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1.  Práva žáků a jejich zákonných zástupců  

1.1  Žák a jeho zákonný zástupce má právo:  

 na základní umělecké vzdělávání a výuku nejméně podle spodní hodinové dotace 
uvedené v učebním plánu oboru, který studuje  

 rozvíjet osobnost podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností  
 navštěvovat dle možností školy výuku volitelných předmětů nad rámec učebního plánu, 

který studuje  
 účinkovat na akcích školy, navštěvovat vybrané kulturní akce a výstavy, které jsou 

součástí základního uměleckého vzdělávání  
 na zabezpečení výuky i v případě nepřítomnosti učitele (v tomto případě je žák je 

povinen se přizpůsobit možnostem školy a možnostem suplujícího učitele) 
 získat vysvědčení, pokud splnil všechny předepsané náležitosti k jeho získání  
 požádat ředitele o komisionální přezkoušení 
 na informace o průběhu a výsledcích studia  
 má právo jednat s vyučujícím a vedením školy o záležitostech vzdělávání a dalších 

činnostech, a to přímo ve vyučovací hodině své, příp. svého dítěte, na třídních schůzkách 
nebo v předem domluveném termínu  

 má právo znát kritéria hodnocení v jednotlivých předmětech  
 má právo na informace o činnosti školy  

 

1.2  Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na základní umělecké vzdělávání, 
jehož obsah, formy i metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem. 

 

 

2.   Povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců  

2.1 Žák a jeho zákonný zástupce je povinen:  

 řídit se zásadami tohoto Školního řádu  
 mimo vyučování, a to i ve volných dnech a o prázdninách, se žák chová tak, aby 

neporušoval zásady soužití a mravní normy společnosti a dělal čest škole i sobě 
 chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastnit se činností 

organizovaných školou. Účast v předmětech stanovených učebním plánem je povinná.  
 nemůže-li se žák účastnit vyučování, omluví se předem písemně nebo telefonicky 

prostřednictvím zákonného zástupce  
 je povinen neprodleně informovat školu o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a 

případných změnách způsobilosti nebo o jiných závažných skutečnostech, které by 
mohly mít vliv na průběh vzdělávání, včetně údaje o druhu zdravotního znevýhodnění, 
příp. další údaje podstatné pro průběh vzdělávání  

 platit řádně úplatu za vzdělávání v základní umělecké škole v termínech a výši stanovené 
zvláštním předpisem  

 sdělí vyučujícímu důvody nepřítomnosti ve vyučování  
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3. Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci školy 

3.1 Žák a jeho zákonný zástupce má právo:  

 vyjadřovat se ke všemu, co se týká jeho vzdělávání, včetně zakládání samosprávných 
orgánů žáků a činnost v nich  

 požádat pedagoga o radu a pomoc v osobní tíživé situaci 
 požádat v případě problémů nebo nesnází o pomoc  
 má právo reagovat na zápisy v Žákovském sešitě 

 

3.2 Žák a jeho zákonný zástupce je povinen:  

 ve škole se chovat slušně a ohleduplně, dbát pokynů pedagogických pracovníků školy, 
podle svých schopností se svědomitě připravovat na vyučování  

 
 
 
4. Provoz a vnitřní režim školy pro žáky, zákonné zástupce a veřejnost 

4.1 Provoz pracoviště 

Sídlo školy na adrese Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice je v kancelářské budově, kde je 

vstup ošetřen přes recepci – každý návštěvník se nahlašuje -  v době od 8.00 do 18.00 hod. 

Mimo tuto dobu otevírá hlavní vstupní dveře v přízemí při příchodu a odchodu žáka, příp. 

jiných osob vyučující čipem. 

4.2 Rozvrh hodin 

o Vyučování probíhá podle rozvrhu hodin schváleného ředitelem školy 

o Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou: 

 ve skupinové výuce po každé vyučovací hodině minimálně 10 minut 

 v individuální výuce po každé vyučovací hodině minimálně 5 minut nebo po dvou 

vyučovacích hodinách minimálně 10 minut, v nutných případech po třech 

vyučovacích hodinách minimálně 15 minut 

4.3 Režim školy pro žáky, zákonné zástupce a veřejnost 

4.3.1  Žáci:  
 

 vstupují do budovy, kde sídlí škola 10 minut před začátkem vyučování a nahlásí se na 
recepci ve vestibulu v přízemí budovy 

 před vstupem do třídy se přezují a vezmou si své osobní věci sebou 
 do školy nenosí věci, které nesouvisí s výukou a věci nebezpečné zdraví  
 případnou žádost o předčasné ukončení vyučování předají písemně na začátku hodiny 

vyučujícímu  
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 mají zakázáno otvírat okna, manipulovat s žaluziemi a elektrickým zařízením  
 dodržují pokyny pedagogických pracovníků školy  
 po ukončení vyučování nebo mimo rozvrh hodin se nezdržují v budově 

