
Základní umělecká škola Svitavy  

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců (výběr z platného Školního řádu) 

 

1. Práva žáků. 

Žák má právo: 

 na informace, má právo je vyhledávat, přijímat a rozšiřovat, 

 na základní umělecké vzdělávání dle podmínek uvedených ve vyhlášce č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání v platném 

znění a v souladu s RVP ZUŠ, 

 na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 

 zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na 

ředitelku školy s tím, že ředitelka školy je povinna se stanovisky a vyjádřením těchto samosprávných celků zabývat, 

 vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována 

pozornost odpovídající jejich věku, 

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

vzdělávání, 

 na studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, do kterého může zařadit žáka ředitelka školy na základě podkladů, stanovených 

legislativou a MŠMT, 

 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. 

 

2. Práva zákonných zástupců žáků 

 Na informace podle školského zákona mají v případě zletilých žáků právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům 

plní vyživovací povinnost. Také se na ně vztahuje právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v 

záležitostech týkajících se základního uměleckého vzdělávání. 

Ředitelka 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. 

4. Povinnosti žáků. 

Žák má povinnost: 

 řídit se zásadami tohoto školního řádu, 

 dodržovat zásady kulturního chování, být slušný a ohleduplný k dospělým a k sobě navzájem, 

 je povinen docházet do vyučování pravidelně a včas, 

 účinkovat na veřejných i interních akcích školy a navštěvovat vybrané koncertní a kulturní akce a výstavy, které jsou součástí 

základního uměleckého vzdělávání. 

 

5. Další povinnosti zletilých žáků školy. 

Zletilý žák má povinnost: 

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

průběh vzdělávání, 

 nejpozději do tří dnů omluvit nepřítomnost ve vyučování, osobně, telefonicky nebo e-mailem, po ukončení nepřítomnosti vždy omluvit 

nepřítomnost písemnou formou, 

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

 nepřítomnost z předem známých důvodů (účasti na škole v přírodě, lyžařském výcviku apod.) omlouvat předem. 

 

6. Povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků. 



Zákonný zástupce má povinnost: 

 zajistit, aby žák docházel řádně do školy, 

 na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se základního uměleckého vzdělávání žáka, 

 informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít 

vliv na průběh vzdělávání, 

 nepřítomnost žáka z předem známých důvodů omluvit předem, 

 dokládat nepřítomnost žáka ve vyučování vždy písemnou omluvou (elektronická nebo tištěná žákovská knížka, e-mail) na následující 

hodině,  

 v případě delší nemoci žáka podat třídnímu učiteli do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání. 

8. Školní matrika 

Pro školní matriku jsou povinni žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků uvést údaje podle 

§ 28, odst. 2 školského zákona: 

 jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, 

 údaje o předchozím vzdělávání, 

 údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně údajů o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaje o tom, zda 

je žák sociálně znevýhodněn, pokud je tento údaj zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem poskytnut, 

 údaje o zdravotní způsobilosti k základnímu uměleckému vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh tohoto 

vzdělávání, 

jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení. 

V závažných případech lze žáka uvolnit z výuky pouze v doprovodu zákonného zástupce či jiné osoby pověřené (písemná forma) zákonným 

zástupcem. 

3. Vstup a pohyb po škole a v areálu školy 

 Žáci přichází do školy 10 minut před začátkem vyučování. Boty si přezují v šatně a odloží je do uzamykatelných skříněk. Další osobní věci 

si odnesou do třídy. V tanečním oboru se v šatně převléknou do určeného oděvu a věci uschovají v uzamykatelných skříňkách. O přestávkách se 

chovají žáci ve třídách a na chodbách ukázněně tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví svoje ani jiných osob a nerušily probíhající výuku. 

Do školy platí zákaz vnášet předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví žáků a jiných osob. Vzhledem k nebezpečnosti budou tyto 

předměty žákům odebrány a vůči žákům budou přijata výchovná opatření. Jízda na kole, kolečkových bruslích apod. v prostorách školy není 

dovolena, do školní budovy není dovoleno kola ukládat. 

Rodiče žáků čekají na žáky na určeném místě. Vstup cizích osob do budov školy je možný jen v doprovodu zaměstnanců školy. 

10. 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. 

11. V učebnách není žákům povoleno otevírat okna, přistupovat k otevřeným oknům, manipulovat s topnými tělesy, osvětlením a vybavením 

učebny, rovněž nesmí zapojovat elektrické spotřebiče. 

12. Do výuky je zakázáno nosit cenné předměty (i větší finanční obnosy). Cenné předměty může po dobu výuky žák uschovat u pedagoga 

(uzamykatelné místo). 

13. Žáci v šatnách zanechávají pouze obuv případně oblečení (taneční obor), tašky a ostatní osobní věci si nosí vždy do výuky.  

Žáci řádně pečují o majetek školy,  pronajaté hudební nástroje, notový materiál a jiné učební pomůcky. Škody způsobené žáky na majetku školy 

včetně jeho ztráty, poškození osobních věcí spolužáků apod. jsou žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků povinni uhradit. Pokud žáci ukončí 

vzdělávání, odevzdají svému učiteli všechny pronajaté a zapůjčené školní pomůcky. 

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
  Datum, jméno žáka a podpis zákonného zástupce nebo zletilého žáka* 

 

*svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil/a  s obsahem a beru jej na vědomí 

 
 



 


