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ŠKOLNÍ ŘÁD 

Školní řád Soukromé základní umělecké školy  
A. R. K. Music, v.o.s. nám. Míru 3 v Brně vydává ředitel školy  

na základě § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 
středním vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) 

 

ČÁST PRVNÍ 

Obecná ustanovení 

Školní řád Soukromé základní umělecké školy A. R. K. music, v.o.s. nám. Míru 3 
v Brně vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb. Zákona o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), statutární orgán 
školy. 

Tento školní řád vychází z níže uvedených zákonných norem: 

1. Zákona č. 561/2004 Sb. Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 

2. Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání 
3. Sdělení FMZV č. 104/1991, o sjednání Úmluvy o právech dítěte 
4. Metodický pokyn MŠMT ČR č.j. 14 514/2000-51, Prevence sociálně 

patologických jevů 
5. Metodický pokyn MŠMT ČR č.j. 14 269/2001-26, Pracovní řád 
6. Metodický pokyn MŠMT ČR č.j. 10 194/2002-14, Omlouvání žáka z vyučování 

 
Seznámení žáků se školním řádem provádějí učitelé hlavního předmětu vždy 
na začátku nového školního roku. V třídní knize se provede o školení zápis. 
Školní řád je vyvěšen na chodbě v 1. patře ZŠ nám. Míru 3. 

 

                                                       ČÁST DRUHÁ 

 
Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o 

pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 
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I. Práva žáků 
 
Žák nezletilý i zletilý má právo 
 

1) na základní umělecké vzdělávání podle podmínek uvedených ve vyhlášce č. 
71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání, 

2) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 
3) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich 

vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost 
odpovídající jejich věku, 

4) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského 
zařízení v záležitostech týkajících se základního uměleckého vzdělávání, 

5) na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a před sociálně patologickými 
jevy, na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem 
s narkotiky a psychotropními látkami, 

6) 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, 

7) mimořádně nadaní žáci mohou být ředitelem školy na základě žádosti zletilého 
žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka na návrh učitele hlavního 
předmětu 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,  

8) ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů 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. 

 
 
II. Povinnosti žáků  

Žáci jsou povinni 

 
1) řídit se zásadami tohoto školního řádu, 
2) dodržovat zásady kulturního chování, být slušní a ohleduplní k dospělým a 

k sobě navzájem, 
3) docházet do vyučování pravidelně a včas, 
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4) účinkovat na veřejných i interních akcích školy a navštěvovat vybrané koncertní 
a kulturní akce a výstavy, které jsou součástí základního uměleckého 
vzdělávání. 

 
 
Zletilí žáci jsou dále povinni 
 

1) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo 
jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 

2) dokládat nepřítomnost ve vyučování písemnou omluvou (omluvit žáka je možné 
též osobně, telefonicky nebo e-mailem), 

c) v případě delší nemoci podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu o jejím 
pravděpodobném trvání, 

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

 
 

III. Práva rodičů a zákonných zástupců žáků 
 
Rodiče a zákonní zástupci mají právo 
 

1) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, 
2) na informace a poradenskou pomoc školy pro dítě v záležitostech týkajících 

se vzdělávání, 
3) požádat o uvolnění dítěte z výuky podle pravidel tohoto školního řádu, 
4) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, která se týkají podstatných záležitostí 

dítěte, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost ze strany 
pedagogických pracovníků a vedení školy. 
 
 

IV. Povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilí žáci 
 
Rodiče, zákonní zástupci a zletilí žáci jsou povinni 
 

1) zajistit, aby žák docházel řádně do školy, 
2) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek 

týkajících se základního uměleckého vzdělávání žáka, 
3) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka 

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

4) dokládat nepřítomnost žáka ve vyučování písemnou omluvou (omluvit žáka je 
možné též osobně, telefonicky nebo e-mailem), 

5) v případě delší nemoci podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu o jejím 
pravděpodobném trvání, 
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6) nepřítomnost z důvodu účasti na škole v přírodě, lyžařském výcviku apod. 
omlouvat předem. 

