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Výňatek ze Školního řádu Základní umělecké školy, Ostrava - Poruba 
 
1/ Školní řád pro žáky  vychází ze zákona č. 561/2004, školský zákon a respektuje Úmluvu o právech dítěte 

schválenou valným shromážděním OSN, k níž se ČR přihlásila datem svého vzniku 1.1. 1993.  
2/ Seznámení žáků se školním řádem provádějí jednotliví učitelé hlavního předmětu vždy na začátku 

nového školního roku. Školení žáků se uskuteční v rozsahu vypracovaném vedením školy a v třídní knize 
se provede o školení zápis. Školní řád je vyvěšen ve škole na veřejně přístupném místě. 

3/ 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, 
 na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 
 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 v záležitostech týkajících se základního uměleckého 

vzdělávání, 
 na studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, do kterého může zařadit žáka ředitel školy na 

návrh učitele hlavního předmětu, 
 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 
zdravot.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, 

 mimořádně nadaní žáci mohou být ředitelem školy na základě žádosti zletilého žáka nebo zákon. 
zástupce nezletilého žáka a na návrh učitele hlavního předmětu přeřazení na konci I. nebo II. 
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. 

 vystupovat na veřejných a interních akcích školy a navštěvovat vybrané koncertní a kulturní akce a 
výstavy, které jsou součástí základního uměleckého vzdělávání. 

4/  Na informace podle školského zákona mají,  v případě zletilých žáků,  právo také jejich rodiče, popř. 
osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost. 

5/ 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 – učebním plánem – 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. 

6/ Povinnosti  žáků školy: 
 řídit se zásadami tohoto školního řádu, 
 dodržovat zásady kulturního chování, být slušní a ohleduplní k dospělým a k sobě navzájem, 
 žáci jsou povinni docházet do vyučování pravidelně a včas. 

7/ Další povinnosti zletilých žáků školy: 
 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 a po 

ukončení nepřítomnosti omluvit nepřítomnost písemnou formou, 
 v případě delší nemoci podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném 

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

8/ Povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků: 
 zajistit, aby žák docházel řádně do školy, 
 na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání 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, 
 dokládat nepřítomnost žáka ve vyučování písemnou  omluvou, omluvit žáka je možno také osobně, 

telefonicky nebo e-mailem, 
 v případě delší nemoci žáka podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu o jejím 

pravděpodobném trvání, 
 nepřítomnost žáka z důvodu účasti na škole v přírodě, lyžařském výcviku apod. omlouvat předem. 

9/ Pro školní evidenci  - matriku - jsou povinni žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků uvést údaje
  podle § 28, odst. 2 školského zákona: 

 jméno a příjmení, rodné číslo ( jestliže  souhlasí ), 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; popř. údaje o tom, zda je žák sociálně znevýhodněn, pokud je tento údaje zákonným 
zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem poskytnut, 
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