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součást tohoto předpisu.

olrecná ustanoyení
Na základě ustanovení zákona ě. 56112004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném
a jiném vzdélávání (školský zákon), v platném znéní, vydávám jako statutární orgán školy tento školní
řád.

čÁsr pRvNí
Práva a povinnosti dětí, žákŮ, studentŮ a jejich zákonných zástupců ve škole a podrotrnosti
o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

I. Práva žáků azákonných zástupců nezletilých žáků

1. Práva žáků,
:,,zak ma pravo
a) na informace, má právo je vyhledávat, přijímat a rozšiřovat,
b) na základni umělecké vzdélávání,
c) na informace o průběhu a ýsledcích svého vzděl áváni,
d) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařizeni v záležitostech

týkaj ících se základního uměleckéh o v zděláv ání,
e) vyjadřovat svobodně svůj názor ve všech věcech, které se ho !ýkají, tento názor musí být vyjádřen

adekvátní formou, čemuž musí b;it věnována patřičná pozornost,
f) na studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, do kterého miže zaíadit žáka ředitelka školy

na návrh učitele předmětu.
g) Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na základni umělecké vzdéláváni,jehož

obsah, fo*y a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření ne-
zbytných podmínek, které toto vzdélávání umožní. Pro žáky se zdravotním postižením
a zdravotním znevýhodněním se při přijímání ke vzdělávání a přijeho ukončování stanoví vhodné
podmínky, odpovídající jejich potřebám. Při hodnoceni žáků se speciálními vzdělávacími potře-
bami se přihlíží k povaze postižení nebo zneqýhodnění.



h) ŽaU ma právo na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdéláváni umožni, a na poradenskou
pomoc školy.

i) ŽaUmaprávo ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů požádatředitelku školy o qýjimečné
uvolnění zcela nebo zéásti zpravidelné docházky do některého povinného předmětu stanoveného
školním vzdělávacím programem, a to buď na školní rok, nebo jeho část. Ředitelka školy zároveň
stanoví náhradní způsob výuky, obsah a rozsah zkoušek z předmětu, ze kterého byl žákuvolněn.

2. Na informace podle školského zákona mají v případě zletilých žél<.ůprávo také jejich rodiče,
popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní lyživovací povinnost.

II. Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

1 . Povinnosti žák'ů školy.
L, .
Zac1_1Sou povmnt

a) řídit se zásaóami tohoto školního řádu,
b) dodržovat zásady kulturního chování, být slušní a ohleduplní k dospělým a k sobě navzájem,
c) žáci jsou povinni docházet do vyučování pravidelně a včas, nosit učební pomůcky a žákovskou

knížku (žáciHO),
d) nahlásit jakoukoli mimořádnou událost, která se jim v budově školy stane nebo které jsou svědky

(úraz, zcizeni cizí věci, poškozování majetku, šikana apod.), vedení školy, v kanceliáři, nebo své-
mu učiteli či jinému zaměstnanci školy,

e) udržovat pořádek a klid v budově školy a podřídit se v tomto směru pokynům učitelů
a zaměstnanců školy,

0 vstupovat do učeben a pob;ývat v učebnách pouze v přítomnosti vyučujícího,
g) mít po dobu vy,rrčování vypnu!ý mobilní telefon,
h) neopouštět bez dovolení prostory školy před ukončením vyučování, pob;ývat ve školních

prostorách v době mimo vyučování smí žákpouze v případě činností organizovaných školou a za
dohledu vyuěujícího, qýjimkou jsou pouze žácičekající na další vyučovací hodinu,

i) účastnit se a úěinkovat na veřejných i interních akcích školy, veřejně vystupovat najiných akcích
ěi prezentovat svoji práci může žák ZUŠ pouze s vědomím svého uěitele, kteqý o akci předem
informuje ředitelku školy; jedná se zejména o provedení skladeb nebo programů nastudovaných
v ZUŠ,

j) b;ýt vhodně společensky obleěeni na veřejných i interních lystoupeních školy a svým chováním
nenarušovat pruběh akce,

k) dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole, při každé své činnosti mít na paměti
nebezpečí irazu, chránit zdraví své i spolužáků,

l) přezouvat se před vstupem do učeben, nosit si obuv na píezutí, boty a svršky sižáci individuální
výuky berou s sebou do učeben, žáci kolektivní qýuky si věci odloží v určené šatně, za věci
odložené mimo vyhrazené prostory škola neručí,

m) udržovat v pořádku všechny věci, které Noří zaíizení ňidy a školy,
n) píi použivání zaiízeni školy, hudebních nástrojů, školních potřeb, učebnic i notového materiálu

v souvislosti s výukou se řídit pokyny učitelů a jiných zaměstnanců školy,
o) má-li žák zapůjčen nástroj či notoý nebo jiný materiál z majetku školy, zachéaet s ním opatrně

a chránit ho před poškozením,
p) při ukoněení docházky odevzdat svému učiteli všechny zapůjčené školní pomůcky.

2. Další povinnosti zletilých žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků školy.



Zletili žáci, student i, zákonni zástupc i j sou dále povinni
a) seznámit se tímto školním řádem,

b) zajistit, aby žákřádně a věas docházel na q|,uku a plnil si v maximální míře své povinnosti,
c) navyzváni ředitele školy se osobně zúěastnit projednání závažných otázek!ýkajících,

se základního uměleckého vzděláváni žáka,
d) informovat školu a školské zařizeni o změně zdravotni způsobilosti, zdravotních obtížích nebo

jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na pruběh vzděláváni,
e) v případě delší nemoci podat učiteli hlavního předmětu zprávl o jejím pravděpodobném trvání

a doložit zprávou od ošetřujícího lékaře,

0 omluvit nepřítomnost ve wučování (neipozděii do 3 dnů). osobně" telefonicky nebo emai-
lem. po ukončení neDřítomnosti omluvit nepřítomnost písemnou formou.

g) pro vedení školní matriky žáka oznamovat škole údaje podle § 28, odst. 2 školského zákona:
- jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu
- údaje o předchozímvzdéláváni
- Údaje o tom, zda je žák zďravotně postižen, včetně údajů o druhu postižení, nebo zdravotně

znevýhodněn; popřípadě údaje o tom, zda je žák sociálně zneqýhodněn, pokud je tento údaj
zákonnýmzástupcemnezletiléhožákanebozletilýmžákemposlgrtnut

- Údaje o zdravotní způsobilosti k základnímu uměleckému vzdělávání a o zdravotnich obtížích,
které by mohly mít vliv na průběh tohoto vzdélávání

- jméno a příjmení zákonného zástlpce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování
písemností, telefonic§ý kontakt

h) v termínu splatnosti uhradit úplatu zavzdélávání v ZUŠ na účet školy.

III. Pravidlavzájemných vztahů dětí, žákůo studentů, zákonných zástupců se všemi zaměstnanci
školy

a) Zaměstnanci školy vydávajížákům azákonným zástupcům žákůpouzetakové pokyny, které bez-
prostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných
organizačních opatření.

b) Zaměstnanci školy dbají na to, aby žáci nebyli vystavování násilí, šikaně, chrání žáky před návy-
koými látkami ajinými patologic§ými jevy.

c) Zaměstnanci školy podávají žákimtakové informace, které odpovídají věku amentalitě žáka.
d) Zaměstnanci školy pečují o zdraý rozvoj psychiky dítěte, nevystavují jej informacím

a materiálům pro ně nevhodných
e) Pracovnicí školy dbají, aby žáci nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhod-

nými, respektuj í soukromi žáků.

D Veškeré informace tykajíci se žáka jsou důvěmé a podléhají zákonu o ochraně osobních údajů.
g) K osobnímu projednaní závažných otázek !ýkajících se chování, prospěchu žáka nebo porušování

pravidel stanovených školou, vyzve ředitelka školy nebo jiný pedagogic§ pracovník zákonného
zástupce písemnou formou.

h) Není dovoleno rušit průběh vyučování, konzultace rodičů s učiteli se dějí po předchozí domluvě
mimo vyučování.

