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Čl. 1 

Obecná ustanovení 

Na základě ustaﾐoveﾐí § ンヰ, odst. ヱ zákoﾐa č. ヵヶヱ/ヲヰヰヴ SH., o předškolﾐíﾏ, základﾐíﾏ, středﾐíﾏ, v┞ššíﾏ 
odHorﾐéﾏ a jiﾐéﾏ vzděláváﾐí ふškolský zákoﾐぶ, ve zﾐěﾐí pozdějšíIh zﾏěﾐ a dodatků, ふdále Š)ぶ a v souladu 

s v┞hláškou č. Αヱ/ヲヰヰヵ SH., o základﾐíﾏ uﾏěleIkéﾏ vzděláváﾐí ふdále V┞hláškaぶ v┞dáváﾏ jako statutárﾐí 
orgáﾐ právﾐiIké osoH┞ s ﾐázveﾏ )ákladﾐí uﾏěleIká škola, Šuﾏperk, Žerotíﾐova ヱヱ, ふdále školaぶ která 
v┞koﾐává čiﾐﾐost základﾐí uﾏěleIké škol┞, teﾐto školﾐí řád.  
Školﾐí řád upravuje: 
a) podrobnosti k výkoﾐu práv a poviﾐﾐostí žáků a jejiIh zákoﾐﾐýIh zástupIů ve škole a podrobnosti 

o pravidleIh vzájeﾏﾐýIh vztahů se zaﾏěstﾐaﾐIi ve škole ふ§ ンヰ odst. ヱ písm. a Š)ぶ,  
b) provoz a vﾐitřﾐí režiﾏ škol┞ ふ§ ンヰ odst. ヱ písm. H Š)ぶ, 
c) podﾏíﾐk┞ zajištěﾐí Hezpečﾐosti a oIhraﾐ┞ zdraví žáků a jejiIh oIhraﾐ┞ před soIiálﾐě patologiIkýﾏi 

jev┞ a před projev┞ diskriﾏiﾐaIe, ﾐepřátelství ﾐeHo ﾐásilí ふ§ ンヰ odst. ヱ písm. I Š)ぶ, 
d) podﾏíﾐk┞ zaIházeﾐí s ﾏajetkeﾏ škol┞ ze straﾐ┞ žáků ふ§ ンヰ odst. ヱ písm. d Š)ぶ, 
e) pravidla pro hodﾐoIeﾐí výsledků vzděláváﾐí žáků ふ§ ンヰ odst. ヲ Š)ぶ. 

Čl. 2 

Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o 
pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci 

1. Práva žáků a zákoﾐﾐýIh zástupIů ﾐezletilýIh žáků 

Žák ﾏá právo 

a) na základﾐí uﾏěleIké vzděláváﾐí a výuku ﾐejﾏéﾐě podle spodﾐí hodiﾐové dotaIe uvedeﾐé 
v učeHﾐíﾏ pláﾐu oHoru, který studuje, 

b) rozvíjet osoHﾐost podle ﾏír┞ ﾐadáﾐí, rozuﾏovýIh a f┞ziIkýIh sIhopﾐostí, 
c) ﾐa oIhraﾐu před všeﾏi forﾏaﾏi se┝uálﾐího zﾐeužíváﾐí, 
d) na ochranu před koﾐtakteﾏ s ﾐarkotik┞, ﾐáv┞kovýﾏi a ps┞Ihotropﾐíﾏi látkaﾏi, 
e) ﾐa výIhovu proti projevůﾏ rasisﾏu, ┝eﾐofoHie a iﾐtoleraﾐIe, 
f) ﾐa oIhraﾐu před f┞ziIkýﾏ ﾐeHo ps┞IhiIkýﾏ ﾐásilíﾏ, ﾐedHalýﾏ zaIházeﾐíﾏ ﾐeHo soIiálﾐě 

patologiIkýﾏi jev┞, 
g) ﾐa oIhraﾐu před vliv┞ a iﾐforﾏaIeﾏi, které H┞ ﾐarušoval┞ jeho rozuﾏovou a ﾏravﾐí výIhovu, 
h) požádat v případě proHléﾏů ﾐeHo ﾐesﾐází o poﾏoI kteréhokoli pedagogiIkého praIovﾐíka škol┞, 
i) ﾐa iﾐforﾏaIe o průHěhu a výsledIíIh studia, 
j) ﾐa iﾐforﾏaIe dle zákoﾐa č. ヱヰヶ/ヱΓΓΓ SH. o svoHodﾐéﾏ přístupu k iﾐforﾏaIíﾏ, 
k) ﾐa zaHezpečeﾐí výuk┞ i v případě ﾐepřítoﾏﾐosti učitele, pokud tato ﾐepřítoﾏﾐost trvá déle ﾐež ヱ 

týdeﾐ ふv toﾏto případě je žák je poviﾐeﾐ se přizpůsoHit ﾏožﾐosteﾏ škol┞ a ﾏožﾐosteﾏ 
suplujíIího učiteleぶ, 

l) získat v┞svědčeﾐí, pokud splﾐil všeIhﾐ┞ předepsaﾐé ﾐáležitosti k jeho získáﾐí, 
m) požádat ředitele o koﾏisioﾐálﾐí přezkoušeﾐí, pokud se doﾏﾐívá, že jeho klasifikaIe ﾐeﾐí 

odpovídajíIí, 
n) ﾐavštěvovat dle ﾏožﾐostí škol┞ výuku volitelﾐýIh předﾏětů ﾐad ráﾏeI učeHﾐího pláﾐu, který 

studuje, 

o) účiﾐkovat ﾐa akIíIh škol┞, ﾐavštěvovat v┞Hraﾐé kulturﾐí akIe a výstav┞, které jsou součástí 
základﾐího uﾏěleIkého vzděláváﾐí, 

p) ﾐa proﾐájeﾏ hudeHﾐího ﾐástroje v ráﾏIi ﾏožﾐostí škol┞ dle zvláštﾐího předpisu. 

