykonávanou na základ dohod o pracích konaných mimo pracovní
pom r a odstupné, na úhradu pojistného na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní
politiku zam stnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojišt ní, na p íd ly
do fondu kulturních a sociálních pot eb a ostatní náklady vyplývající z pracovn právních
vztah , na nezbytné zvýšení náklad spojených s výukou žák zdravotn postižených a
rovn ž výdaj na další vzd lávání pedagogických pracovník , na innosti, které p ímo
souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzd lávání, poskytnutých ze státního rozpo tu (§ 160
odst. 1 písm. c) školského zákona).
2) U studia pro dosp lé stanoví editel školy výši úplaty za vzd lávání:
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a) u žák , kte í se zárove vzd lávají v denní form vzd lávání ve st ední škole, v
denní form vzd lávání v konzervato i nebo v denní form vzd lávání ve vyšší
odborné škole, podle odstavce 1,
b) u žák , kte í nejsou uvedeni v písmeni a), nejvýše v plné výši pr m ru skute ných
neinvesti ních výdaj na žáka v uplynulém kalendá ním roce.
3) Ukon í-li žák vzd lávání podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo c) v pr b hu prvního nebo
druhého pololetí školního roku, úplata za vzd lávání se nevrací. Ukon í-li žák vzd lávání
podle § 7 odst. 2 písm. c) z d vod hodných zvláštního z etele, zejména zdravotních, lze
pom rnou ást úplaty za vzd lávání vrátit.
4)

editel školy stanoví výši úplaty na období školního roku. Úplatu lze uhradit ro n ,
pololetn , tvrtletn nebo m sí n . Úplata za stanovené období je splatná do 15. dne
prvního m síce p íslušného období. editel školy m že dohodnout se zákonným
zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem jiný termín úhrady.

5) Výši úplaty na školní rok dá editel školy na v domí žák m školy prokazatelným
zp sobem, o snížení nebo prominutí úplaty, zejména v p ípad žák se sociálním
znevýhodn ním rozhoduje editel školy ve správním ízení.
Rozhodnutí editele o výši školného na ZUŠ Letovice platné od 1. zá í 2006
pro školní rok 2006/2007
Hudební obor
- individuální výuka – hlavní nástroj
- individuální výuka- vedlejší nástroj
- individuální výuka – studium pro dosp lé
- sólový zp v
- p ípravná hudební výchova
- p ípravná hudební výchova s individuálním vyu ováním

280,-- K
280,--K
350,-- K
280,-- K
180,-- K
280,-- K

Tane ní obor
- tane ní obor
- p ípravná tane ní výchova
- p ípravná tane ní výchova pro MŠ

180,-- K / m síc
180,-- K / m síc
50,-- K / m síc

Výtvarný obor
- výtvarný obor
- p ípravná výtvarná výchova

180,-- K / m síc
130,-- K / m síc

P edškolá ek

50,- K / m síc

/m
/m
/m
/m
/m
/m

síc
síc
síc
síc
síc
síc

Slevy školného
- individuáln bude p ihlíženo k sociálním p ípad m a na základ žádosti a potvrzení o sociální
pot ebnosti bude ešeno individuáln .
Termín pro žádost o slevu pro školní rok 2005/2006 je l5. 9. 2005.
- D ti zam stnanc ZUŠ platí 50% (viz Kolektivní smlouva).
- nov p ijatí žáci ve šk. roce 2006/07 platí v hudebním oboru 180,- K , v tane ním a
výtvarném oboru 100,- K .
Úplatu za vzd lání lze uhradit ro n , pololetn , tvrtletn nebo m sí n .Tuto úplatu za stanovené období je
nutno uhradit dle zákona do 15 dne 1.m síce p íslušného období. editel školy m že dohodnout se zákonným
zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem jiný termín úhrady.
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ÁST SEDMÁ
Ukon ení vzd lávání
Ukon ení vzd lávání žák
vzd lávání.

se ídí vyhláškou

. 71/2005 Sb., o základním um leckém

1) Základní studium I. a II. stupn , studium s rozší eným po tem vyu ovacích hodin a
studium pro dosp lé se ukon ují vykonáním záv re né zkoušky. Záv re ná zkouška m že
mít formu absolventského vystoupení nebo vystavení výtvarných prací na výstav .
2) Žák p estává být žákem školy:
a) jestliže nevykonal záv re nou zkoušku nebo byl na konci druhého pololetí celkov
hodnocen stupn m neprosp l a nebylo mu povoleno opakování ro níku,
b) jestliže byl vylou en ze školy (§ 31 odst. 2 až 4 školského zákona),
c) v p ípad , že o to písemn požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý
žák,
d) v p ípad , že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za
vzd lávání ve stanoveném termínu a nedohodl s editelem školy jiný náhradní
termín.
3) O ukon ení vzd lávání podle odstavce 2 písm. a) nebo d) je zákonný zástupce žáka nebo
zletilý žák vyrozum n písemn do jednoho týdne od ukon ení vzd lávání.

ÁST OSMÁ
Výchovná opat ení
1) Výchovnými opat eními jsou pochvaly nebo jiná ocen ní a káze ská opat ení. Káze ským
opat ením je podmín né vylou ení žáka ze školy, vylou ení žáka ze školy, a další
káze ská opat ení, která nemají právní d sledky pro žáka. Pochvaly, jiná ocen ní a další
káze ská opat ení m že ud lit i uložit editel školy nebo u itel hlavního p edm tu.
2)

editel školy m že v p ípad závažného zavin ného porušení povinností stanovených
školským zákonem, vyhláškou o základním um leckém vzd lávání a dalšími právními
normami s touto vyhláškou související a tímto školním ádem rozhodnout o podmín ném
vylou ení nebo o vylou ení žáka ze školy. V rozhodnutí o podmín ném vylou ení stanoví
editel školy zkušební lh tu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák
v pr b hu zkušební lh ty dalšího zavin ného porušení výše uvedených norem, m že
editel školy rozhodnout o jeho vylou ení.

3) Zvlášt hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka v i pracovník m školy se vždy
považují za závažné zavin né porušení povinností stanovených školským zákonem.
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4)

editel školy rozhodne o podmín ném vylou ení nebo vylou ení žáka do dvou m síc
ode dne, kdy se o provin ní žáka dozv d l, nejpozd ji však do jednoho roku ode dne, kdy
se žák provin ní dopustil, s výjimkou p ípadu, kdy provin ní je klasifikováno jako trestný
in podle zvláštního právního p edpisu (zák. . 140/1961 Sb.). Žák p estává být žákem
školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vylou ení, nestanoví-li
toto rozhodnutí den pozd jší.

Tímto se ruší Školní ád ze dne 1.zá í 2005 .
Tento Školní ád nabývá ú innosti dnem 1. zá í 2006.
Školní ád byl projednán pedagogickou poradou dne 31. srpna 2006.

Petr K ivinka
editel ZUŠ Letovice
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