ŠKOLNÍ ŘÁD
Základní umělecké školy, Praha 5, Štefánikova 19

Tento školní řád upravuje práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů
s pedagogickými pracovníky, provoz a vnitřní režim školy, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví,
podmínky se zacházením s majetkem školy a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

1. Milá žákyně, milý žáku:
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)

k)
l)
m)
n)

Máš právo na to, aby tě všichni přijímali jako jedinečného člověka a aby s tebou učitelé i spolužáci
jednali slušně a s úctou – chovej se i ty stejným způsobem k ostatním, nikoho neurážej, neponižuj
a nezesměšňuj, nezapomínej pozdravit, požádat, poděkovat a omluvit se, neubližuj druhým.
Máš právo vyjádřit se ke všemu, co se týká tvého vzdělávání, včetně zakládání samosprávných
orgánů žáků a činnosti v nich – zároveň je tvojí povinností plnit pokyny učitelů.
Máš právo na kvalitní odborné vzdělávání – využij toho a svědomitě se připravuj na výuku, při
výuce buď aktivní a spolupracuj s učiteli, docházej do vyučování pravidelně a včas.
Učitelé mohou tolerovat, když se ti něco nepovede nebo když na něco zapomeneš - ale nebudou
tolerovat, když opakovaně nebudeš plnit zadané úkoly nebo jiné povinnosti.
Můžeš se spolehnout, že učitelé i ostatní zaměstnanci školy ti říkají pravdu, a pokud ti něco slíbí,
tak to splní. To samé očekáváme i od tebe.
Máš právo vzdělávat se v příjemné atmosféře – toto právo mají i ostatní žáci a učitelé, proto
nenarušuj práci ostatních a mobilní telefon nech při výuce vypnutý.
Škola ti poskytuje učebny, nábytek, vybavení, pomůcky, hudební nástroje - zacházej s nimi slušně,
pokud je poškodíš nebo zničíš, budeme chtít náhradu škody.
Během vyučování a na školních akcích za tebe zodpovídají učitelé, dbej proto jejich pokynů a bez
jejich svolení neopouštěj v době vyučování učebnu ani školní budovu.
V případě nevolnosti informuj svého učitele, který zajistí informování tvých rodičů. Pokud se ti
stane úraz, neprodleně informuj kteréhokoliv učitele, který zajistí tvé ošetření. Pokud se staneš
svědkem úrazu spolužáka za nepřítomnosti učitele, poskytni mu podle svých možností první pomoc
a úraz neprodleně ohlas kterémukoliv učiteli.
Chceme, aby pro tebe byla naše škola bezpečná – pokud si všimneš něčeho nebezpečného (kluzká
podlaha nebo schody, poškozené zábradlí atd.), nahlas to svému učiteli nebo vedení školy. Stejně
postupuj i v případě, kdyby někdo ubližoval tobě, tvému spolužákovi nebo některému učiteli.
Kouření, požívání alkoholických nápojů nebo drog ohrožuje tvé zdraví a tvůj život. Nošení, držení,
užívání a distribuce těchto látek budou považovány za mimořádně závažný přestupek.
Věci, které mohou ohrozit zdraví či způsobit úraz, nenos do školy. Nenos ani věci, které by mohly
sloužit k propagaci rasové, národnostní a náboženské nesnášenlivosti nebo ohrožovat mravnost.
Peníze a cenné věci do školy nenos, anebo je měj vždy u sebe. Za věci, které nesouvisejí s výukou,
si ve škole zodpovídáš sám. Nalezené věci se ukládají u hospodářky.
Jsme hrdi na to, co ses v naší škole naučil nebo co jsi zde vytvořil. Proto budeme o tvé práci
informovat na našich webových stránkách nebo na Facebooku školy. Pokud bys to nechtěl, oznam
to svému učiteli nebo řediteli školy.

2. Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků:
Máte právo svobodné volby školy pro vaše dítě. Pokud se rozhodnete pro naši školu, očekáváme,
že se budete řídit stanovenými pravidly.
b) Máte právo na to, aby škola rozvíjela schopnosti a nadání vašeho dítěte až na hranici jeho možností
- očekáváme, že zajistíte řádnou docházku vašeho dítěte a jeho svědomitou přípravu na vyučování,
a že plánovanou nepřítomnost vašeho dítěte (z důvodu účasti na škole v přírodě, lyžařském výcviku
apod.) budete omlouvat předem.
c) Máte právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání vašeho dítěte, máte právo vyjadřovat
se ke všem rozhodnutím týkajícím se vzdělávání vašeho dítěte - vaší povinností je informovat školu
o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání vašeho dítěte.
d) Máte právo na ochranu soukromých a osobních údajů vašich i vašeho dítěte - vaší povinností je
oznamovat škole jméno a příjmení dítěte, jeho rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu,
údaje o jeho případném předchozím vzdělávání v oblasti umění, dále jméno a příjmení zákonného
zástupce, místo trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností a telefonické spojení; rovněž
změny v těchto údajích průběžně aktualizovat.
e) Máte právo v tíživé sociální situaci požádat o snížení úplaty za vzdělávání – ředitel školy o vaší
žádosti rozhodne na základě potvrzení nebo jiných ověřených informací. Vaší povinností je uhradit
platbu ve stanoveném termínu.
f) Pokud se dozvíte, že někdo ubližuje vašemu dítěti, jinému žákovi nebo učiteli, oznamte to prosím
vedení školy.
a)