Práva uvedeﾐá v HodeIh iぶ, jぶ a ﾏぶ ﾏají i zákoﾐﾐí zástupIi ﾐezletilýIh žáků. 
ŽáIi se speIiálﾐíﾏi vzdělávaIíﾏi potřeHaﾏi ふ§ ヱ6 Š)ぶ ﾏají právo ﾐa základﾐí uﾏěleIké vzděláváﾐí, jehož 
oHsah, forﾏ┞ i ﾏetod┞ odpovídají jejiIh vzdělávaIíﾏ potřeHáﾏ a ﾏožﾐosteﾏ. 
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Miﾏořádﾐě ﾐadaﾐí žáIi ﾏohou Hýt ﾐa základě žádosti zletilého žáka ﾐeHo zákoﾐﾐého zástupIe 
ﾐezletilého žáka řediteleﾏ zařazeﾐi do studia s rozšířeﾐýﾏ počteﾏ hodiﾐ ﾐeHo do v┞ššího ročﾐíku, 
pokud splﾐí podﾏíﾐk┞, staﾐoveﾐé V┞hláškou, pokud to uﾏožňují ﾏožﾐosti škol┞. 
Ředitel škol┞ ﾏůže ze zdravotﾐíIh ﾐeHo jiﾐýIh závažﾐýIh důvodů výjiﾏečﾐě ﾐa základě píseﾏﾐé 
žádosti žáka ﾐeHo zákoﾐﾐého zástupIe ﾐezletilého žáka uvolﾐit žáka zIela ﾐeHo zčásti z pravidelﾐé 
doIházk┞ do ﾐěkterého poviﾐﾐého předﾏětu staﾐoveﾐého školﾐíﾏ vzdělávaIíﾏ prograﾏeﾏ, a to Huď 
ﾐa školﾐí rok, ﾐeHo ﾐa jeho část. )ároveň staﾐoví ﾐáhradﾐí způsoH výuk┞ a oHsah a rozsah zkoušek 
z předﾏětu, ze kterého je žák uvolﾐěﾐ.  

2. Poviﾐﾐosti žáků a zákoﾐﾐýIh zástupIů ﾐezletilýIh žáků 

Žák je poviﾐeﾐ 

a) řídit se zásadaﾏi tohoto školﾐího řádu a provozﾐíﾏi řád┞ jedﾐotlivýIh praIovišť, 
b) dodržovat další vﾐitřﾐí předpis┞ škol┞, předpis┞ a pok┞ﾐ┞ škol┞ k oIhraﾐě zdraví a Hezpečﾐosti, 

s ﾐiﾏiž H┞l sezﾐáﾏeﾐ, 
c) plﾐit pok┞ﾐ┞ zaﾏěstﾐaﾐIů škol┞ v┞daﾐé v souladu s právﾐíﾏi předpis┞ a školﾐíﾏ řádeﾏ, 
d) řádﾐě doIházet do škol┞ a vzdělávat se, 
e) dodržovat zásad┞ slušﾐého Ihováﾐí, 
f) Hýt slušﾐý a ohleduplﾐý k dospělýﾏ a ostatﾐíﾏ žákůﾏ, 
g) doIházet do v┞učováﾐí pravidelﾐě a včas, 
h) ﾐavštěvovat všeIhﾐ┞ předﾏět┞ předepsaﾐé školﾐíﾏ vzdělávaIíﾏ prograﾏeﾏ a učeHﾐíﾏi pláﾐ┞ – 

doIházka do všeIh těIhto předﾏětů je poviﾐﾐá, 
i) ﾐosit do v┞učováﾐí předepsaﾐé učeHﾐí poﾏůIk┞, 
j) dokládat ﾐepřítoﾏﾐost ve v┞učováﾐí píseﾏﾐou oﾏluvou, 
k) účastﾐit se v┞stoupeﾐí a koﾐIertů pořádaﾐýIh školou v ráﾏIi výuk┞ a dalšíIh akIí doporučeﾐýIh 

školou, 

l) respektovat pok┞ﾐ┞ v┞učujíIíIh a ostatﾐíIh zaﾏěstﾐaﾐIů škol┞, 
m) ﾐahlásit jakékoliv forﾏ┞ uHližováﾐí spolužákůﾏ a ﾐázﾐak┞ šikaﾐováﾐí ﾏezi žák┞ ihﾐed svéﾏu 

učiteli ﾐeHo řediteli škol┞, 
n) Ihovat se při poH┞tu ve škole a ﾐa akIíIh orgaﾐizovaﾐýIh školou tak, aH┞ ﾐeohrozili zdraví svoje 

aﾐi svýIh spolužáků aﾐi jiﾐýIh osoH, 
o) přezouvat se a dHát ﾐa h┞gieﾐiIké zásad┞, 
p) Ihodit do škol┞ slušﾐě a čistě oHlečeﾐ a upraveﾐ. 

Žákůﾏ ﾐeﾐí dovoleﾐo 

a) v┞kláﾐět se přes záHradlí, 
b) Hěhat po sIhodeIh, 
c) zdržovat se Hezdůvodﾐě před třídou, 
d) po skoﾐčeﾐí v┞učováﾐí se zdržovat v Hudově škol┞, 
e) otevírat okﾐa, přistupovat k otevřeﾐýﾏ okﾐůﾏ 

f) manipulovat s veﾐtil┞ topﾐýIh těles, 
g) zapojovat elektrospotřeHiče a jakkoli s nimi manipulovat, 

h) manipulovat bez dozoru s hudeHﾐíﾏi ﾐástroji a přístroji uﾏístěﾐýﾏi v učeHﾐáIh škol┞, 
i) v prostoráIh škol┞ užívat ﾐáv┞kové látk┞ ふtaHák, alkohol, oﾏaﾏﾐé a ps┞Ihotropﾐí látk┞ぶ, 
j) ﾐosit větší částk┞ peﾐěz ﾐeHo Ieﾐﾐé věIi, 
k) ﾐosit do škol┞ předﾏět┞, kterýﾏi H┞ ﾏohl ohrozit zdraví svoje a zdraví ostatﾐíIh, 
l) ﾏít při v┞učováﾐí zapﾐuté ﾏoHilﾐí telefoﾐ┞, 
m) jezdit ve škole ﾐa kole, kolečkovýIh HruslíIh 

n) odkládat kola ﾐa IhodHáIh, v Hudově škol┞  

)letilý žák je dále poviﾐeﾐ 

q) platit řádﾐě úplatu za vzděláváﾐí v základﾐí uﾏěleIké škole v terﾏíﾐeIh a výši staﾐoveﾐé 
zvláštﾐíﾏ předpiseﾏ, 

r) omlouvat svou ﾐepřítoﾏﾐost ve v┞učováﾐí ふpíseﾏﾐě, osoHﾐě, telefoﾐiIk┞, e-mailem), 
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s) v případě delší ﾐeﾏoIi podat učiteli ﾐeHo zástupIi ředitele do tří dﾐů zprávu o její pravděpodoHﾐé 
délIe trváﾐí, 

t) ﾐeprodleﾐě iﾐforﾏovat školu o závažﾐýIh skutečﾐosteIh, které H┞ ﾏohl┞ ﾏít vliv ﾐa průHěh 
vzděláváﾐí, 

u) ﾐeprodleﾐě iﾐforﾏovat školu o zﾏěﾐě údajů ve školﾐí ﾏatriIe. 

