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Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám jako statutární
orgán tento školní řád.

ČÁST PRVNÍ
Práva a povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků
I. Práva žáků a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků
1. Žáci mají právo
a) na vzdělávání a školské služby dle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a
vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzděláván v platném znění,
b) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání,
c) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni,
pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že
ředitelka školy je povinna se stanovisky a vyjádřením těchto samosprávných celků
zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit,
d) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich
vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající
jejich věku a stupni vývoje,
e) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení
v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona,
f) na studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, kam přijme ředitel školy
nadaného nebo mimořádně nadaného žáka základního studia, který úspěšně
vykonal komisionální zkoušku podle § 6 odst. 1 písm. d).
g) 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, výuka se řídí vyhláškou č.27/2016 v platném znění

h) 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.
2. Práva uvedená v odstavci 1 s výjimkou písmen a) a d) mají také zákonní zástupci dětí a
nezletilých žáků
3. Na informace podle odstavce 1 písm. b) mají v případě zletilých žáků a studentů právo také
jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům a studentům plní vyživovací
povinnost.
4. Seznámení žáků se školním řádem provádějí učitelé daného studijního zaměření vždy na
začátku nového školního roku. V třídní knize se provede o školení zápis. Školní řád je
vyvěšen ve škole na veřejně přístupném místě (úřední desky ve vestibulech budov školy, ve
sborovnách a na www. stránkách školy).

II. Povinnosti žáků a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků
1.Žáci jsou povinni
a) řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat
b) dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti,
s nimiž byli seznámen
c) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydaných v souladu s právními
předpisy a školním řádem
2. Zletilí žáci jsou 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 nebo e-mailem),
c) oznamovat škole údaje podle § 28 školského zákona a další údaje, které jsou
podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost a změny v těchto údajích.
d) nejpozději do tří dnů zprávou omluvit nepřítomnost ve vyučování,
e) nepřítomnost z důvodu účasti na škole v přírodě, lyžařském výcviku apod.
omlouvat předem,
f) sledovat aktuální informace o změnách ve výuce nástrojové hry, Hudební nauky/
Nauky o hudbě, Komorní a Souborové hry, ve výuce tanečního, výtvarného a
literárně-dramatického oboru (úřední desky ve vestibulech budov školy a www.
stránky školy).

3. Zákonní zástupci dětí a 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 nebo e-mailem),
g) nejpozději do tří dnů omluvit nepřítomnost ve vyučování,
h) nepřítomnost žáka z důvodu účasti na škole v přírodě, lyžařském výcviku apod.
omlouvat předem,
i) oznamovat škole údaje podle § 28 školského zákona a další údaje, které jsou
podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost a změny v těchto údajích.
j) sledovat aktuální informace o změnách ve výuce přípravného studia, nástrojové
hry, Hudební nauky/ Nauky o hudbě, Komorní a Souborové hry, ve výuce
tanečního, výtvarného a literárně-dramatického oboru (úřední desky ve vestibulech
budov školy a www.stránky školy).

4. Pro školní matriku jsou povinni žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků uvést údaje
podle § 28, odst. 2 školského zákona.

III. 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 pedagogickopsychologické činnosti,
d) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

IV. 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) ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím
data, údaje a osobní údaje a zaměstnanců školy, citlivé 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, shromažďovat pouze nezbytné
údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem,
neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a
dál nezpracovávat.
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 Eduarda Marhuly, Hudební 6, Ostrava-Mariánské Hory (dále
jen škola) je příspěvkovou organizací (školskou právnickou osobou) zřízenou
Moravskoslezským krajem. Jejím statutárním orgánem je ředitelka školy jmenovaná
zřizovatelem školy.
2. Ředitelka zřizuje jako svůj poradní orgán:
a) pedagogickou radu školy, kterou tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy
(§ 164 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborné a jiném vzdělávání v platném znění).
b) uměleckou radu.
3. Ředitelka jmenuje:
a) svého statutárního zástupce,
b) zástupce ředitele,
c) vedoucí hudebního oboru a vedoucí dalších vyučovaných oborů pro daný školní
rok,
d) vedoucí jednotlivých oddělení hudebního oboru,
e) koordinátora ŠVP,
f) vedoucí jednotlivých míst poskytovaného vzdělávání (poboček),
g) vedoucí správního úseku.