D S ohledem na situaci v rodině sdělí zákonný zástupce třídnímu učiteli, komu budou informace
o prospěch a chováníjemu svěřeného dítěte, žáka, studenta poskytovány.



CA§T DRUHA
Provoz a vnitřní režim školy

I. Provoz školy
Výuka aprovoz školy probíhá v pěti budovách. Hlavní budova školy je umístěna v Tachově

v levém křídle tachovského zám|ku. Další místa poskytování vzdéláváni (MPV) se nacházi v Tachově
v Zámeckémmlýně, v Boru v prostorách MŠ a ZŠ a na Přimdě v prostorách ZŠ.

Ekonomic§ý a administrativní úsek školy sídlí v hlavní budově školy v Tachově včetně vedení
školy a je v provozu již v dopoledních hodinách. ÚttiO Stoty je zabezpeěen také v dopoledních
hodinách. Odemykání a uzamykitní budov provádí pověřené osoby. Provozní doba je uzpůsobena

potřebám školy a řádně domluvena na ostatních MPV s ostatními subjek§ včetně dodržování jejich
vnitřních řádů, předpisů, zásad a bezpečnostních opatření.

Hlavní budova školy se pro qýuku odemyká zpravidla ve 13.00 hodin, uzamyká se v 18.00

hodin. Vpřípadě vIuky před 13, a po 18. hodině si příslušní vyučující pouštěji žáky na qýuku do

budoq, školy prostřednictvím elektronických zvonků s videotelefony. poslední vyrrěující ěi
zaměstnanec po ukončení pracovní dobyje povinen při odchodu zkontrolovat zhasnutí světel, uzavření
oken, lypnutí elektriclqých spotřebičů a uzamčení budovy.

V místech poskytování vzdélávání v Zámeckém mlýně v Tachově a v MŠ a ZŠ v Boru či
na Přimdě odemyká žákům vchod do budoly pověřený pracovník - ryučující. Režim odemykání
auzamykání budovy se řídí rozvrhem ryučovacích hodin žáků. Poslední lyučující po ukončení
pracovní doby je povinen při odchodu zkontrolovat zhasnutí světel, uzavíení oken, vypnutí
elektric§ch spotřebičů a uzaméení budovy.

II. Vnitřní režim školy

vzdělávání žáků
a) Ve škole probíhá hromadná, skupinová a individuální qýuka žáků.

b) Vy.trčování ve škole probíhá zpravidla v odpoledních hodinách a je nepravidelné.
c) Vlrrčování ve škole začínázpravidla od 13.00 hodin, koněí nepravidelně po ukončení pracovní

doby posledního vyučujícího příslušného dne v t}dnu. Ředitelka školy může výjimečně povolit
i dřívější ýuku či ýuku v dopoledních hodinách.

d) Vyučovací hodina twá 45 minut. V hromadných oborech vyučování probíhá v blocích 2 - 3

vyuěovacích hodin.

e) Ve lyučovacích hodinách jsou lživány tradiční a netradiční způsoby výuky a projektové

a tematické vlrrěování. Do rryrrčovacích hodin jsou zařazovány relaxaění chvilky, zvláště

u menších dětí v nebo při qýuce ve vyučovacích blocích.

D V případě příznivého počasí, vhodného tématu a náplně vyučování u vybraného oboru může

vyučování probíhat na přilehlém nádvoří zámku či v přilehlém parku,

Přestávky
a) Po každé 1 vyučovací hodině následuje přestávka v délce trváni 5 minut. Po 2 nebo

3 vyučovacích hodinách blokového vyučování následuje přestávka nejméně v délce 10 minut.