3. Vážené paní učitelky, vážení učitelé, kolegové:
Máte právo na podnětné pracovní prostředí, včetně důstojných vztahů se všemi aktéry vzdělávání.
Prosím respektujte a realizujte výše uvedená práva žáků i jejich zákonných zástupců, zároveň
vyžadujte plnění výše uvedených povinností, zdůrazňujte naše očekávání a buďte tím nejlepším
příkladem. Můžete se spolehnout na plnou podporu vedení školy, na které se neváhejte obrátit
v případě porušování nebo nenaplňování práv a povinností uvedených v tomto školním řádu.

4. Širší vedení školy tvoří:
a) ředitel školy,
b) 2 zástupci ředitele školy,
c) hospodářka.

5. Škola je otevřena:




od 11:00 do 20:45 v pondělí, v úterý, ve středu a ve čtvrtek,
od 11:00 do 18:45 v pátek,
od 12:00 do 16:00 pro návštěvu sekretariátu školy (ve všechny pracovní dny kromě prázdnin).

6. Vyučování probíhá:
a) podle platného rozvrhu hodin,
b) formou vyučovacích hodin (45 min), které mohou být slučovány do lekcí (maximálně 2 vyučovací
hodiny v individuální a skupinové výuce, maximálně 3 vyučovací hodiny v kolektivní výuce).

7. Pro vstup do školy a pohyb ve škole platí:
žáci přicházejí do školy včas a bez zbytečného zdržování ji po skončení výuky také opouštějí,
případně čekají v přízemí školy na doprovod,
b) vstup cizích osob do budov školy je možný jen v doprovodu nebo se souhlasem zaměstnanců školy.
a)

8. Pro bezpečnost a ochranu zdraví a pro prevenci sociálně patologických jevů platí:
a) při vzdělávání a souvisejících činnostech učitelé přihlíží k fyziologickým potřebám žáků,
b) při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech škola poskytuje žákům nezbytné informace
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví,
c) škola vede evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících
činnostech, z těchto úrazů se poučuje a snaží se jim předcházet,
d) ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama nebo
prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků nebo přímo ohrožujících či
poškozujících životní prostředí,
e) na začátku každého školního roku jsou žáci poučeni o bezpečném chování ve škole a seznámeni se
školním řádem včetně místa jeho vyvěšení,
f) při akcích školy konaných mimo školu nesmí na jednu osobu připadnout více než 25 žáků (výjimku
z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ředitel
školy), bezpečnost a ochrana zdraví žáků je školou zajišťována 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,
g) mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařazuje 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 mají Evropský průkaz zdravotního
pojištění nebo potvrzení tento průkaz nahrazující,
h) žákům není povoleno v prostorách školy kouřit či konzumovat alkohol, nosit, distribuovat a užívat
návykové látky,
i) v areálu školy není dovolena jízda na kole, koloběžce, kolečkových bruslích nebo botách,
j) ve škole a v jejím areálu není dovoleno používat výrobky zábavné pyrotechniky a zbraně,
k) ve škole a v jejím areálu není dovoleno rozdělávat oheň, ani zapalovat různé předměty,
l) v učebnách není žákům povoleno otevírat okna, přistupovat k otevřeným oknům, manipulovat
s topnými tělesy, osvětlením a vybavením učebny, rovněž nesmí zapojovat elektrické spotřebiče.

9. Žáci jsou hodnoceni:
vzhledem k požadovaným znalostem a dovednostem žáků, vzhledem k osobnímu maximu
jednotlivých žáků a vzhledem k pokroku žáků od minulého hodnocení;
b) klasifikací v jednotlivých předmětech na vysvědčení těmito stupni:
1-výborný,
2-chvalitebný,
3-uspokojivý,
4-neuspokojivý;
c) slovním hodnocením na vysvědčení - na základě vzájemné dohody všech aktérů vzdělávání;
d) celkově na konci prvního a druhého pololetí těmito stupni:
prospěl(a) s vyznamenáním,
prospěl(a),
neprospěl(a);
e) v náhradním termínu, pokud nebylo možné žáka hodnotit ze závažných objektivních příčin.
a)

10. Žák přestává být žákem školy, jestliže:
nevykonal závěrečnou zkoušku nebo byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm
neprospěl a nebylo mu ředitelem školy povoleno opakování ročníku;
b) byl vyloučen ze školy pro hrubé porušení povinností stanovených tímto školním řádem;
c) o to písemně požádal zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák;
d) zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném
termínu a nedohodl s ředitelem školy jiný náhradní termín.
a)

Tento školní řád nabývá účinnosti dne 1.9.2015. Současně se ruší platnost předchozího školního řádu.
V Praze dne 27.8.2015

Mgr. Luboš Lisner, ředitel školy