II. Organizace výuky
1. Organizace výuky v základní umělecké škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

zákon), vyhláškou č. 71/2005 Sb. v platném znění, o základním uměleckém
vzdělávání v platném znění a ŠVP ZUŠ Eduarda Marhuly
-

škola zřizuje čtyři obory: hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický
výuka je organizována formou individuální, skupinovou a kolektivní

2. Vyučování:
a) se řídí daným 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 Nauky o hudbě, koncertní sál,
učebná pěveckého sboru, zkušebna souborů, třídy výtvarné výuky apod.,
d) škola může organizovat akce související s výchovně vzdělávací činností, zejména
koncerty, výstavy, soutěže, přehlídky, vystoupení a výjezdy do zahraničí,
e) opouštět školní budovu během vyučování není žákům dovoleno,
f) odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné
omluvy rodičů, kterou žák před začátkem vyučování předloží vyučujícímu hodiny.
g) žák je povinen mít více než 50% účast v každém z předmětů navštěvovaného

studijního zaměření. V případě účasti nižší než 50 % nebude v tomto předmětu
klasifikován. Pouze ve výjimečných případech lze zvýšenou absenci omluvit na
základě doložených potvrzení (zdravotních či jiných) a při hodnocení bude
postupováno dle § 3 Vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání
v platném znění
h) žák je povinen mít po dobu vyučování vypnutý mobilní telefon, s výjimkou jeho používání
v nezbytném rozsahu ze zdravotních důvodů

3. Vyučovací hodiny a přestávky:
a) vyučovací hodina trvá 45 minut,
b) vyučovací hodiny jsou odděleny zpravidla pětiminutovými přestávkami
(dle organizace výuky v jednotlivých třídách je možná i přestávka delší),
c) výuka může kromě vyučovacích hodin probíhat v jiných časových blocích, při
zachování potřebných psychohygienických zásad:
▪ maximálně 2 hodiny v individuální a skupinové výuce,
▪ maximálně 3 hodiny v kolektivní výuce.

4. Vstup a pohyb po škole a v areálu školy:
a) žáci přichází do školy 10 minut před začátkem vyučování. Na chodbách se
nezdržují déle, než je nezbytně nutné. 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. Vzhledem k nebezpečnosti těchto
výrobků budou tyto žákům odebrány a vůči žákům budou přijata výchovná
opatření,
b) rodiče žáků čekají na žáky na určeném místě,
c) vstup cizích osob do budov školy je možný jen v doprovodu učitelů školy nebo
správních zaměstnanců školy,

d) jízda na kole, koloběžce a bruslích in-line v areálu školy není dovolena, do školní
budovy není dovoleno ukládat kola a koloběžky (pouze po domluvě a na určených
místech). Rovněž je zakázán pohyb po škole v in-line bruslích,
Povinnosti žáků při vyučování:
a) přesně dodržovat vyučovací dobu a rozsah přestávek,
b) po začátku vyučovací hodiny sedět na svém místě, připravit si potřebné věci pro
vyučování a zachovat klid,
c) zdravit při vstupu a odchodu pedagogického pracovníka nebo jiné dospělé osoby
do učebny,
d) pohybovat se v učebnách jen přezutí,
e) své místo v učebně udržovat v pořádku a čistotě a pomáhat při udržování čistoty a
pořádku ve škole i v jejím okolí,
f) do vyučování nosit požadované školní pomůcky, do nehudebních oborů
doporučené cvičební a pracovní oděvy,
g) před odchodem z učebny uklidit své pracovní místo a jeho okolí,
h) nedostaví-li se vyučující do učebny 10 minut po začátku vyučovací hodiny,
oznámit to ředitelce nebo zástupkyním ředitelky; bez provedení tohoto opatření
nesmí z vyučování odejít,
i) v době vyučování musí žáci svůj mobilní telefon vypnout a umístit mimo pracovní
plochu.

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 přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků a vytváří 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.
3. Škola vede evidenci úrazů žáků.
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. Projevy šikanování mezi žáky, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody,
ponižování, zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti apod.,
kterých by se dopouštěl kdokoli vůči komukoli (žáci i dospělí), jsou
v prostorách školy a při všech školních akcích a aktivitách přísně zakázány
a jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu.