Nejdéle po 4 vyuěovacích hodinách následuje přestávka v délce 15 minut nebo po 6 vyuěovacich

hodinách přestávka v délce 30 minut.

b) V případě nepříznivého poěasí trávi žáci přestávky v budově školy, kde mohou využívat relaxač-

ních míst. V případě příznivého poěasí mohou o delší přestávce pobývat venku na nádvoří u ško-

ly.



ukončení vzdělávání
1. Ukončení vzdélávání žáků se řídí lyhláškouě.7ll2005 Sb., o základnímuměleckém vzdéláváni.

2. Základni studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studium pro
dospělé se ukončují vykonáním závěreěné zkoušky. Závěreěná zkouška může mít formu
absolventského vystoupení nebo vystavení výfvarných praci na ýstavě.

3. Žákpřestává b;ýt 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 (§ 31 odst. 2 až4 školského zákona),

c) v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák (vždy
ke konci pololetí nebo konci školního roku),

d) v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo z|etilý žák neuhradil úplatu zavzdéláváni
ve stanoveném termínu či v jiném náhradním termínu, stanoveném ředitelkou školy.

4. O ukončenivzdélávání podle odstavce 2 písm. a) nebo d)je zákonný zástlpce žáka nebo zletilý žák
vyrozuměn písemně do 10 dnů od ukončení vzdéláváni.

Vstup a pohyb v prostorách školy
a) Po příchodu do školy, nejdříve 10 minut před, zaéátkem vyuěování, se žáci píezqi v šatně u

hlavního vchodu do budovy, oděvy a obuv si nosí žáci s sebou do třídy, v šatnách se nezdržují
déle, nežje nezbytně nutné, bezprostředně po skončení výuky žáci opustí budovu školy.

b) O přestávkách se chovají žáci ve třídách a na chodbách ukázněně, udržují pořádek, neběhají
a nehlučí.

c) Žáci mohou v době píed zahájením vyuěování či mezi vyučováním vyňít relaxaěních míst
ve škole.

d) Rodiče žáky píivádějí na vyrčování a vyzvedávaji zvyléování v šatně u hlavního vchodu
do školy, pobyt na chodbách z bezpečnostních a hygienických důvodůjim není povolen,

e) Výjimkou jsou pouze rodiěe přípravných oddělení TO, kteří před qforkou mohou své děti
doprovodit kpřevlečení do šatny TO a také po q/uce si své dítě v šatně TO vyzvednout, tuto
skutečnost oznámi pověřené osobě (p. školník ěi třídní uěitel),

0 Vstupovat do školy po ohlášení mohou také zákonní zástupci či rodinní příslušníci, kteří jsou
pozvaní na akce školy (žákovské koncerty, třídní přehrávky, vernisáže výstav, ukázkové hodiny
pro rodiče, divadelní představení, zápisy žáků do ZUŠ, Den otevřených dveří atp.).

g) Jakoukoliv návštěvu školy ěi vy,rrčujícího zákonný zástupce žáka povinen předem ohlásit
v kanceláři školy nebo pověřené osobě u vchodu do budovy školy - p. školník,

h) Vstup cizích osob do prostor školy je zakázán, cizí osoby jsou povinny svoji návštěvu předem
hlásit v kanceláři školy, pohyb těchto osob v budově školy je pak možný jen v doprovodu
zaměstnanců školy. Výjimku tvoří zaměstnanci firem, kteři zde provádějí údržbové ěi revizní
práce a kontroly.

i) Návštěvníci oznámených akcí školy, určených i pro veřejnost, mohou do budovy a prostor školy
vstupovat po ohlášení pověřené osobě (např. koncert5l, vernisáže výstav, divadelní představení,
Den otevřených dveří, ukázkové koncerty ZUŠ či DEKD).

j) Veškeré organizačně administrativní záležitosti je třeba vyřizovat v době mimo vyučování,
nejlépe v úřednich hodinách, které jsou lyvěšeny na dveřích kanceláře a ve vestibulu školy.

k) Iizda na kole, kolečkových bruslích, skateboardech a koloběžkách v prostorách školy není
povolena, do prostor školy není dovoleno kola ukládat.