)ákoﾐﾐý zástupIe ﾐezletilého žáka je poviﾐeﾐ 

a) platit řádﾐě úplatu za vzděláváﾐí v základﾐí uﾏěleIké škole v terﾏíﾐeIh a výši staﾐoveﾐé 
zvláštﾐíﾏ předpiseﾏ, 

b) zajistit, aH┞ žák doIházel do škol┞ řádﾐě a včas, 
c) účastﾐil se osoHﾐě projedﾐáﾐí otázek týkajíIíIh se základﾐího uﾏěleIkého vzděláváﾐí žáka, 
d) ﾐeprodleﾐě iﾐforﾏovat školu o závažﾐýIh skutečﾐosteIh, které H┞ ﾏohl┞ ﾏít vliv ﾐa průHěh 

vzděláváﾐí ふzﾏěﾐa zdravotﾐí způsoHilosti žáka …ぶ, 
e) oﾏlouvat ﾐepřítoﾏﾐost žáka ve v┞učováﾐí ふpíseﾏﾐě, osoHﾐě, telefoﾐiIk┞, e-mailem) – pokud je 

to ﾏožﾐé, ﾐahlásit ﾐepřítoﾏﾐost předeﾏ, 
f) v případě delší ﾐeﾏoIi podat učiteli hlavﾐího předﾏětu do tří dﾐů zprávu o její pravděpodoHﾐé 

délIe trváﾐí, 
g) ﾐeprodleﾐě iﾐforﾏovat školu o zﾏěﾐě údajů ve školﾐí ﾏatriIe. 

Pro potřeH┞ školﾐí ﾏatrik┞ jsou zletilí žáIi a zákoﾐﾐí zástupIi ﾐezletilýIh žáků poviﾐﾐi posk┞tﾐout: 

a) jﾏéﾐo a příjﾏeﾐí, rodﾐé číslo a ﾏísto trvalého poH┞tu, 
b) údaje o předIhozíﾏ vzděláváﾐí, 
c) údaje o zdravotﾐí pojišťovﾐě,  
d) údaje o toﾏ, zda žák je zdravotﾐě postižeﾐ, včetﾐě údaje o druhu postižeﾐí, 
e) údaje o toﾏ, zda je žák zdravotﾐě zﾐevýhodﾐěﾐ, 
f) údaje o zdravotﾐí způsoHilosti ke vzděláváﾐí v základﾐí uﾏěleIké škole a o zdravotﾐíIh oHtížíIh, 

které H┞ ﾏohl┞ ﾏít vliv ﾐa průHěh vzděláváﾐí, 
g) jﾏéﾐo a příjﾏeﾐí zákoﾐﾐého zástupIe, ﾏísto trvalého poH┞tu a adresu pro doručováﾐí 

píseﾏﾐostí, telefoﾐiIké spojeﾐí v případě ﾐezletilého žáka. 

3. Pořizováﾐí dokuﾏeﾐtaIe z akIí škol┞ 

a) Škola pořizuje ze svýIh akIí fotodokuﾏeﾐtaIi, popř. audio ﾐeHo videozázﾐaﾏ. T┞to výstup┞ 
v┞užívá ke své propagaIi, k propagaIi výstupů práIe svýIh žáků a učitelů ふﾐapř. zveřejﾐěﾐí ﾐa 
iﾐterﾐetovýIh stráﾐkáIh škol┞, v propagačﾐíIh ﾏateriáleIh, ve zpráváIh o čiﾐﾐosti škol┞, ﾐa 
plakáteIh apod.ぶ. 

b) Pokud si zletilý žák ﾐeHo zákoﾐﾐý zástupIe ﾐezletilého žáka ﾐepřeje, aH┞ H┞la dokuﾏeﾐtaIe z akce 

škol┞, ﾐa ﾐíž je zazﾐaﾏeﾐáﾐ zletilý žák ﾐeHo ﾐezletilý žák, kterého teﾐto zástupIe zastupuje, 
ozﾐáﾏí tuto skutečﾐost píseﾏﾐě ﾐa začátku příslušﾐého školﾐího roku řediteli škol┞. 

c) Prokazatelﾐé sezﾐáﾏeﾐí žáka ﾐeHo zákoﾐﾐého zástupIe ﾐezletilého žáka s tíﾏto předpiseﾏ je 
zároveň považováﾐo za souhlas se zveřejﾐěﾐíﾏ dokuﾏeﾐtaIe podle písﾏeﾐe aぶ, pokud žák ﾐeHo 
zákoﾐﾐý zástupIe ﾐeozﾐáﾏí píseﾏﾐě svůj ﾐesouhlas podle písmene b). 

4. Pravidla vzájeﾏﾐýIh vztahů se zaﾏěstﾐaﾐIi ve škole 

a) )aﾏěstﾐaﾐIi škol┞ jsou ti, kteří jsou vůči škole v zaﾏěstﾐaﾐeIkéﾏ poﾏěru. 
b) )ákoﾐﾐýﾏ zástupIeﾏ je podle ustaﾐoveﾐí § ヱΒン odst. Α Š) osoHa, která je v souladu se zákoﾐeﾏ 

ﾐeHo rozhodﾐutíﾏ soudu oprávﾐěﾐa jedﾐat za dítě ﾐeHo ﾐezletilého žáka. 
c) VšiIhﾐi zaﾏěstﾐaﾐIi škol┞ a žáIi škol┞ se vzájeﾏﾐě respektují, dHají o v┞tvářeﾐí partﾐerskýIh 

vztahů podložeﾐýIh vzájeﾏﾐou úItou, důvěrou a spravedlﾐostí. 
d) VšiIhﾐi zaﾏěstﾐaﾐIi škol┞ a žáIi škol┞ dHají o dodržováﾐí základﾐíIh společeﾐskýIh pravidel 

a pravidel slušﾐé a zdvořilé koﾏuﾐikaIe. Žák zdraví v Hudově a ﾐa školﾐíIh akIíIh praIovﾐík┞ škol┞ 
srozuﾏitelﾐýﾏ pozdraveﾏ. )aﾏěstﾐaﾐeI škol┞ žákovi ﾐa pozdrav odpoví.   