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 o bezpečnosti a ochraně zdraví vždy na začátku
nového školního roku svým učitelem hlavního předmětu/studijního zaměření. Záznam
o školení se zaznamenává do třídní knihy.
8. Při akcích konaných mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu
osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví nezletilých žáků připadnout více než 25
těchto žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví nezletilých žáků ředitel školy.
9. Při akcích konaných mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro
shromáždění nezletilých žáků není místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, se zajišťuje
bezpečnost a ochrana zdraví nezletilých žáků na předem určeném místě 15 minut před
dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví
těchto žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas
shromáždění nezletilých žáků a skončení akce škola oznámí nejméně 1 den předem
jejich zákonným zástupcům.
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 nebo v případě výjezdu do členského státu Evropské unie,
státu Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederace mají Evropský
průkaz zdravotního pojištění nebo potvrzení tento průkaz nahrazující. Nezletilý žák
předloží i písemný souhlas zákonného zástupce.
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. Žákům je zakázáno nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek
v prostorách školy.
12. Žák se ve škole chová tak, aby neohrozil bezpečnost, zdraví a majetek svůj ani jiných
osob (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 ČTVRTÁ
Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a zákonných zástupců nezletilých
žáků
1. Žáci řádně pečují o majetek školy, zapůjčené hudební nástroje, notový materiál a jiné
učební pomůcky a plně za ně odpovídají. Pronajímání a půjčování hudebních
nástrojů a jiných učebních pomůcek je v souladu se Zřizovací listinou.
S každým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka bude sepsána smlouva o
výpůjčce.

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 žák ukončí vzdělávání, odevzdá svému učiteli všechny zapůjčené školní
pomůcky. U nezletilých žáků zajišťují odevzdání školních pomůcek zákonní zástupci.

ČÁST PÁTÁ
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním
uměleckém vzdělávání.
2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací.
Při hodnocení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k doporučení
školského poradenského zařízení.
3. Žák je v jednotlivých předmětech hodnocen na vysvědčení těmito stupni prospěchu:
a) 1 - výborný,
b) 2 - chvalitebný,
c) 3 - uspokojivý,
d) 4 - neuspokojivý.
Charakteristika jednotlivých klasifikačních stupňů:

a) 1 – výborný
Žák ovládá požadované poznatky uceleně, přesně a úplně, chápe vztahy mezi
nimi, samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené vědomosti a dovednosti při řešení
praktických i teoretických úkolů
Samostatně hodnotí jevy a zákonitosti.
b) 2 – chvalitebný
Žák ovládá poznatky v podstatě uceleně, přesně a úplně, samostatně nebo na základě
menších podnětů učitele je schopen osvojené vědomosti a dovednosti uplatňovat,
nevyskytují se podstatné chyby
Dokáže hodnotit jevy a zákonitosti s částečnou pomocí učitele.
c) 3 – uspokojivý
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojených vědomostí a dovedností
závažnější nedostatky, které je schopen uplatňovat s intenzivnější pomocí učitele
Dokáže hodnotit jevy a zákonitosti a odstraňovat je spíše jen za pomoci učitele.
d) 4 – neuspokojivý
Žák si požadované vědomosti a dovednosti neosvojil, má v nich závažné nedostatky,
které není schopen opravit ani s pomocí učitele
Nedokáže hodnotit jevy a zákonitosti ani za pomoci učitele.

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 než 2 - chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z
povinných předmětů nemá vyšší než 1,5.
6. Žák prospěl, jestliže nebyl ani v jednom povinném předmětu hodnocen stupněm
prospěchu 4 – neuspokojivý.
7. Žák neprospěl, jestliže byl z některého povinného předmětu hodnocen stupněm
prospěchu 4 – neuspokojivý.
8. 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.
9. 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.

ČÁST ŠESTÁ
Úplata za vzdělávání
1. Úplata za vzdělávání žáků se řídí Vyhláškou č. 71/2005 Sb. základním uměleckém
vzdělávání.
2. 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 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 - § 160 odst. 1 písm. c)
školského zákona ) .
3. 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.
4. 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. Za dobu, kdy škola
umožňuje vzdělávání distančním způsobem, se úplata 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.
5. 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. Ředitelka školy může dohodnout se zákonným
zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem jiný termín úhrady.
6. Neuhradí-li zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák úplatu v termínu podle
odstavce 4, vyzve jej písemně ředitel školy k úhradě a současně stanoví přiměřenou
lhůtu k úhradě.
7. Výši úplaty na školní rok dá ředitelka školy na vědomí prokazatelným způsobem
(obvyklý způsob ZUŠ Eduarda Marhuly-úřední deska ve vestibulech budov školy a
www.stránky školy).

