
ŠKOLNÍ ŘÁD 

ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ MARIE PODVALOVÉ 

Obecná ustanovení 

Školní řád základní umělecké školy Marie Podvalové vydává na základě zákona č. 561/2004 
Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon),§ 30, odst. 1, jako statutární orgán ředitelka školy. 

Část první 

Práva a povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců a zletilých žáků ve škole. 

I.         Práva žáků, zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků 

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

3.         Žáci mají dále právo: 

a) na základní umělecké vzdělávání dle podmínek uvedených ve vyhlášce č. 71/2005   Sb., o 
základním uměleckém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb. a vyhlášky č. 70/2019 
Sb. 

b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 

c) 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.  

    Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení, 
nebo znevýhodnění a k doporučení pedagogicko-psychologické poradny. 

d) mimořádně nadaní žáci mohou být ředitelkou školy na základě žádosti zletilého žáka nebo 
zákonného zástupce nezletilého žáka a na návrh učitele hlavního  předmětu přeřazeni na konci 
1. 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 ředitelka školy.  

e) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat 
v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy. Ředitelka  školy je povinna se 
stanovisky a vyjádřením těchto samosprávných celků zabývat.  

f) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, týkajícím se podstatných záležitostí, jejich vzdělávání, 
přičemž jejich vyjádření musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku.   

g) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se základního 
uměleckého vzdělávání.  

4.  Na informace podle odstavce 3 písm. b) mají v případě zletilých žáků právo také jejich 
      rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost. 

5. 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, ze kterého byl žák uvolněn.  

II.        Povinnosti žáků, zákonných zástupců žáků a zletilých žáků 
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