čÁsr rŘErí
Podmínky zajištění bezpečnosti a ochr*ny zdravi žáků i zaměstnanců §koly a jejich ochrany
před sociálně patologickými jevy a přecl projevy rliskriminaceo nepřátelstr,í netro násilí

1. Skola přihlíži kzákladním §zziologickým potřebám žáků a výváří podmínky pro jejich zdraý
vývoj a pro předcházenívzniku sociálně patologic\ých jevů.

2. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdravi žáků píi vzdělávání a s ním přímo souvisejících
činnostech a pos§tuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdravi,

3. Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdéláváni, a reklama a prodej
výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální qivoj žáků nebo přímo ohrožujících ěi
poškozuj ících životní prostředí.

4. Bezpečnost a ochranu zdravi žák.ů zajišťuje ředitelka školy zejména pedagogickými pracovníky,
případně dalšími zletilými osobami, které jsou způsobilé k právním úkonům a jsou v pracovně
právním vztahu k právnické osobě, která lykonává ěinnost školy.

5. Školení žáků o BOZ se uskuteční vrozsahu vypracovaném vedením školy. Žáciisou pravide|ně
proškolováni zejména vždy na zaéátku nového školního roku sým třídním uěitelem, také před
mimoškolními akcemi, po každém úrazu. Záznam o proškolení se zaznamenávádo třídní knihy
a žákovské knížky.

6. Při akcích konaných mimo školu kde právnická osoba lykonává ěinnost školy, nesmí na jednu

osobu, která zajišťuje bezpečnosti a ochranu zdravi nezletilých žáků, připadnout více než 25 žáků.
Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany žáků
ředitelka školy.

7. Při akcích konaných mimo místo kde právnická osoba vykonává ěinnost školy, zajišťuje bezpečnost
a ochranu zdraví žák.ů na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce
končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdravižákůna předem určeném místě a vpředem urěeném
čase. S organizaěnim zajištěním akcí škola prostřednictvím třídních uěitelů seznámí s dostatečným
předstihem (nejméně dva dny předem) písemnou formou zákonné zástupce žáka.

8. Mezi účastníky výjezdu do zahraniěi zařadí škola pouze ty žáky,kteří mají uzavíenépojištění
odpovědnosti za škodu platné naúzemí příslušného státu a pojištění léěebných ýloh v zahraničí nebo
v případě ýjezdu do členského státu Evropské unie mají Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo
Potvrzení tento prukaz nahrazující.

g. Žahtm není povoleno nosit do školy větší částky peněz, cenné věci a nevhodné předměty, které
rozptylují pozornost a ohrožují bezpečnost ostatních. ŽaWm je zakázáno nošení, držení, distribuce
a užíváni nálykových látek v prostorách školy, vnášet do školy předměty, které by mohly ohrozit
bezpeěnost azdravi svoje anijiných osob.

10. V uěebnách není žékúm povoleno otevírat okna, přistupovat k otevřeným oknům, manipulovat
s topnými tělesy, osvětlením a vybavením učebny, rovněž žáci nesmí zapojovat, ěi lypojovat
elektrické spotřebiče.



1| . Žák se ve škole chová tak, aby neohrozil bezpečnost, zdravi a majetek svůj ani j iných osob.

l2.Ye všech budovách, ve kterých škola poskytuje vzdělávánížáků,platízákaz kouření.

čÁsr črvnrÁ
Podminky zacbázení s nrajetkem školy ze strany žáků a zákonných zástnpců nezletilých žáků

t. Žaci chrání majetek školy před poškozením. Peěují o zapůjěené hudební nástroje, notoý materiál a
jiné učební pomůcky a plně za ně odpovídají. Pronajimáni a půjčování hudebních nástrojů a jiných
učebních pomůcek je v souladu se Zíizovaci listinou školy.

2. Zapt|ěené hudební nástroje jsou žákům zapt4éeny na základé smlouvy pouze na jeden školní rok,
vrácení tak proběhne do konce měsíce června. Žáci, kteři budou nadále ve vzdélávání pokračovat,
si mohou nástroj zapůjěit na nezbytně nutné obdobínazákladé nové smlouvy.