 
Pro účely vyplňování katalogů o průběhu studia jsou žáci a zákonní zástupci 
nezletilých žáků povinni uvést údaje podle § 28 odst. 2 školského zákona: 

a) jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, 
b) údaje o předchozím vzdělávání, 
c) jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro 

doručování písemností, telefonické spojení.  

 
 

ČÁST DRUHÁ 

Provoz a vnitřní režim školy 

I. Organizace školy 

Soukromá základní umělecká škola A. R. K. Music, v.o.s., nám. Míru 3 v Brně je 
příspěvkovou organizací (školskou právnickou osobou) zařazenou do sítě 
soukromých škol rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České 
republiky ze dne 27. 4. 1995 (č. j.: 31 545/95-61). Jejím statutárním orgánem je 
ředitel školy. 

Ředitel jmenuje svého statutárního zástupce. 

Ředitel zřizuje jako svůj poradní orgán pedagogickou radu školy, kterou tvoří všichni 
pedagogičtí pracovníci školy (§ 164 odst. 2 školského zákona č. 561/2004 Sb.).  

Pedagogičtí pracovníci jsou přijímáni do pracovního poměru zpravidla na základě: 
1) předloženého životopisu a 
2) dokladu o vzdělání, nebo pokud prokážou výjimečné umělecko-pedagogické 

výsledky ve svém dřívějším zaměstnání nebo jsou výkonnými umělci. 
 

II. Technicko-hospodářské zabezpečení školy 

Soukromá základní umělecká škola A. R. K. Music, v.o.s. sídlí v pronajatých 
prostorách Základní školy na nám. Míru 3 v Brně a využívá tak jejích technických 
pracovníků. K zajištění hospodářského chodu školy a daňového poradenství tato 
soukromá základní umělecká škola využívá externích pracovníků. 

 
III. Organizace výuky 
 
Vyučování 

a) Vyučování se řídí rozvrhem hodin. 
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b) Do vyučování nosí žáci požadované školní potřeby. 
c) Nepřijde-li vyučující do 10 minut od začátku výuky do třídy, oznámí žáci tuto 

skutečnost zástupci ředitele nebo jinému přítomnému učiteli. 
d) Škola může v souladu se školským vzdělávacím programem organizovat 

koncerty, třídní předehrávky a semináře a další akce související s výchovně 
vzdělávací činností. 

e) Opouštět školní budovu během vyučování není žákům dovoleno. 
 
Vyučovací hodiny a přestávky 

a) Vyučovací hodina trvá 45 minut. 
b) Vyučovací hodiny jsou odděleny pětiminutovými přestávkami. 

 
Vstup a pohyb po škole a v areálu školy 

a) Žáci přicházejí do školy 10 minut před začátkem vyučování. Očistí si boty, 
přezují se v šatně nebo na jiném obvyklém místě. V šatnách se nezdržují déle, 
než je nezbytně nutné k odložení nebo vyzvednutí si šatstva a obuvi. 
Bezprostředně po skončení výuky žáci opustí budovu školy. 

b) Rodiče žáků čekají na žáky na určeném místě. Pobyt na chodbách 
z hygienických a bezpečnostních důvodů jim není povolen. 

c) Vstup cizích osob do budovy školy je možný jen v doprovodu učitelů školy nebo 
technickohospodářských pracovníků školy. 

d) O přestávkách se chovají žáci ve třídách a na chodbách ukázněně. 
 
 

 
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. 

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) 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. 
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5) Při akcích konaných mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školy, 
zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před 
dobou shromáždění osoby uvedené v odstavci 4. Po skončení akce končí zajišťování 
bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném 
čase. 

6) 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. 

7) V učebnách není nezletilým žákům povoleno otevírat okna, přistupovat 
k otevřeným oknům, manipulovat s topnými tělesy, osvětlením a vybavením učebny 
a rovněž nesmí zapojovat elektrické spotřebiče bez dohledu učitele. 

 

Zajištění bezpečnosti v budově školy 

1) Objekt je využíván základní školou od 6.30 - 17.00. V odpoledních hodinách 
má učebny pronajata soukromá základní umělecká škola (14:00-20:00). 