 

4.3.2 Veřejnost a zákonný zástupce:  

 má právo na dílčí informace o škole  
 má právo účastnit se akcí pořádaných v prostorách školy. V tom případě se pohybuje jen 

v prostorách určených ke konání akce a řídí se pokyny organizátora akce. Na jiných 
místech, kde se koná školní akce, se pravidla pohybu veřejnosti řídí řádem budovy, ve 
které se akce koná a řídí se pokyny organizátora akce. 

 jsou povinni respektovat pravidla a řády školy  
 mají zákaz vstupu do budovy, kde sídlí škola, výjimku tvoří doprovod nezletilých žáků. 

Tento doprovod se zdržuje zásadně v prostorách k tomuto účelu určených /vestibul 
školy, chodby před učebnami/ 

 

4.4 Režim při akcích konaných mimo školu  

4.4.1  Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místa, kde škola 
uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy – 
pedagogickým pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není 
pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.  

4.4.2  Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo 
místa, kde škola uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog 
pověřený vedením akce, podle charakteru a s přihlédnutím k základním fyziologickým 
potřebám žáků.  

4.4.3  Při akcích mimo místa, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu zajišťující 
bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu 
může stanovit ředitel školy s ohledem na náročnost bezpečnosti a ochrany zdraví žáků.  

4.4.4  Při akcích mimo místa, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog 
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. Místo a čas shromáždění žáků a 
skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům 
žáků, a to zápisem do Žákovského sešitu nebo jinou písemnou informací.  

4.4.5  Při přecházení žáků na místa mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a 
pokyny doprovázejících osob. Před takovými akcemi doprovázející učitel žáky prokazatelně 
poučí o bezpečnosti.  

4.4.6  Bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na (a ze) soutěže či přehlídky zajišťuje 
vysílající škola, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak.  
V průběhu soutěže či přehlídky zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor 
akce.  
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5. Podmínky zajištění bezpečnosti 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými 

jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

5.1 Bezpečnost a ochrana zdraví 

5.1.1 Budova je volně přístupná zvenčí v době 8.00 – 18.00 ve všední dny, ale osoby se musí 

nahlásit na recepci v přízemí. Mimo tuto dobu je budova volně nepřístupná, otevírá hlavní 

vstupní dveře vyučující čipem. Žáci se mimo vyučování nezdržují v prostorách budovy, 

případně se domluví s recepcí nebo vyučujícím. 

5.1.2 Všichni pedagogové, žáci, zákonní zástupci a veřejnost se při pohybu v prostorách budovy 

v případě požárního nebezpečí řídí bezpečnostními pokyny, které jsou umístěny ve 

vestibulu budovy a na všech podlažích 

5.1.3 Všichni žáci se chovají při pobytu v budově i mimo ni tak, aby neohrozili zdraví a majetek 

svůj ani jiných osob. 

5.1.4 Každý úraz, zranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků v budově nebo mimo 

budovu při akci pořádané školou, hlásí žáci ihned vyučujícímu nebo řediteli školy. 

5.1.5 Pro všechny prostory budovy, kde sídlí škola, platí přísný zákaz kouření, užívání omamných 

a psychotropních látek, jakož i nošení do prostoru budovy. 

5.1.6 Bezpečnost a ochrana zdraví pedagogů, žáků a ostatních pracovníků ve všech prostorách 

budovy se řídí ustanoveními zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. 