e) VšiIhﾐi zaﾏěstﾐaﾐIi škol┞ a žáIi škol┞ dHají ﾐa udržováﾐí pořádku a čistot┞ ve všeIh prostoráIh 
škol┞. 
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f) Pedagogičtí praIovﾐíIi a zaﾏěstﾐaﾐIi škol┞ v┞dávají žákůﾏ a zákoﾐﾐýﾏ zástupIůﾏ žáků pouze 
takové pok┞ﾐ┞, které Hezprostředﾐě souvisí s plﾐěﾐíﾏ školﾐího vzdělávaIího prograﾏu, školﾐího 
řádu a dalšíIh ﾐezH┞tﾐýIh orgaﾐizačﾐíIh opatřeﾐí.  

g) VšiIhﾐi zaﾏěstﾐaﾐIi škol┞ Ihráﾐí žák┞ před všeﾏi forﾏaﾏi špatﾐého zaIházeﾐí. Budou dHát, aH┞ 
ﾐepřiIházeli do st┞ku s ﾏateriál┞ a iﾐforﾏaIeﾏi pro ﾐě ﾐevhodﾐýﾏi. NeHudou se vﾏěšovat do 
jejiIh soukroﾏí. Budou žák┞ Ihráﾐit před ﾐezákoﾐﾐýﾏi útok┞ ﾐa  jejiIh pověst. )jistí-li, že dítě je 
týráﾐo, krutě trestáﾐo ﾐeHo je s ﾐíﾏ jiﾐak špatﾐě zaIházeﾐo, spojí se se všeﾏi orgáﾐ┞ ﾐa poﾏoI 
dítěti. SpeIiálﾐí pozorﾐost Hude věﾐováﾐa oIhraﾐě před ﾐáv┞kovýﾏi látkaﾏi.  

h) IﾐforﾏaIe, které zákoﾐﾐý zástupIe žáka posk┞tﾐe do školﾐí ﾏatrik┞, ﾐeHo jiﾐé důležité iﾐforﾏaIe 
o žákovi jsou důvěrﾐé a všiIhﾐi pedagogičtí praIovﾐíIi se řídí se zákoﾐeﾏ č. 101/2000 Sb., o 

oIhraﾐě osoHﾐíIh údajů.  

Čl. 3 

Provoz a vnitřní režim školy 

1. OrgaﾐizaIe základﾐího uﾏěleIkého vzděláváﾐí 

a) )ákladﾐí uﾏěleIká škola, Šuﾏperk, Žerotíﾐova ヱヱ zřizuje v souladu s V┞hláškou oHor hudeHﾐí, 
taﾐečﾐí, výtvarﾐý a literárﾐě-draﾏatiIký v přípravﾐéﾏ studiu, základﾐíﾏ studiu I. stupﾐě, 
základﾐíﾏ studiu II. stupﾐě, studiuﾏ pro dospělé a studiu s rozšířeﾐýﾏ počteﾏ v┞učovaIíIh 
hodin.  

b) Přípravﾐé studiuﾏ ke vzděláváﾐí v základﾐíﾏ studiu I. stupﾐě ﾏá ﾐejvýše ヲ ročﾐík┞. Je určeﾐo pro 
žák┞ od ヵ let věku. 

c) )ákladﾐí studiuﾏ I. stupﾐě ﾏá ヴ až Α ročﾐíků a je určeﾐo pro žák┞ od Α let věku. 
d) )ákladﾐí studiuﾏ II. stupﾐě ﾏá ヴ ročﾐík┞ a je určeﾐo pro žák┞ od ヱヴ let věku.  
e) Počet ročﾐíků základﾐího studia I. a II. stupﾐě v jedﾐotlivýIh uﾏěleIkýIh oHoreIh staﾐoví učeHﾐí 

pláﾐ┞ a školﾐí vzdělávaIí prograﾏ. 
f) Studium s rozšířeﾐýﾏ počteﾏ v┞učovaIíIh hodiﾐ je určeﾐo pro žák┞ základﾐího studia I. a 

II. stupﾐě, kteří prokáží ﾏiﾏořádﾐé ﾐadáﾐí a v┞ﾐikajíIí výsledk┞ vzděláváﾐí. 
g) V jedﾐotlivýIh uﾏěleIkýIh oHoreIh základﾐího uﾏěleIkého vzděláváﾐí se orgaﾐizuje 

iﾐdividuálﾐí, skupiﾐová a kolektivﾐí výuka. Počet žáků v jedﾐotlivýIh předﾏěteIh a odděleﾐíIh a 
Iharakter skupiﾐové a kolektivﾐí výuk┞ staﾐoví učeHﾐí pláﾐ┞ a školﾐí vzdělávaIí prograﾏ. 

2. Provoz a vﾐitřﾐí režiﾏ škol┞ 

a) V┞učováﾐí se řídí rozvrheﾏ hodiﾐ. 
b) Ve třídáIh v┞koﾐává dohled v┞učujíIí, ve společﾐýIh prostoráIh je zveřejﾐěﾐ rozpis dohledu nad 

žák┞. 
c) VšiIhﾐi pedagogové zveřejﾐí svůj rozvrh hodiﾐ v prostoráIh škol┞ ふdveříIh učeHﾐ┞ぶ.  
d) V┞učovaIí hodiﾐa trvá ヴヵ ﾏiﾐut. U ﾏladšíIh žáků ﾏůže pedagog po dohodě se zákoﾐﾐýﾏi 

zástupIi žáka rozdělit v┞učovaIí hodiﾐu ﾐa dvě poloviﾐ┞ a v┞učovat žáka ヲ ┝ týdﾐě ふヲ2 minut a 23 

ﾏiﾐutぶ. Uvedeﾐá skutečﾐost Hude zazﾐaﾏeﾐáﾐa v rozvrhu hodin a v žákovské kﾐížIe. 
e) V┞učovaIí hodiﾐ┞ jsou odděleﾐ┞ přestávkaﾏi. 
f) V případě skupiﾐové ﾐeHo kolektivﾐí forﾏ┞ výuk┞, kd┞ jedﾐotlivé v┞učovaIí hodiﾐ┞ po soHě 

bezprostředﾐě ﾐásledují, ﾏohou Hýt hodiﾐ┞ sdružováﾐ┞ do většíIh Ielků. V toﾏto případě ﾏohou 
po soHě ﾐásledovat ﾏa┝iﾏálﾐě ヲ v┞učovaIí hodiﾐ┞. Po ﾐiIh ﾏusí ﾐásledovat ﾐejﾏéﾐě ヱヵ 
ﾏiﾐutová přestávka. 