ČÁST SEDMÁ
Ukončení vzdělávání
1. Ukončení vzdělávání žáků se řídí Vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém
vzdělávání v platném znění.
2. 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.
3. 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,
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.
4. O ukončení vzdělávání podle odst. 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.
Pochvaly a jiná ocenění může udělit ředitel školy nebo učitel hlavního
předmětu/studijního zaměření. Nejvyšším oceněním je Cena ředitele školy, která se
uděluje za vynikající výkony žáků a mimořádnou reprezentaci školy.
Dalším oceněním je Pochvalný list ředitele školy. V odůvodněném případě, po
projednání s uměleckou radou, uděluje ředitel školy mimořádné ocenění „Mladý
talent“.
2. Ředitelka školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností
stanovených školským zákonem, vyhláškou o základním uměleckém 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 ředitelka školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu
jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení
výše uvedených norem, může ředitelka školy rozhodnout o jeho vyloučení.
3. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy
považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem.
4. Za hrubé porušení školního řádu jsou považovány projevy šikanování,
tj. cílené a opakované ubližující agresivní útoky. Stejně tak sem mohou patřit i mírné
formy psychického útlaku, které byly již dříve prokázány a znovu se opakují. O
konkrétním výchovném opatření rozhoduje ředitelka školy po projednání
v pedagogické radě. V úvahu připadá napomenutí příp. podmínečné vyloučení nebo
vyloučení ze školy.
5. Ředitelka školy rozhodne o podmíněném vyloučení nebo 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. Žák přestává být žákem školy dnem
následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto
rozhodnutí den pozdější.

ČÁST DEVÁTÁ
Závěrečná ustanovení
1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice jsou statutárním orgánem školy
pověřeni zaměstnanci: vedení školy a jednotliví učitelé

2. Zrušuje se předchozí znění této směrnice ze dne 01.11.2020. Uložení směrnice v
archivu školy se řídí Spisovým a skartačním řádem školy.
3. Směrnice nabývá účinnosti dnem: 01.09.2021

V Ostravě 01.09.2021

Mgr. Pavla Kovalová
ředitelka školy

Seznam příloh:
1. Rozhodnutí ředitele školy o způsobu hodnocení.
2. Složení Umělecké rady školy.
3. Pravidla pro přijímání žáků ke studiu a organizace postupových a závěrečných
zkoušek pro žáky vyučované podle ŠVP.

Příloha č.1

Rozhodnutí ředitele školy o způsobu hodnocení.

Na základě §3 článku 1 Vyhlášky 71/2005Sb. o základním uměleckém vzdělávání v platném
znění jsem rozhodla, že na naší škole se hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení
nadále vyjadřuje klasifikací.

V Ostravě 01.06.2020

Mgr. Pavla Kovalová
ředitelka školy

Příloha č.2

Složení Umělecké rady školy.
Umělecká rada školy pracuje v tomto složení:
1) ředitelka školy-koordinátor ŠVP KOLEKTIVNÍCH OBORŮ
2) statutární zástupce ředitelky
3) zástupce ředitelky-VEDOUCÍ STRUNNÉHO ODDĚLENÍ
4) vedoucí hudebního oboru-koordinátor ŠVP HUDEBNÍHO OBORU
5) vedoucí jednotlivých oddělení hudebního oboru
6) vedoucí dalších vyučovaných oborů pro daný školní rok

V Ostravě 01.09.2021

Mgr. Pavla Kovalová
ředitelka školy

Příloha č.3

Pravidla pro přijímání žáků ke studiu a organizace postupových a
závěrečných zkoušek pro žáky vyučované podle ŠVP
1. Přijímání žáků ke studiu se řídí podle § 2, odst.1–4 vyhlášky č.71/2005 Sb. o základním
uměleckém vzdělávání v platném znění. Pokud je uchazeč žákem ZUŠ E.Marhuly, při
zahájení studia 2. a dalšího studijního zaměření hudebního oboru je mu jako talentová
zkouška uznáno předchozí studium. Talentové zkoušky se konají vždy v květnu, červnu a
září daného kalendářního roku (mimořádně i v jiném termínu).
2.