5.1.7 Žák má právo:  

 na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání  
 na ochranu před kontaktem s narkotiky, návykovými a psychotropními látkami  
 na výchovu proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance  
 na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením nebo 

sociálně patologickými jevy  
 na ochranu před vlivy a informacemi, které by narušovaly jeho rozumovou a mravní 

výchovu 
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6. Podmínky zacházení s majetkem školy 

6.1 Žák je povinen:  

 zacházet s učebními pomůckami a školním majetkem šetrně. Poškodí-li žák svévolně 
školní majetek, je povinen poškození nahlásit bez zbytečného odkladu řediteli školy a 
poškozenou věc na vlastní náklady, příp. na náklady zákonného zástupce uvést do 
původního stavu  

 během vyučování vypnout svůj mobilní telefon. Za mobilní telefon si ručí ten, který jej 
vnesl do školních prostor.  

 

7. Hodnocení  

7.1 Zásady hodnocení - slouží:  

 jako zpětná vazba mezi žákem, školou a rodiči  
 pro motivaci žáka  
 jako sebehodnocení vlastního výkonu  
 pro ocenění pokroku žáka k jeho osobnímu maximu a hodnocení zaujetí a píle žáka 

podle individuálních schopností  
 u žáků nadaných a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami musí být v souladu s 

naplňováním individuálních plánů  
 k porovnání úrovně zvládnutí osnov na ročníkových přehrávkách  

7.2  Způsob hodnocení - provádí se známkou nebo slovním hodnocením, příp. jejich kombinací.  

7.2.1  Hodnocení krátkodobé - po výkonu nebo na konci vyučovací lekce, slovní hodnocení, 
sebehodnocení po provedení skladby.  

 
7.2.2  Hodnocení střednědobé - po měsíci nebo čtvrtletí, v individuální výuce známkou nebo 

slovním hodnocením minimálně 1x v měsíci, u kolektivní výuky minimálně 2x za pololetí.  

7.2.3  Hodnocení dlouhodobé:  
a) pololetní - známkou nebo slovním hodnocením se zápisem do Žákovských sešitů a 
Katalogu o průběhu studia  
b) ročníkové a absolutorium - známkou nebo slovním hodnocením se zápisem do Protokolu 
o zkouškách a Katalogu o průběhu studia, žák obdrží Vysvědčení, absolvent Závěrečné 
vysvědčení.  
Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací. 

7.2.4  Žák je hodnocen těmito stupni prospěchu:  
1 – výborný,  
2 – chvalitebný,  
3 – uspokojivý,  
4 – neuspokojivý  
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 výborný - žák splnil výborně všechny zadané úkoly, jeho projev je suverénní a jistý, 
dosáhl kvalitních výstupů podle ŠVP, jeho domácí příprava je zodpovědná a pravidelná, 
své výsledky prezentuje na veřejnosti 
 

 chvalitebný - žák splnil zadané úkoly s drobnějšími nedostatky, projevuje se menší 
nejistota, výstupy dle ŠVP nejsou zcela zvládnuty, domácí příprava je méně intenzivní, 
své výsledky občas prezentuje na veřejnosti s menšími nedostatky 

 

 uspokojivý - žák splnil úkoly pouze částečně, větší nepřesnosti, nejistota celkového 
projevu, výstupy dle ŠVP jsou zvládnuty minimálně, nepravidelná domácí příprava, své 
výsledky neprezentuje na veřejnosti vůbec 

 

 neuspokojivý - žák nesplnil požadované úkoly, celkové nezvládnutí požadavků, nezájem 
o studium, nezvládnutí výstupů dle ŠVP ani v minimální míře, absence veškeré domácí 
přípravy 
 

7.2.5  Žák je na konci prvního a druhého pololetí celkově hodnocen těmito stupni:  
a) prospěl (a) s vyznamenáním,  
b) prospěl (a),  
c) neprospěl (a) 

 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.  

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

 Žák neprospěl, jestliže byl z některého povinného předmětu hodnocen stupněm 
prospěchu 4 – neuspokojivý nebo odpovídajícím slovním hodnocením.  

 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. 

 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. 
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Tento školní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2018.  

Tento školní řád je veřejně přístupný v kanceláři školy a v elektronické podobě na webových 
stránkách www.szussolis.cz  

S tímto školním řádem jsou žáci a jejich zákonní zástupci seznamováni začátkem každého školního 
roku. O seznámení žáků s tímto školním řádem je učiněn zápis v třídní knize.  

Tento školní řád je závazný pro pedagogy, provozní zaměstnance, žáky, zákonné zástupce a 
veřejnost.  

 

 
Martina Šobová,  
ředitelka školy 