g) Školﾐí Hudova ﾐa Žerotíﾐově uliIi je otevřeﾐa v praIovﾐí doHě od Α:30 hodin do 20:00 hodin. 

h) Budovu v uliIi Dr. E. Beﾐeše otevírají v┞učujíIí deset ﾏiﾐut před začátkeﾏ v┞učováﾐí a zavírají 
ihﾐed po ukoﾐčeﾐí v┞učováﾐí. 

i) ŽáIi vstupují do škol┞ ﾐejpozději ヵ ﾏiﾐut před začátkeﾏ v┞učováﾐí. 
j) ŽáIi se přezouvají ihﾐed při vstupu do Hudov┞. OHuv a ostatﾐí věIi si odkládají ﾐa určeﾐýIh těIhto 

ﾏísteIh: 
i. v iﾐdividuálﾐí výuIe – v učeHﾐě, v ﾐíž výuka proHíhá, 
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ii. v koﾏorﾐí a souHorové hře – podle pok┞ﾐů v┞učujíIího tak, aH┞ H┞l zajištěﾐ dohled, 
iii. v kolektivﾐí výuIe – dle pok┞ﾐů v┞učujíIího ve v┞hrazeﾐé šatﾐě ﾐeHo ﾏístﾐosti tak, aH┞ 

H┞l zajištěﾐ dohled ﾐeHo uzaﾏčeﾐí  
k) K odkládáﾐí uzaﾏčeﾐýIh jízdﾐíIh kol slouží stojaﾐ ve dvoře Hudov┞ Žerotíﾐova ヱヱ, popř. v ulici Dr. 

E. Beﾐeše.    
l) Vedeﾐí škol┞ aﾐi pojišťovﾐa ﾐehradí škodu, vzﾐiklou ztrátou ﾐeHo poškozeﾐíﾏ věIí odložeﾐýIh ﾐa 

jiﾐýIh ﾏísteIh, ﾐež staﾐoví teﾐto školﾐí řád. 
m) Žákůﾏ je zakázáﾐo ﾐosit do škol┞ Ieﾐﾐé předﾏět┞, které Hezprostředﾐě ﾐesouvisí s výukou. )a 

Ieﾐﾐý předﾏět se považuje i ﾏoHilﾐí telefoﾐ. 
Bezprostředﾐě po skoﾐčeﾐí výuk┞ žáIi opouštějí Hudovu škol┞. 

Čl. 4 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně 
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

1. Škola 

a) přihlíží k základﾐíﾏ f┞ziologiIkýﾏ potřeHáﾏ žáků, 
b) v┞tváří podﾏíﾐk┞ pro jejiIh zdravý vývoj, 
c) předIhází vzﾐiku soIiálﾐě patologiIkýIh jevů, 
d) zajišťuje Hezpečﾐost a oIhraﾐu zdraví při vzděláváﾐí, školﾐíIh a ﾏiﾏoškolﾐíIh aktivitáIh 

pořádaﾐýIh školou, 
e) vede evideﾐIi úrazů, k ﾐiﾏž došlo v souvislosti s výukou a akIeﾏi škol┞, 
f) zasílá zázﾐaﾏ o úrazu staﾐoveﾐýﾏ orgáﾐůﾏ a iﾐstituIíﾏ. 

2. V prostoráIh škol┞ ﾐeﾐí povoleﾐa čiﾐﾐost politiIkýIh straﾐ a politiIkýIh hﾐutí aﾐi jejiIh propagaIe. 

3. V prostoráIh škol┞ ﾐeﾐí povoleﾐa reklaﾏa, jejíž oHsah je v příﾏéﾏ rozporu s oHsaheﾏ a Iíli vzděláváﾐí 
ani prodej výroHků, ohrožujíIíIh zdraví, ps┞IhiIký ﾐeHo ﾏorálﾐí vývoj žáků ﾐeHo příﾏo ohrožujíIíIh ﾐeHo 
poškozujíIíIh životﾐí prostředí. 

4. AkIe koﾐaﾐé ﾏiﾏo školu: 

g) Škola zaHezpečuje svýﾏi zaﾏěstﾐaﾐIi Hezpečﾐost a oIhraﾐu zdraví ﾐezletilýIh žáků ve škole, při 
vzděláváﾐí ﾏiﾏo ﾏísto, kde se uskutečňuje vzděláváﾐí, a při akIíIh koﾐaﾐýIh ﾏiﾏo školu. )e 
zaﾏěstﾐaﾐIů pověřeﾐýIh k zajištěﾐí Hezpečﾐosti a oIhraﾐ┞ zdraví ﾐezletilýIh žáků ﾏusí Hýt 
alespoň jedeﾐ pedagogiIkýﾏ praIovﾐíkeﾏ. )aﾏěstﾐaﾐIe, který ﾐeﾐí pedagogiIkýﾏ 
pracovﾐíkeﾏ, ﾏůže ředitel škol┞ k zajištěﾐí Hezpečﾐosti a oIhraﾐ┞ zdraví ﾐezletilýIh žáků určit 
pouze tehd┞, pokud je zletilý a způsoHilý k právﾐíﾏ úkoﾐůﾏ. 

h) Při akIíIh koﾐaﾐýIh ﾏiﾏo ﾏísto, kde se uskutečňuje vzděláváﾐí, ﾐesﾏí ﾐa jedﾐu osoHu, zajišťujíIí 
Hezpečﾐost a oIhraﾐu zdraví ﾐezletilýIh žáků připadﾐout víIe ﾐež ヲヵ žáků. Výjiﾏku ﾏůže staﾐovit 
s ohledeﾏ ﾐa ﾐáročﾐost zajištěﾐí Hezpečﾐosti a oIhraﾐ┞ zdraví ﾐezletilýIh žáků ředitel škol┞. 

i) Při akIíIh koﾐaﾐýIh ﾏiﾏo ﾏísto, kde se uskutečňuje vzděláváﾐí, kd┞ ﾏísteﾏ shroﾏážděﾐí je toto 
ﾏísto, se zajišťuje Hezpečﾐost a oIhraﾐa zdraví ﾐezletilýIh žáků ﾐa předeﾏ určeﾐéﾏ ﾏístě ヱヵ 
ﾏiﾐut před doHou shroﾏážděﾐí. 

j) Po skoﾐčeﾐí koﾐčí zajišťováﾐí Hezpečﾐosti a zdraví těIhto žáků ﾐa předeﾏ určeﾐéﾏ ﾏístě a 
v předeﾏ určeﾐéﾏ čase.  

k) Místo a čas shroﾏážděﾐí ﾐezletilýIh žáků a skoﾐčeﾐí akIe ozﾐáﾏí škola prostředﾐiItvíﾏ osoH┞ 
zodpovědﾐé za orgaﾐizaIi akIe ﾐejﾏéﾐě ヱ deﾐ předeﾏ jejiIh zákoﾐﾐýﾏ zástupIůﾏ. 