Žák postupuje do dalšího ročníku na základě vykonané postupové zkoušky. Žáci všech
studijních zaměření, kteří se v daném školním roce umístili v soutěžích, přehlídkách či na
festivalech, nebo účinkovali na krajské přehlídce talentovaných žáků, předvedou u
postupových zkoušek pouze skladby technického charakteru, přednesové skladby jim
budou uznány na základě soutěžního či přehlídkového repertoáru. Talentová zkouška do
1.ročníku II. stupně a do studia pro dospělé je nahrazena úspěšným ukončením
základního studia předcházejícího stupně.

a) individuální výuka:
Žáci všech studijních zaměření přípravných ročníků, 1.- 6.ročníku I. stupně a 1.- 3.ročníku
II. stupně a studia pro dospělé (SPD) individuálního studia v hudebním oboru vykonají
postupovou zkoušku podle výše uvedených pravidel. Žáci 7. ročníku I. stupně, 4.ročníku II.
stupně a SPD vykonají závěrečnou zkoušku formou veřejného absolventského koncertu,
případně komisionální závěrečnou zkoušku. Žáci studijních zaměření Skladba vykonají
postupovou zkoušku v rámci Koncertu žáků (Veřejného žákovského koncertu), případně
odevzdáním rukopisu skladeb a multimediálních výstupů za daný školní rok.
b) kolektivní výuka:
- hudební obor
Žáci studijního zaměření Hudební přípravka I (A, B-kolektivní výuka) vykonají
postupovou nebo talentovou zkoušku v rámci Koncertu souborů, jarního koncertu
Ostravského dětského sboru (nebo jiného veřejného koncertu).
Žáci studijního zaměření Sborový zpěv vykonají postupovou zkoušku v rámci Jarního
koncertu Ostravského dětského sboru. Závěrečnou zkoušku z těchto předmětů konají žáci
7.ročníku I. stupně, 4.ročníku II. stupně a SPD rovněž v rámci Jarního koncertu ODS.

-

taneční obor

Žáci studijního zaměření Taneční přípravka I A, B a II a Tanec vykonají postupovou
nebo talentovou zkoušku v rámci závěrečného Koncertu tanečního a literárně-dramatického
oboru, nebo Koncertu souborů.

Závěrečnou zkoušku vykonají žáci 7. ročníku I. stupně a 4.ročníku II. stupně v rámci
Koncertu tanečního a literárně dramatického oboru.

-

literárně-dramatický obor

Žáci studijního zaměření Dramatická přípravka I a II a Dramatika vykonají postupovou
nebo talentovou zkoušku v rámci závěrečného Koncertu tanečního a literárně – dramatického
oboru nebo Koncertu souborů.
Závěrečnou zkoušku vykonají žáci 7. ročníku I. stupně a 4.ročníku II. stupně v rámci
Koncertu tanečního a literárně-dramatického oboru.

-

výtvarný obor

Žáci studijního zaměření Výtvarná přípravka I a II a Výtvarná tvorba vykonají
postupovou nebo talentovou zkoušku formou závěrečné práce, která bude uložena ve složkách
žáků.
Závěrečné zkoušky žáků 7.ročníku I. stupně, 4.ročníku II. stupně a SPD proběhnou formou
společné veřejné výstavy.

V případě nepřítomnosti žáka na uvedeném způsobu zkoušky, bude náhradní termín zkoušky
určen vedoucím oddělení nebo statutární zástupkyní ředitele.

V Ostravě 26.04.2020

Mgr. Pavla Kovalová

Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava – Mariánské Hory, Hudební
6, příspěvková organizace
se sídlem

Hudební 596/6, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Dodatek č.1 Školního řádu

Od 01.09. 2020 vyučuje naše škola podle školního vzdělávacího programu „Moderní metody
s tradiční hodnotou“ - č.j ZUŠEM/ 00082/ 2020.