2) Od 17 hodin se v budově zdržují pouze žáci SZUŠ A.R.K. Music v.o.s., za 
jejichž bezpečnost a zároveň za bezpečný provoz budovy odpovídají 
zaměstnanci SZUŠ. 

3) Všichni zaměstnanci SZUŠ jsou povinni řídit se předpisy a směrnicemi BOZP 
a PO, které jsou stanoveny pro provoz budovy ZŠ. 

4) V budově školy a v jejím okolí je zakázáno kouřit. 
5) V budově školy je zakázáno používat soukromé elektrické spotřebiče bez 

revize smluvního technika elektrospotřebičů užívaných v budově školy a bez 
povolení ředitelky školy. 

6) Žákům SZUŠ je zakázáno pouštět cizí osoby do budovy školy, vždy musí 
zavolat někoho ze zaměstnanců ZŠ nebo SZUŠ. 

7) Zaměstnanci SZUŠ nevpouštějí do budovy cizí osoby, nejdříve vyžadují jejich 
identifikaci. 

8) Žáci SZUŠ (včetně žáků navštěvujících Hudební nauku) a jejich doprovod se 
při vstupu do budovy přezouvají (vlastní přezůvky nebo návleky u hlavního 
vchodu) – zodpovídají zaměstnanci SZUŠ. 

9) Rodiče žáků SZUŠ čekají na své dítě u hlavního vchodu do budovy školy 
nebo ve třídě, kde je jejich dítě vyučováno. Nezdržují se v jiných prostorách 
budovy školy. 

10) Všichni zaměstnanci SZUŠ jsou seznámeni s body dokumentu a jsou povinni 
jej dodržovat 

11) S body č. 5, 7, 8, seznámí jednotliví učitelé SZUŠ svoje žáky, kteří nejsou 
žáky ZŠ nám. Míru 3. 
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ČÁST ČTVRTÁ 

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

1) Žáci řádně pečují o majetek školy, zapůjčené (pronajaté) hudební nástroje, notový 
materiál a jiné učební pomůcky a plně za ně odpovídají. 

2) Škody způsobené žáky na majetku školy, včetně jeho ztráty, poškození osobních 
věcí spolužáků apod. jsou zletilí 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. 

1) Zásady hodnocení 

a)  žák je seznámen s pravidly a podmínkami klasifikace                                              

b) učitel získává podklady pro hodnocení soustavným sledováním výkonů a  

přípravy žáka 

c)  učitel se při hodnocení zaměřuje na individuální pokrok žáka 

d)  učitel při hodnocení přihlíží k věku a individualitě žáka 

e)  učitel hodnotí slušnou a spravedlivou formou 

 

2 ) Způsob hodnocení žáků 

Žáci jsou hodnoceni v průběhu školního roku, v pololetí a na konci školního roku. 

Kritéria průběžného hodnocení: 

a) zvládnutí zadaných úkolů 

b) přístup žáka k práci v hodině 

c) úroveň domácí přípravy 

d) aktivita žáka v hodině 
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Forma hodnocení: 

a) klasické známkování 

b) slovní hodnocení 

c) alternativní způsoby 

Formy hodnocení jsou kombinovány. Hodnocení žáka je zaznamenáno zápisem 

v žákovské knížce a v třídní knize. 

 

3) Klasifikace v pololetí a na konci školního roku 

V pololetí a na konci školního roku je žák hodnocen známkou na vysvědčení. 

 

4) Kritéria pro klasifikaci v pololetí a na konci školního roku 

a) klasifikace v průběhu roku 

b) splnění učebních výstupů daných Školním vzdělávacím programem 

c) splnění požadavků pro úspěšně vykonanou postupovou zkoušku 

 
5) Stupnice známek hodnocení v pololetí a na konci školního roku 

a) 1 – výborný, 
b) 2 – chvalitebný 
c) 3 – uspokojivý 
d) 4 – neuspokojivý. 

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

a) prospěl(a) s vyznamenáním, 
b) prospěl(a), 
c) neprospěl(a). 