5. Výjezd┞ do zahraﾐičí: 

Při výjezdu do zahraﾐičí zařadí škola pouze t┞ žák┞, kteří ﾏají  
a) uzavřeﾐé pojištěﾐí odpovědﾐosti za škodu platﾐé ﾐa úzeﾏí příslušﾐého státu, 
b) pojištěﾐí léčeHﾐýIh výloh ﾐeHo v případě výjezdu do čleﾐského státu Evropské uﾐie ﾏají Evropský 

průkaz zdravotﾐího pojištěﾐí ﾐeHo potvrzeﾐí teﾐto průkaz ﾐahrazujíIí. 
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c) Škola odpovídá za Hezpečﾐost a oIhraﾐu zdraví žáků při zahraﾐičﾐíIh výjezdeIh, které orgaﾐizuje 
v ráﾏIi vzděláváﾐí ﾐeHo s ﾐíﾏ příﾏo souvisejíIíIh čiﾐﾐosteIh. O koﾐkrétﾐíIh opatřeﾐíIh a 
poučeﾐí žáků, popř. jejiIh zákoﾐﾐýIh zástupIů, se pořizuje před výjezdeﾏ zázﾐaﾏ o poučeﾐí 
podepsaﾐý jeho účastﾐík┞ ﾐeHo zákoﾐﾐýﾏi zástupIi ﾐezletilýIh žáků. 

6. Škola zajišťuje Hezpečﾐost a oIhraﾐu zdraví žáků po doHu doprav┞ ﾐa soutěže a ze soutěží a po doHu 
trváﾐí soutěže, pokud se se zákoﾐﾐýﾏ zástupIeﾏ žáka ﾐedohodﾐe jiﾐak.  

7. V případě úrazu posk┞tﾐe žák v ráﾏIi svýIh sIhopﾐostí prvﾐí poﾏoI a ozﾐáﾏí úraz ﾐeprodleﾐě 
kteréﾏukoli zaﾏěstﾐaﾐIi škol┞. 

8. S podﾏíﾐkaﾏi zajištěﾐí Hezpečﾐosti a zdraví při práIi jsou žáIi pravidelﾐě prokazatelﾐě sezﾐáﾏeﾐi vžd┞ 
ﾐa začátku školﾐího roku. )ázﾐaﾏ o sezﾐáﾏeﾐí se zapisuje do třídﾐí kﾐih┞. 

Čl. 5 

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 

1. Žák řádﾐě pečuje o 

a) ﾏajetek škol┞, 
b) zapůjčeﾐé ﾐeHo proﾐajaté hudeHﾐí ﾐástroje, 
c) ﾐotový ﾏateriál a jiﾐé učeHﾐí poﾏůIk┞. 

2. Škod┞ způsoHeﾐé úﾏ┞slﾐě ﾐa ﾏajetku škol┞ ﾐeHo ﾏajetku spolužáků jsou žáIi ﾐeHo zákoﾐﾐí zástupIi 
ﾐezletilýIh žáků poviﾐﾐi uhradit. 

3. V případě ukoﾐčeﾐí školﾐí doIházk┞ jsou žáIi a zákoﾐﾐí zástupIi ﾐezletilýIh žáků poviﾐﾐi vrátit zapůjčeﾐé 
ﾐeHo proﾐajaté hudeHﾐí ﾐástroje, ﾐotový ﾏateriál a ostatﾐí učeHﾐí poﾏůIk┞. 

Čl. 6 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

1. Přijíﾏáﾐí uIhazečů ke vzděláváﾐí 

a) )ápis uIhazečů do škol┞ se koﾐá každoročﾐě vžd┞ v druhéﾏ úplﾐéﾏ týdﾐu v květﾐu. Terﾏíﾐ 
taleﾐtovýIh zkoušek Hude zveřejﾐěﾐ ﾐejpozději ヱヴ dﾐí před jejiIh koﾐáﾐíﾏ ﾐa iﾐterﾐetovýIh 
stráﾐkáIh škol┞, ﾐástěﾐIe škol┞ a v ﾏístﾐíIh sdělovaIíIh prostředIíIh. 

b) Do přípravﾐého studia jsou přijíﾏáﾐí uIhazeči, kteří prokážou předpoklad┞ ke vzděláváﾐí a 
dosáhli dﾐeﾏ zahájeﾐí studia věku ﾏiﾐiﾏálﾐě ヵ let.  

c) Do základﾐího studia I. stupﾐě jsou uIhazeči přijati ﾐa základě úspěšﾐého v┞koﾐáﾐí taleﾐtové 
zkoušk┞ a doporučeﾐí přijíﾏaIí koﾏise, jejíž čleﾐ┞ jﾏeﾐuje ředitel škol┞. )ákladﾐí studium je 

určeﾐo pro žák┞ od Α let věku. 
d) Ukoﾐčeﾐíﾏ studia přípravﾐého stupﾐě ﾐevzﾐiká ﾐárok ﾐa přijetí uIhazeče do ヱ. ročﾐíku 

základﾐího studia. K přijetí je ﾐutﾐé v┞koﾐáﾐí taleﾐtové zkoušk┞ a doporučeﾐí přijíﾏaIí koﾏise. 
e) Taleﾐtová zkouška ﾏůže Hýt u studia II. stupﾐě ﾐahrazeﾐa úspěšﾐýﾏ ukoﾐčeﾐíﾏ základﾐího 

studia předIházejíIího stupﾐě. II. stupeň studia je určeﾐ pro žák┞ od ヱヴ let věku. Počet ročﾐíků 
základﾐího studia I. a II. stupﾐě v jedﾐotlivýIh uﾏěleIkýIh oHoreIh staﾐoví ráﾏIový vzdělávaIí 
pláﾐ pro základﾐí uﾏěleIké vzděláváﾐí. 

f) Do studia s rozšířeﾐýﾏ počteﾏ v┞učovaIíIh hodiﾐ ﾏůže ve výjiﾏečﾐýIh případeIh přijﾏout 
ﾏiﾏořádﾐě taleﾐtovaﾐého žáka ředitel ﾐa ﾐávrh učitele hlavﾐího předﾏětu. 

g) Do přípravﾐého a základﾐího studia ﾏohou Hýt výjiﾏečﾐě přijati ﾏiﾏořádﾐě ﾐadaﾐí uIhazeči, 
kteří ﾐedosáhli staﾐoveﾐého věku. 

h) UIhazeči, kteří překročili staﾐoveﾐý věk, ﾏohou Hýt podle výsledků taleﾐtové zkoušk┞ přijati do 
ﾐěkterého z v┞ššíIh ročﾐíků základﾐího studia. 