V Ostravě 25.05.2020

Mgr. Pavla Kovalová
ředitelka školy

Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava – Mariánské Hory,
Hudební 6, příspěvková organizace
se sídlem
Hudební 6/596, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Dodatek č. 2 ŠKOLNÍHO ŘÁDU-DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Povinnosti žáků
Žáci jsou povinni se řádně vzdělávat, jak prezenční, tak distanční formou výuky, při ní v míře
odpovídající okolnostem. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti
žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka, jak při
prezenční výuce, tak při distančním vzdělávání. Zákonní zástupci jsou povinni dokládat
důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování, a to i v jeho distanční formě. Žák je
povinen být v případě mimořádných opatření vybaven ochrannými prostředky dýchacích cest
a používat je předepsaným způsobem.
Režim
Režim vyučovacích hodin a přestávek, rozvrh při prezenční výuce, rozdělení žáků do tříd se
nevztahuje na distanční vzdělávání, zde jsou respektována specifika tohoto způsobu
vzdělávání, jako jsou odlišné technické vybavení a možnosti žáků, náročnost dlouhodobé
práce s počítačem, dlouhodobé sledování monitoru, nevhodné držení těla, atd. Délku výuky a
přestávek stanovuje pedagog při distančním vzdělávání podle charakteru činnosti a s
přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků, jejich schopnostem a reakcím.
Distanční vzdělávání škola přizpůsobí podmínkám žáků a zajistí:
• on-line výukou, kombinací synchronní on-line výukou (pedagogický pracovník
pracuje v určené době se skupinou žáků prostřednictvím komunikační platformy) a
asynchronní výukou (žáci pracují individuálně, tempo a čas si volí sami); časové
rozvržení takovéto výuky odpovídá zhruba časovému rozvržení prezenční výuky a
bude stanoveno vždy pro konkrétní případy, např. odlišně při distanční výuce celé
třídy, nebo kombinace distanční výuky pro jednu část třídy a prezenční výuku pro
druhou část,
• off-line výukou, bez kontaktů přes internet, a to buď předáváním písemných materiálů
poštou či osobním vyzvedáváním, telefonicky,
•

individuálními konzultacemi žáků a pedagogických pracovníků,

• komunikací pedagogických pracovníků se zákonnými zástupci žáků,

• zveřejněním zadávaných úkolů a následným zveřejněním správného řešení,
• informováním žáka o jeho výsledcích, poskytováním zpětné vazby, uplatňováním
zejména formativního hodnocení, a vedení žáka k sebehodnocení - pravidelnou a
průběžnou komunikací s žákem, způsobem odpovídajícím jeho možnostem,
technickému vybavení a rodinným podmínkám,
•

průběžnou kontrolní a hospitační činnost vedení školy.

Při distančním vzdělávání nelze realizovat vzdělávání v rozsahu plánovaném pro prezenční
výuku, škola se zaměří především na stěžejní výstupy. Priority ve vzdělávání budou
operativně určovány podle délky distanční výuky, zda půjde o krátkodobé či dlouhodobé
zákazy přítomnosti žáků ve školách.
Veškeré změny ve vzdělávacím obsahu a tematických plánech, přesuny učiva, vypuštění
učiva škola eviduje a využije pro případné úpravy vzdělávání v dalším období a úpravy svého
školního vzdělávacího programu.
Hodnocení výsledků vzdělávání
Při distančním vzdělávání, zajišťovaném jakoukoli formou, žák vždy dostane zpětnou vazbu o
výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů, je uplatňováno především formativní
hodnocení, jak klasifikačním stupněm, tak slovním hodnocením. Po uzavření určitých celků
učiva je provedeno sumativní hodnocení výsledků žáka při osvojování učiva tohoto celku.
Výsledky vzdělávání prezenční formou jsou dokládány i písemnými pracemi žáka (testy,
prověrky), při distanční výuce výsledky jeho práce ukládány ve formě osobního portfolia, v
listinné, nebo digitální podobě.
Zapojení žáka či nedostačující míra zapojení do distanční výuky se neodrazí v hodnocení
klasifikačním stupněm. Zákonní zástupci jsou při distančním vzdělávání informováni
průběžně, pravidelně ve stanovených intervalech, prostřednictvím komunikační platformy
školy Microsoft Teams, případně skupinovým chatem, videohovory, které nahrazují klasické
třídní schůzky, případně písemnou korespondencí, telefonicky, osobně.
Podmínky zacházení s majetkem školy
V případě přechodu na vzdělávání distančním způsobem mohou být žákům zapůjčeny
technické prostředky školy pro digitální komunikaci (tablet, sluchátka, notebook…), tento
majetek je zapůjčen uzavřením smlouvy o výpůjčce.
V Ostravě dne 01.10.2020

Mgr. Pavla Kovalová
ředitelka školy

