ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TANVALD
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a s vyhláškou č. 71/2005 Sb.,
o základním uměleckém vzdělávání, vydává ředitel Základní umělecké školy Tanvald
tento

ŠKOLNÍ ŘÁD
PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ
Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady
ke vzdělávání. O přijímání žáků do ZUŠ rozhoduje ředitel školy. Zápis žáků
do výtvarného oboru a tanečního oboru pro příští školní rok se koná na konci
předcházejícího školního roku (květen, červen) a je veřejně vyhlášen. Zápis
do přípravné hudební výchovy se provádí na základě průzkumu talentu žáků v prvních
třídách ZŠ. Během školního roku lze přijímat žáky pouze ve výjimečných případech.
POVINNOSTI ŽÁKŮ
Žák je povinen
 účastnit se vyučování pravidelně v určenou dobu a v rozsahu stanoveném učebním
plánem. V případě nemoci nebo jiné závažné překážky, pro kterou se nemůže
zúčastnit vyučování, je třeba informovat třídního učitele:
1) písemně - omluva od zákonných zástupců žáka v žákovském sešitu
2) telefonicky – na tel. č. 483 394 610 (hudební obor)
nebo 483 394 337 (výtvarný a taneční obor),
 se na vyučování řádně připravovat, pečovat o svěřené pomůcky, hudební nástroje,
učebnice a notový materiál,
 dbát pokynů učitelů a ostatních pracovníků školy, dodržovat školní řád a řády
odborných učeben
 věnovat se plně a soustředěně jenom té práci, která mu byla vyučujícím přidělena,
 dodržovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci, svým chováním nepoškozovat
cizí majetek a neohrožovat jiné osoby,
 po chodbách školy, schodech a ostatních prostorách chodit vždy vpravo, neběhat,
neskákat, nevozit se po záchytném madle a nevyklánět se z oken,
 udržovat čistotu a pořádek v budovách, do učeben vstupují zásadně po přezutí,
 oznamovat vyučujícímu zjištěné závady a nedostatky,
 nepožívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky při všech činnostech
organizovaných školou,
 nekouřit v objektech školy a na akcích pořádaných školou,
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nepoužívat ve škole při vyučování mobilní telefon,
oznámit učiteli hlavního předmětu nebo řediteli školy vystoupení na kulturních
akcích v rámci ZŠ, SŠ či jiného subjektu mimo školu - tato vystoupení vítáme, ale
chceme být o nich informováni.
Dále žákům není dovoleno
 zdržovat se ve školní budově mimo vyučování,
 opouštět školní budovu o přestávkách,
 nosit do školní budovy nepotřebné předměty ohrožující bezpečnost žáků, větší
částky peněz a cenné předměty, omamné látky, alkohol a zbraně.
Žáci se chovají ve školní budově ukázněně, aby svým chováním nerušili vyučování.
K pracovníkům školy se chovají zdvořile, pedagogické pracovníky oslovují zásadně
„pane učiteli, paní učitelko“.
PRÁVA ŽÁKŮ, ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ
Žák má právo
 si zvolit obor (hudební, taneční, výtvarný), který bude navštěvovat,
 si vybrat soubory v hudebním oboru, ve kterých bude hrát,
 účastnit se zájezdů, exkurzí, výstav a soustředění, které škola pořádá,
 vybrat si hlavní předmět v hudebním oboru – hra na hudební nástroj. V případě, že
nástroj nevlastní, má právo na jeho zapůjčení za poplatek.
Zákonný zástupce má právo
 být přítomen výuce po dohodě s vyučujícím,
 požadovat informace o studijních výsledcích žáka,
 požadovat informace o činnosti SRPDŠ.
Stížnosti, připomínky a problémy žáci (zákonní zástupci) řeší s třídním učitelem nebo
ředitelem školy.
UKONČENÍ DOCHÁZKY
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 buď na konci pololetí, nebo na konci školního roku,
d) v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil školné
ani po opakovaném upozornění.
Žák může být z dalšího studia na ZUŠ vyloučen
 když nevěnuje dostatečnou pozornost přípravě na vyučování,
 při opakovaném porušování školního řádu,
 když se prokáže, že jeho schopnosti nelze dále rozvíjet, nebo jeho schopnosti
nestačí nárokům studia.
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PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY
Školné se platí pololetně.
Při omluvené nepřítomnosti (nemoc, lázně) trvající déle než jeden kalendářní měsíc
mohou rodiče požádat písemně o snížení školného (povinná příloha žádosti –
potvrzení od lékaře). Přestane-li žák v průběhu pololetí navštěvovat školu, školné se
nevrací.
Konkrétní částky v jednotlivých oborech, termín a způsob úhrady stanoví ředitel školy
vždy na začátku školního roku.
Rozvrh hodin
 je přizpůsoben věku žáka,
 je stanoven tak, aby žákům nenarušoval plnění povinné školní docházky na ZŠ
a studium na středních školách a učilištích,
 je sestaven s ohledem na příjezdy a odjezdy vlaků a autobusů.
Je-li to možné, probíhá individuální výuka na hudební nástroj ve stejný den jako hra
ve všech souborech, kterých se žák účastní.
Vyučovací hodina trvá 45 minut. Po jejím uplynutí následuje vždy minimálně
pětiminutová přestávka, po třech vyučovacích hodinách trvá přestávka 15 minut.
Konkrétní rozvrh výuky je stanoven ředitelem školy na začátku školního roku.
Obě školní budovy jsou otevřeny ve dnech školního vyučování od 12.30 hod.
- 18.00 hod.
Žáci jsou vždy na začátku školního roku proškolováni svými vyučujícími svého
hlavního předmětu. Školení je v rozsahu daném vedením školy, je proveden zápis
v třídní knize žáka.
Před každou mimoškolní akcí je provedeno poučení pověřených učitelů dozorem
a následně i zúčastněných žáků. Před jednotlivými akcemi jsou rodiče žáků písemně
informováni o účasti svého dítěte a dále o předpokládaném průběhu akce (především
čas, místo konání, způsob dopravy, potřebné pomůcky).