7) Žák prospěl s vyznamenáním, jestliže průměr stupňů prospěchu z povinných 
předmětů nemá vyšší než 1,5. 

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

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

10) 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, 
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aby hodnocení za druhé pololetí bylo ukončeno nejpozději do konce srpna 
příslušného školního roku. 

11) 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 

Poplatek za vzdělávání 

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

1) U žáků přípravného studia a základního studia I. a II. stupně se stanoví výše 
poplatku v hudebním oboru tak, aby průměrná výše stanovených poplatků 
nepřekročila 110% skutečných průměrných neinvestičních výdajů školy na žáka 
v uplynutém kalendářním roce, s výjimkou výdajů na platy. 

2) U studia pro dospělé stanoví ředitel školy výši poplatku za vzdělávání: 
a) u žáků, kteří se zároveň vzdělávají v denní formě vzdělávání ve střední škole, 

v denní formě vzdělávání na 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 v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, 
poplatek za vzdělávání se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání z důvodů hodných 
zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část poplatku za vzdělávání 
vrátit. 

4) Ředitel školy stanoví výši poplatku za vzdělávání na období školního roku. 
Poplatek lze určit ročně, pololetně, čtvrtletně nebo měsíčně. Poplatek za stanovené 
období je platný do 15. dne prvního měsíce příslušného období. Ředitel školy může 
dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem jiný termín 
úhrady. 

5) Každý školní rok dá ředitel školy výši poplatku za školní rok na vědomí žákům 
školy prokazatelným způsobem, o snížení nebo prominutí poplatku, zejména 
v případě žáků se sociálním znevýhodněním, rozhoduje ředitel školy ve správním 
řízení. 
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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 a studium pro dospělé se ukončují vykonáním 
závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška může mít formu absolventského vystoupení. 

2) Žák přestává být žákem školy: 
a) pokud bez důvodu přeruší studium a zákonný zástupce nezletilého žáka nebo 

zletilý žák toto přerušení docházky žádným způsobem do jednoho měsíce o 
přerušení neomluví, 

b) jestliže byl vyloučen ze školy (§ 31 odst. 2 až 4 školského zákona), 
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 

poplatek za vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem školy 
jiný náhradní termín. 

 
ČÁST OSMÁ 

Výchovná opatření 

1) Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. 
Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy a další kázeňská 
opatření, která nemají právní důsledky pro žáka. Pochvaly, jiná ocenění a další 
kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo učitel hlavního předmětu. 

2) Zvlášť hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy 
považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem. 

3) Ředitel školy rozhodne o podmíněném vyloučení žáka do dvou měsíců ode dne, 
kdy se o provinění žáka dověděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se 
žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný 
čin podle zvláštního právního předpisu. Žák přestává být žákem školy dnem 
následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto 
rozhodnutí den pozdější. 
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ČÁST DEVÁTÁ 

Závěrečné ustanovení 

 

Tento školní řád nabývá účinnosti dnem 26. srpna 2015 
 

 

 

 

 

Radim Kučera 

ředitel školy            
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Dodatek ke školnímu řádu Soukromé základní umělecké školy A.R.K. Music 
v.o.s nám. Míru 3, Brno 602 00, který vydal ředitel školy na základě § 30 odst. 1 
zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon) 

 

Část první 

Nová vrátnice 

1) všichni žáci, případně rodiče, se ohlašují na vrátnici 
2) učitelé SZUŠ  v průběhu září nahlásí své rozvrhy a žáky, včetně doby jejich 

výuky 
3) tyto rozvrhy budou uloženy u vrátné a ta podle rozpisu vpustí žáky do budovy 

školy 
4) za pohyb žáků i jejich rodičů po škole zodpovídají SZUŠ 

 

 

Část druhá 

Informace o úrazech a škodách 

Úraz žáka či pedagoga SZUŠ anebo poškození majetku ZŠ je třeba neprodleně 
nahlásit řediteli ZŠ nebo jeho zástupci. 

 

 

Závěrečná ustanovení 

Tento dodatek ke školnímu řádu nabývá účinnosti dnem 1. Září 2016 

 

 

 

 

Radim Kučera 

ředitel školy 