3. Pokud žáci ukončí vzdélávání,odevzdají svému učiteli všechny zaptjěené školní pomůcky.

4.Dila, vytvořená žáky v průběhu vyučovacího procesu, jsou majetkem školy.

S. Žatlm není povoleno manipulovat s technic§ým zaíízenim ani vystavenými pracemi ve všech
prostorách školy.

O. Štoay způsobené žáky na majetku školy včetně jeho ztráíy, poškození osobních věcí spolužáků
apod. j sou žáci nebo zákonni zástupci nezletilých žáků povinni uhradit.

7. Osobní věci odkládají žáci pouze na místa k tomu urěená, pokud takové místo není k dispozici, platí
zákaz odkládání.

čÁsr pÁrÁ
Praviella pro hodnocení v;Ýslerlků vzděIávání žáků

1. Hodnocení ýsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou ě, 7112005 Sb., o základním uměleckém
vzděláváni a Švp zuš Tachov.

2. Hodnocení qýsledků v zděláv áni žáka na vysvědčení j e vyj ádřeno klasifi kací,

3. Klasiťrkace je konkrétním vyjádřením dosažené vzdéIávaci úrovně žáka ve vňabu k cílům
vzdéláváni stanoveným rámcoým vzdělávacím programem, k vlastním možnostem, přístupu žáka
ke vzdélávání ajeho věku,

4. Žákje v případě použití klasifikace v jednotliých předmětech hodnocen na vysvědčení těmito
stupni prospěchu:

a) 1 - výborný,
b) 2 - chvalitebný,
c) 3 - uspokojiqý
d) 4 - neuspokojivý.



1 - výborný
Žák samostatné a tvořivě uplatňuje získané a osvojené dovednosti a vědomosti, Jeho ýkon je
přesný, ucelený a úplný.

Samostatně hodnotí je..y a zákonitosti.

2 - chvalitebný
Žák ovládá poznatky v podstatě uceleně, přesně a úplně. Samostatně nebo na základě menších
podnětů učitele je schopen osvojené vědomosti a dovednosti uplatňovat, nevysky.tují se podstatné

chyby.
Dolcáže hodnotit jevy a zákonitosti s částečnou pomocí učitele.

3 - uspokojivý
ŽaU má závažnéjši nedostatky v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojených vědomostí

a dovedností, které je schopen opravovat s intenzivnější pomocí uěitele.

Dolcíže hodnotit jevy a zákonitosti spíše jen za pomoci učitele.

4 - neuspokojivý
ŽaU si požadované vědomosti a dovednosti neosvojil, má v nich závažné nedostatky, které není

schopen opravit ani s pomocí učitele.

Nedokáže hodnotit jevy a zákonitosti ani za pomoci učitele.

kritéria hodnocení:

D zájem o vzdělávání, snaha, píle, úroveň domácí přípravy
j) míra osobního pokroku v daném období
k) míra dosažení a plnění ročníkoqých výstupů v daném školním roce

D aktivní a pasivní úěast na akcích školy (koncerty, vystoupení, ýstavy, přehlídky a soutěže,..)

m) na základé qýsledků vykonané postupové zkoušky, závěrečného lystoupení, závěreénépráce

V důsledku efektivního hodnocení vzdělávacích ýsledků žáků v kolektivní, skupinové

a individuální qýuce využiváme známkování na stupnici l - 4. Toto hodnocení je vždy doprovázeno

ústním hodnocení učitele, kteqý hodnocení známkou ujasňuje. Žáci isou hodnoceni růmými způsoby

s ohledem na ýše uvedená kriteria,
V hudebním oboru hodnocení žáka vycházi ze dvou hledisek. Prvním je ýsledek hodnocení

třídního uěitele na zák|adé již zminéných kriterií. Druhým hlediskem je vykonání postupové

komisionální zkoušky před víceělennou komisí, kdy je žák hodnocen na základé momentálního

ýkonu a známka je stvrzena v žákovském sešitě podpisy členů zkoušející komise. Známka
na lysvědčení je zohledněna jak známkou u postupoých zkoušek, tak známkou uěitele,

S, ŽaUie na konci prvního a druhého pololetí celkově hodnocen těmito stupni:

a) prospěl(a) s ryznamenáním,
b) prospěl(a),

c) neprospěl(a).