2. Pravidla pro hodﾐoIeﾐí žáků 
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HodﾐoIeﾐí výsledků vzděláváﾐí žáka ﾐa v┞svědčeﾐí je v┞jádřeﾐo klasifikaIí.  
a) Žák je hodﾐoIeﾐ těﾏito stupﾐi prospěIhu: 

1 – výHorﾐý, 
2 – IhvaliteHﾐý, 
3 – uspokojivý, 
4 – ﾐeuspokojivý,  

b) žák je ﾐa koﾐIi prvﾐího a druhého pololetí Ielkově hodﾐoIeﾐ těﾏito stupﾐi: 
- prospěl ふaぶ s v┞zﾐaﾏeﾐáﾐíﾏ, 

- prospěl ふaぶ, 
- ﾐeprospěl ふaぶ. 

c) žák prospěl s v┞zﾐaﾏeﾐáﾐíﾏ, jestliže 

- je z jednoho předﾏětu hodﾐoIeﾐ stupﾐěﾏ ヱ – výHorﾐý, v žádﾐéﾏ poviﾐﾐéﾏ předﾏětu ﾐeﾐí 
hodﾐoIeﾐ stupﾐěﾏ horšíﾏ ﾐež ヲ – IhvaliteHﾐý a průﾏěr stupňů prospěIhu z poviﾐﾐýIh 
předﾏětů ﾐeﾏá v┞šší ﾐež ヱ,ヵ; 

- ﾐeﾐí-li staﾐoveﾐ hlavﾐí předﾏět, ﾐesﾏí Hýt hodﾐoIeﾐ v žádﾐéﾏ předﾏětu stupﾐěﾏ 
prospěIhu horšíﾏ ﾐež ヲ – IhvaliteHﾐý a průﾏěr poviﾐﾐýIh předﾏětů ﾐeﾏá v┞šší ﾐež 1,5; 

d) žák prospěl, jestliže 

- nebyl ani v jedﾐoﾏ poviﾐﾐéﾏ předﾏětu hodﾐoIeﾐ stupﾐěﾏ prospěIhu ヴ – ﾐeuspokojivý 
ふﾐeHo odpovídajíIíﾏ slovﾐíﾏ hodﾐoIeﾐíﾏぶ; 

e) žák ﾐeprospěl, jestliže 

- byl z ﾐěkterého poviﾐﾐého předﾏětu hodﾐoIeﾐ stupﾐěﾏ prospěIhu ヴ – ﾐeuspokojivý 
ふﾐeHo odpovídajíIíﾏ stupﾐěﾏ hodﾐoIeﾐíﾏぶ. 

f) Nelze-li žáka za prvﾐí pololetí ﾐeHo druhé pololetí z oHjektivﾐíIh příčiﾐ hodﾐotit, určí ředitel škol┞ 
dle § ン odst. Β V┞hlášk┞ ﾐáhradﾐí terﾏíﾐ hodﾐoIeﾐí. 

g) Ředitel škol┞ ﾏůže uzﾐat částečﾐé vzděláﾐí žáka, pokud 

- je prokazatelﾐě doložeﾐo a 

- od jeho dosažeﾐí ﾐeupl┞ﾐulo víIe ﾐež ヵ let. 
V případě uzﾐáﾐí dosažeﾐého vzděláﾐí uvolﾐí ředitel škol┞ žáka z v┞učováﾐí a hodﾐoIeﾐí 
v rozsahu uzﾐaﾐého vzděláﾐí. 

h) O výsledIíIh studia jsou zákoﾐﾐí zástupIi ﾐezletilýIh žáků ﾐeHo zletilí žáIi iﾐforﾏováﾐi průHěžﾐě 
forﾏou zápisů klasifikaIe do žákovské kﾐížk┞, ﾐa třídﾐíIh sIhůzkáIh ﾐeHo ﾏají ﾏožﾐost se 
iﾐforﾏovat průHěžﾐě/v koﾐzultačﾐíIh hodiﾐáIh u jeho učitele. 

i) U žáků vzdělávaﾐýIh podle školﾐího vzdělávaIího prograﾏu jsou kritéria hodﾐoIeﾐí žáků Hlíže 
speIifikováﾐa v tomto dokumentu.  

3. Postup do v┞ššího ročﾐíku 

a) Do v┞ššího ročﾐíku postupuje žák, který 

- H┞l ﾐa koﾐIi ヲ. pololetí Ielkově hodﾐoIeﾐ stupﾐěﾏ prospěl ふaぶ ﾐeHo prospěl ふaぶ 
s v┞zﾐaﾏeﾐáﾐíﾏ a 

- úspěšﾐě v┞koﾐal postupovou zkoušku staﾐoveﾐou ráﾏIovýﾏ vzdělávaIíﾏ prograﾏeﾏ 
základﾐího uﾏěleIkého vzděláváﾐí. 

b)  Po úspěšﾐéﾏ v┞koﾐáﾐí zkoušek ze všeIh poviﾐﾐýIh předﾏětů ﾏůže ředitel škol┞ po doporučeﾐí 
učitele hlavﾐího předﾏětu a zkušeHﾐí koﾏise ﾐa koﾐIi prvﾐího ﾐeHo druhého pololetí přeřadit 
ﾏiﾏořádﾐě ﾐadaﾐého žáka do v┞ššího ročﾐíku Hez aHsolvováﾐí předIhozího ročﾐíku. 

c) Žákovi, který ﾐeH┞l ﾐa koﾐIi ヲ. pololetí hodﾐoIeﾐ, ﾏůže v odůvodﾐěﾐýIh případeIh ředitel škol┞ 
povolit opakováﾐí ročﾐíku. 

d) Pokud žák s rozšířeﾐýﾏ počteﾏ v┞učovaIíIh hodiﾐ ﾐa koﾐIi ヲ. pololetí ﾐeprospěl, Hude přeřazeﾐ 
zpět do příslušﾐého ročﾐíku základﾐího studia.  

e) Žák, který H┞l hodﾐoIeﾐ za ヲ. pololetí z hlavﾐího předﾏětu stupﾐěﾏ prospěIhu ヴ – ﾐeuspokojivý 
ふﾐeHo odpovídajíIíﾏ slovﾐíﾏ hodﾐoIeﾐíﾏぶ, ﾐeﾏůže koﾐat opravﾐou zkoušku. 

