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ŠKOLNÍ ŘÁD 
 

Školní řád Základní umělecké školy AVE ART Ostrava, s.r.o., Hasičská 550/50, vydává na 
základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 30, odst. 1, ředitel školy. 
 
ČÁST PRVNÍ 
 
I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o 
pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 
 
1) Školní řád pro žáky důsledně vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a respektuje Úmluvu o 
právech dítěte schválenou valným shromážděním OSN, k níž se Česká republika přihlásila 
datem svého vzniku 1. ledna 1993. 
2) Seznámení žáků se školním řádem provádí vedoucí oboru a učitel hlavního předmětu 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 deska ve vestibulu školy, ve sborovnách 
a na webových stránkách školy). 
 
II. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 
 
1) Žák má právo na informace, má právo je vyhledávat, přijímat a rozšiřovat. 
2) Žáci mají dále právo: 
a) na základní umělecké vzdělávání dle podmínek uvedených ve vyhlášce č. 71/2005 Sb. o 
základním uměleckém vzdělávání, 
b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání (vedoucího oboru, na ředitelství 
školy), 
c) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se základního 
uměleckého vzdělávání, 
d) 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, 
e) účastnit se činností organizovaných školou 
3) Práva uvedená v odstavci 2 s výjimkou písmen a) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých 
žáků. 
 
III. Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků 
 
1) Žáci jsou povinni: 
a) řídit se zásadami tohoto školního řádu, 
b) dodržovat zásady kulturního chování, být slušní a ohleduplní k dospělým a k sobě navzájem. 
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2) Zákonní zástupci 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), 
e) nepřítomnost žáka z důvodu účasti na škole v přírodě, lyžařském výcviku apod. omlouvat 
předem. 
 
3) Pro školní matriku jsou povinni žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků uvést údaje podle § 
28, odst. 2 školského zákona: 
a) jméno a příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého 
pobytu, zdravotní pojišťovnu žáka, ZŠ nebo SŠ v níž se žák vzdělává, 
b) 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, 
c) údaje o zdravotní způsobilosti k základnímu uměleckému vzdělávání a o zdravotních 
obtížích, které by mohly mít vliv na průběh tohoto vzdělávání, 
d) jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování 
písemností, telefonické spojení a podpis zákonného zástupce. 
 
ČÁST DRUHÁ 
 
Provoz a vnitřní režim školy 
 
Vyučování: 
a) vyučování se řídí rozvrhem hodin, 
b) do vyučování nosí žáci požadované školní pomůcky,  
c) při příchodu učitele nebo jiné dospělé osoby do výuky pozdraví žáci povstáním nebo zdraví 
jiným způsobem, podle povahy vyučovaného předmětu, 
d) nepřijde-li vyučující po začátku výuky do třídy, oznámí žáci tuto skutečnost řediteli, 
zástupci ředitele nebo jinému přítomnému učiteli, 
e) opouštět školní budovu během vyučování není žákům dovoleno. 
 
Vyučovací hodiny a přestávky: 
a) vyučovací hodina trvá 45 minut, 
b) vyučovací hodiny jsou odděleny zpravidla pětiminutovými přestávkami, 
c) jednotlivé vyučovací hodiny mohou být slučovány do lekcí: maximálně 2 nebo 3 hodiny ve 
skupinové výuce, po kterých musí být výuka ukončena nebo musí následovat nejméně 
dvacetiminutová přestávka. 
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Vstup a pohyb po škole a v areálu školy: 
a) žáci přichází do školy 10 minut před začátkem vyučování. Očistí si boty, přezují se na 
obvyklém místě. Po skončení výuky žáci neprodleně opouští budovu školy. 
b) rodiče žáků čekají na žáky na určeném místě, 
c) o přestávkách se chovají žáci ve třídách a na chodbách ukázněně. 
 