6. Žžk prospěl s vyznamenáním, jestliže je z hlavního předmětu hodnocen stupněm prospěchu 1 -

výborný, v žádnémpovinném předmětu není hodnocen stupněm prospěchu horším než2 - chvalitebný

a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5. Není-li stanoven hlavní
předmět, prospěl žák s vyznamenáním, jestliže není hodnocen v žádném povinném předmětu stupněm



prospěchu horším než 2 - chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšši
než 1,5.

7. Žákprospěl, jestliže nebyl ani v jednom povinném předmětu hodnocen stupněm prospěchu
4 - neuspokojivý.

g. Žat neprospěl, jestliže byl z některého povinného předmětu hodnocen stupněm prospěchu
4 - neuspokojivý.

9. Nelze-li žáka hodnotit za první pololetí ze závažných objektivních příěin, určí ředitelka školy
projeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnoceni za první pololetí bylo ukončeno
nejpozději do ukončení hodnocení za druhé pololetí příslušného školního roku. Nelze-li žáka hodnotit
za druhé pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní
termín, a to tak, aby hodnoceniza druhé pololetí bylo ukončeno do konce měsíce srpna příslušného
školního roku.

10. Ředitelka školy může uznat částečné vzdéláni žáka, pokud je doloženo prokazatelným způsobem
aod doby jeho dosažení neuplynulo více než 5 let. Uzná-li ředitelka školy dosaženévzdélánižáka,
uvolní žákaz vyrčování a hodnocení v rozsahu uznaného vzděIání.

Výchovná opatření

1. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňs§ým
opatřením je podmíněné vyloučeni žáka ze školy, vyloučení žál<a ze školy, a další kázeňská opatření,
která nemaj i právní důsledky pro žáka. Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či
uložit ředitel školy nebo třídní učitel.

2. Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským
zákonem, vyhláškou o základním uměleckém vzdělávéni a dalšími právními předpisy s touto
vyhláškou související a tímto školním řádem rozhodnout o podmíněném vylouěení nebo o lyloučení
žáka ze školy. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle
na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení ýše
uvedených norem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení.

3. Zvláštěhrubé slovní a úmyslné fyzické itoky žákavůči pracovníkům školy či jiným žákům se vždy
považuji za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem.

4. Ředitel školy rozhodne o podmíněném vyloučení nebo vylouč ení žákado dvou měsíců ode dne, kdy
se o proviněnížáka dozvěděl, nejpozději však dojednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil.
Žák přestáváblrt žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o lylouěení,
nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.



CAST SESTA
závérečná ustanovení

l. Škohi řád je vyvěšen na veřejně dostupném místě na nástěnce před kanceláří školy a na weboqfch
stránkách školy,

Z. Žaci školy a jejich zákonní zástupci jsou povinni se seznámit se školním řádem.

3. Pedagogové jsou povinni seznámit se školním řádem každého žákanazaěátku školního roku.
Pokud žákzaháji studium v průběhu školního roku, seznámí jej vyučující na první vyučovací hodině
a provede otomzáznam do třídní knihy a žákovského sešitu.

4. Kontrolou provádění ustanovení tohoto řádu je statutárním orgánem školy pověřen zástupce
ředitelky školy.

5. Zrušuje se předchozi znéni školního řáduze dne l5.1.2015, jeho uložení se řídí spisoým řádem
školy.

V Tachově dne 22.8.2016

:+§,#H,HTři,,§,lí§:1,,
" trJ B#&'í, J' rEÍ', g',F8!i"-o

Mgr. Jana álová, ředitelka školy
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