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ
Zásady a způsob hodnocení žáků
V naší ZUŠ jsou žáci hodnoceni známkou v průběhu školního roku, v pololetí
a na konci školního roku (viz platná legislativa):
 1 – výborný
 2 – chvalitebný
 3 – uspokojivý
 4 – neuspokojivý
Celkový prospěch stanovujeme na vysvědčení třemi stupni:
 prospěl (-a) s vyznamenáním
 prospěl (-a)
 neprospěl (-a)
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Průběžné hodnocení
V průběhu školního roku je žák v individuální výuce hodnocen minimálně jednou
za měsíc známkou, kterou učitel zaznamená do třídní knihy a žákovské knížky.
Klasifikaci v kolektivní výuce zaznamenává učitel do interního formuláře, příp. do
žákovské knížky.
Známka zahrnuje:
 zvládnutí zadaných úkolů
 úroveň domácí přípravy
 aktivitu a přístup žáka k práci v hodině
Žáky hodnotíme a klasifikujeme s ohledem na jejich osobní maximum.
Pro hodnocení žáka v jednotlivých vyučovacích hodinách mohou učitelé využít
i alternativní formy hodnocení (např. razítka, obrázky, nálepky apod.), tyto prostředky
mají pro žáky motivační funkci, nenahrazují klasifikaci.
Při hodnocení dávají učitelé také možnost žákům vyjádřit se ke svému výkonu a
hodnotit sama sebe. Tato forma sebehodnocení je určitě významným prvkem vztahu
učitele a žáka.
Hodnocení v pololetí a na konci školního roku:
V pololetí a na konci školního roku je žák hodnocen známkou na vysvědčení. Tu
stanovuje učitel na základě:
- klasifikace v průběhu školního roku
- posouzení úrovně prezentace práce žáka na veřejnosti (vystoupení, výstavy apod.)
- úrovně splnění kritérií stanovených v učebních osnovách (splnění učebních osnov
hodnotíme stupněm 1).
V případech, kdy jsou učební osnovy rozpracovány do delších časových celků než
jeden rok (např. ve výtvarném oboru, ve II. stupni hudebního oboru, v komorní hře
apod.), klasifikujeme pokroky žáka směrem ke splnění daných učebních osnov.
Za mimořádné výkony a reprezentaci školy může být žák odměněn pochvalou,
kterou navrhuje učitel a schvaluje ředitel školy.
Kritéria pro postup žáka do vyššího ročníku
 absolvování nejméně jednoho vystoupení, koncertu, výstavy, představení
za školní rok nebo úspěšné vykonání komisionální zkoušky.
Kritéria pro absolvování stupně
 splnění učebních osnov daných tímto ŠVP pro I. či II. stupeň ZUŠ
s hodnocením nejhůře stupněm 3 (uspokojivý)
 absolventský koncert, výstava, vystoupení, představení, případně komisionální
zkouška před komisí nejméně tří učitelů (viz platná legislativa)
Komisionální zkoušky
 podléhají platné legislativě
 učitel si může v odůvodněných případech (např. při dlouhodobé absenci žáka)
vyžádat jejich konání
Zásady hodnocení
 žák musí vědět, za co bude hodnocen
 vycházíme z pozitivního hodnocení žáka
 při hodnocení je možné přihlédnout k momentální indispozici žáka
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Charakteristika klasifikačních stupňů na vysvědčení
 1 – žák plní zadané úkoly a učební osnovy, ve výuce je aktivní, je schopný
samostatné přípravy (přiměřeně ke svému věku), projevuje zájem o zvolený
obor
 2 – zadané úkoly a učební osnovy plní žák s drobnějšími nedostatky (na nižší
úrovni)
 3 – žák plní zadané úkoly a učební osnovy pouze částečně, jeho domácí
příprava je průměrná
 4 – žák neplní zadané úkoly a učební osnovy, má zásadní nedostatky v domácí
přípravě

V Tanvaldě 1. února 2016

Jiří Lejsek
ředitel ZUŠ
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