 
ČÁST TŘETÍ 
 
Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před rizikovým 
chováním 
 
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 rizikového chování. 
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) 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) Podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků zajistí 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. 
6) Žáci jsou pravidelně proškolováni o bezpečnosti a ochraně zdraví vždy na začátku nového 
školního roku svým učitelem. Zápis o školení se provede do třídní knihy a žákovského sešitu. 
7) Při akcích konaných mimo školu, kde právnická osoba vykonává činnost školy, nesmí na 
jednu osobu, která zajišťuje bezpečnosti a ochranu zdraví nezletilých žáků, připadnout více než 
25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a 
ochrany žáků ředitel školy. 
8) Při akcích konaných mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školy, zajišťuje 
bezpečnost a ochranu zdraví žáků 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. 
9) 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. 
10) Žákům je zakázáno nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách 
školy. 
11) V učebnách není žákům povoleno svévolně otevírat okna, přistupovat k otevřeným oknům, 
manipulovat s topnými tělesy a vybavením učebny, rovněž nesmí zapojovat elektrické 
spotřebiče. 
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ČÁST ČTVRTÁ 
 
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
 
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí Vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním 
uměleckém vzdělávání. 
1) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení se vyjadřuje klasifikací. 
2) Žák je v jednotlivých předmětech hodnocen na vysvědčení těmito stupni prospěchu: 
a) 1 - výborný, 
b) 2 - chvalitebný, 
c) 3 - uspokojivý, 
d) 4 - neuspokojivý. 
3) Žák je na konci prvního a druhého pololetí celkově hodnocen těmito stupni: 
a) prospěl (a) s vyznamenáním - žák prospěl s vyznamenáním, jestliže je z oboru hodnocen 
stupněm prospěchu 1 (výborný), 
b) prospěl (a) - žák prospěl, jestliže nebyl ani v jednom povinném předmětu hodnocen stupněm 
prospěchu 4 (neuspokojivý,) 
c) neprospěl (a) - žák neprospěl, jestliže byl z některého povinného předmětu hodnocen 
stupněm prospěchu 4 (neuspokojivý). 
 
ČÁST PÁTÁ 
 
Výchovná opatření 
 
Výchovnými opatřeními jsou v souladu s § 31 školského zákona pochvaly a kázeňská opatření 
k posílení kázně žáků školy. 
Žák, který si bude vzorně plnit své povinnosti, studijní úkoly a podílet se na reprezentaci školy, 
může být školou odměněn: 

 pochvalou učitele, 
 pochvalou ředitele školy. 
 

Podle závažnosti porušení školního řádu mohou být uložena některá z těchto výchovných 
opatření: 

- napomenutí učitele, 
-  důtka učitele, 
- důtka ředitele školy. 
 

Ředitel školy může žáka vyloučit ze studia za porušení školního řádu závažným způsobem. 
 

Za závažná porušení školního řádu se mimo jiné považuje: 
- fyzické napadení spolužáka či spolupracovníka školy, 
- šikana jak fyzická tak i psychická, 
-  ničení majetku školy, 
- krádež majetku školy nebo majetku spolužáků či majetku zaměstnanců školy, 
- nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek, 
- prokázané požívání alkoholických nápojů během výuky a na akcích pořádaných 

školou, 
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- soustavná neomluvená absence, 
-  opakované nebo hrubé porušení předpisů BOZP a PO, 
-          a další rizikové chování žáků. 

 
Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se považují za 
závažné porušení povinností stanovených školským zákonem. 

 
 
ČÁST ŠESTÁ 
 
Závěrečná ustanovení 
 
1) Školní řád doplňují další předpisy o bezpečnosti práce a požární ochraně, poplachové 
směrnice, provozní řády učeben. 
2) Pro všechny vyučující platí Zákoník práce, Manuál pro učitele AVE ART Ostrava a 
Pracovní řád. 
3) Školní řád může být průběžně upravován s ohledem na vznik nových skutečností, které 
stávající řád neřeší. O změnách musí být učitelé i žáci neprodleně informováni. 
4) Nedodržování Školního řádu v jakémkoliv bodě může být postihnuto výchovným opatřením 
(napomenutím, důtkou učitele, důtkou ředitele školy, popř. vyloučením ze studia). 
5) Školní řád platí pro všechny akce organizované školou. 
6) Školní řád nabývá účinnosti dne 1. 9. 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
V Ostravě 1. 9. 2020 
 
 
  
 
 
 

 
                                                                                  Ing. Jaroslav Prokop 
                                                                                  ředitel školy 
 
 