4. Koﾏisioﾐálﾐí zkoušk┞ se koﾐají 

a) při postupovýIh zkouškáIh, 
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b) při závěrečﾐýIh zkouškáIh základﾐího studia I. a II. stupﾐě a studia s rozšířeﾐýﾏ počteﾏ 
v┞učovaIíIh hodiﾐ, 

c) při zkouškáIh z hlavﾐího předﾏětu studia s rozšířeﾐýﾏ počteﾏ v┞učovaIíIh hodiﾐ, 
d) při přeřazeﾐí ﾏiﾏořádﾐě ﾐadaﾐého žáka do ﾐěkterého v┞ššího ročﾐíku, 
e) při opravﾐýIh zkouškáIh. 

)kušeHﾐí koﾏise je ﾏiﾐiﾏálﾐě tříčleﾐﾐá a jﾏeﾐuje ji ﾐa ﾐávrh vedouIího odděleﾐí ředitel škol┞. 

5. Ukoﾐčováﾐí vzděláváﾐí 

a) )ákladﾐí studiuﾏ I. a II. stupﾐě, studiuﾏ s rozšířeﾐýﾏ počteﾏ v┞učovaIíIh hodiﾐ a studiuﾏ pro 
dospělé se ukoﾐčuje v┞koﾐáﾐíﾏ závěrečﾐé zkoušk┞. Ta ﾏůže ﾏít forﾏu aHsolveﾐtského koﾐIertu 
ﾐeHo v┞staveﾐí výtvarﾐýIh praIí ﾐa výstavě. 

b) Žák přestává Hýt žákeﾏ škol┞ 

- jestliže ﾐev┞koﾐal závěrečﾐou zkoušku, 
- H┞l hodﾐoIeﾐ ﾐa koﾐIi ヲ. pololetí Ielkově stupﾐěﾏ ﾐeprospěl a ﾐeH┞lo ﾏu povoleﾐo 

opakováﾐí ročﾐíku, 
- jestliže H┞l v┞loučeﾐ ze škol┞, 
- pokud o to píseﾏﾐě požádá zákoﾐﾐý zástupIe ﾐezletilého žáka ﾐeHo zletilý žák, 
- pokud ﾐeH┞la uhrazeﾐa úplata za vzděláváﾐí. 

6. VýIhovﾐá opatřeﾐí 

VýIhovﾐýﾏi opatřeﾐíﾏi jsou: 
a) poIhval┞ ﾐeHo jiﾐá oIeﾐěﾐí, 
b) kázeňská opatřeﾐí: 

- podﾏíﾐěﾐé v┞loučeﾐí žáka ze škol┞, 
- v┞loučeﾐí žáka ze škol┞ za závažﾐé porušeﾐí poviﾐﾐostí staﾐoveﾐýIh školskýﾏ zákoﾐeﾏ 

ﾐeHo školﾐíﾏ řádeﾏ, 
- další kázeňská opatřeﾐí. 

)vláště hruHé a úﾏ┞slﾐé f┞ziIké ﾐeHo slovﾐí útok┞ žáka ﾐeHo studeﾐta vůči praIovﾐíkůﾏ škol┞ se vžd┞ 
považují za závažﾐé porušeﾐí poviﾐﾐostí staﾐoveﾐýIh školskýﾏ zákoﾐeﾏ. 
O podﾏíﾐěﾐéﾏ v┞loučeﾐí ﾐeHo o v┞loučeﾐí žáka ze škol┞ rozhodﾐe ředitel škol┞ do dvou ﾏěsíIů ode 
dﾐe, kd┞ se o proviﾐěﾐí žáka dozvěděl, ﾐejpozději však do jedﾐoho roku ode dne, kd┞ se žák proviﾐěﾐí 
dopustil, s výjiﾏkou případu, kd┞ proviﾐěﾐí je klasifikováﾐo jako trestﾐý čiﾐ podle zvláštﾐího předpisu. 
Žák přestává Hýt žákeﾏ škol┞ dﾐeﾏ ﾐásledujíIíﾏ po dﾐi ﾐaH┞tí právﾐí ﾏoIi rozhodﾐutí o v┞loučeﾐí, 
ﾐestaﾐoví-li toto rozhodﾐutí deﾐ pozdější. 

Čl. 7 

Závěrečná ustanovení 

Teﾐto školﾐí řád H┞l projedﾐáﾐ ﾐa sIhůzi pedagogiIké rad┞ dﾐe 17. září 2015. 

Teﾐto školﾐí řád ﾐaHývá účiﾐﾐosti dﾐeﾏ ヱ. září ヲ015 a nahrazuje v plﾐéﾏ rozsahu předIhozí školﾐí řád. 

Teﾐto školﾐí řád je veřejﾐě přístupﾐý v kaﾐIeláři škol┞, ﾐa ﾐástěﾐIe před kaﾐIeláří škol┞ a v elektroﾐiIké 
podoHě ﾐa stráﾐkáIh škol┞. 

S tíﾏto školﾐíﾏ řádeﾏ budou prokazatelﾐě sezﾐáﾏeﾐi všiIhﾐi zaﾏěstﾐaﾐIi, žáIi škol┞ a zákoﾐﾐí zástupIi 
ﾐezletilýIh žáků ﾐejpozději v deﾐ zahájeﾐí v┞učováﾐí. O sezﾐáﾏeﾐí žáků s tíﾏto školﾐíﾏ řádeﾏ je učiﾐěﾐ 
zápis v třídﾐí kﾐize a v žákovské kﾐížIe. Žák ﾐeHo zákoﾐﾐý zástupIe ﾐezletilého žáka podpiseﾏ potvrdí 
doklad o sezﾐáﾏeﾐí se s tíﾏto dokuﾏeﾐteﾏ. 

PaedDr. Fraﾐtišek Havelka Ph.D. 
ředitel )ákladﾐí uﾏěleIké škol┞, 

Šuﾏperk, Žerotíﾐova ヱヱ 

e-mail: skola@zus-sumperk.cz  

http://www.zus-sumperk.cz 

tel.: +420 583 214 361 

mobil: +420 602 807 998 
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