Základní umělecká škola Litoměřice, Masarykova 46, 412 01 Litoměřice
telefon: 416 735 862, e-mail: zusltm@zusltm.cz, web: www.zusltm.cz , IČO: 467 73 410
zastoupená ředitelkou školy Mgr. Dominikou Valeškovou
(dále jen škola) na straně jedné

a
Příjmení a jméno žáka:
Bydliště:
Příjmení a jméno zákonného zástupce (za nezletilého žáka):
Aktuální kontakt na zákonného zástupce:
Mobil:

E-mail:

Studijní zaměření v ZUŠ:

Obor v ZUŠ:

Žák bude od září navštěvovat základní/střední/jinou školu (uveďte adresu školy a ročník):
Dovrší-li žák 18 let, přinese potvrzení o studiu.
zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka (dále jen žák) na straně druhé uzavírají

Dohodu o placení žákovského příspěvku ve školním roce 2022-2023
a seznamují se se Školním řádem ZUŠ Litoměřice
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

Škola poskytne žákovi, podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky MŠMT ČR č.71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání
(dále jen vyhlášky) ve znění pozdějších předpisů, základy vzdělání ve výše uvedeném oboru. Rozsah studia je dán platnými učebními plány,
pravidelným rozvrhem hodin a školním řádem.
Žák prohlašuje, že přečetl školní řád ZUŠ Litoměřice, rozumí mu a zavazuje se chovat a jednat ve škole podle něj.
Ředitelka školy zařadí žáka ve školním roce do příslušného studia, budou-li splněny podmínky pro přijetí žáka a jeho zařazení do určitého druhu
studia nebo budou-li splněny podmínky pro postup žáka do vyššího ročníku.
Úplata za vzdělávání v ZUŠ (dále jen žákovské příspěvky) je stanovena podle § 112 a § 123 školského zákona a § 8 vyhlášky a její výše se
stanoví na dobu jednoho školního roku.
Ve výjimečných případech, zvláště u žáků se sociálním znevýhodněním, může ředitelka školy žákovský příspěvek snížit nebo prominout. Toto
osvobození od placení (dále jen sleva) může být poskytnuto pouze na základě písemné žádosti o slevu, kterou může zletilý žák nebo zákonný
zástupce nezletilého žáka podat v kanceláři školy. V případě sociálních důvodů si škola vyžádá od žadatele potvrzení o rodinných příjmech.
Slevy budou ve školním roce poskytovány v rozpětí od 5% do 50% stanoveného ročního žákovského příspěvku podle konkrétní situace žáka, a
to na jeden školní rok. Podmínkou pro poskytnutí slevy je zaplacená splátka žákovského příspěvku za první pololetí školního roku.
Uzávěrka žádostí o slevu je 30. listopadu 2022.
Přestane-li žák bez závažných důvodů navštěvovat vyučování, zaplacený příspěvek se nevrací. Zaplacený příspěvek (resp. jeho poměrná část)
se naopak vrací na základě písemné žádosti zákonného zástupce při řádně omluvené nepřítomnosti žáka ve všech předmětech trvající déle než
čtyři po sobě jdoucí týdny.
Škola určuje žákovi žákovský příspěvek dle rozsahu studia podle následující tabulky (učitel označí příslušnou částku):

Hudební obor
(individuální výuka)

Přípravné studium I. stupně
Přípravné studium II. stupně
Základní studium I. a II. stupně
Studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin
Další studijní zaměření v hudebním oboru dle jiného učebního plánu (příplatek
k základnímu studiu)
Hudební obor
Sborový zpěv
(kolektivní výuka)
Přípravný sborový zpěv
Literárně dramatický
Přípravné studium I. stupně
obor
Přípravné studium II. stupně
Základní studium I. a II. stupně
Studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin
Výtvarný obor
Přípravné a základní studium I. a II. stupně
Studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin
Taneční obor
Přípravné studium I. stupně
V případě uplatnění příspěvku od
Základní studium I. a II. stupně
své zdravotní pojišťovny je nutno
provést platbu v hotovosti.
Studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin
Uvedené částky jsou za celý školní rok a dělí se na dvě pololetní splátky, které jsou splatné takto:
na 1. pololetí (září - leden) nutno zaplatit do 15. září 2022
na 2. pololetí (únor - červen) nutno zaplatit do 15. února 2023
Rozhodující je studijní zaměření (hlavní předmět studia). Zaplacení žákovského příspěvku je podmínkou k zařazení
žáka do příslušného studia. Rozsah tohoto studia je dán platnými učebními plány a zahrnuje výuku povinných předmětů.
V Litoměřicích dne ..............................

…………………………………………….
Podpis žáka/žákyně,
za nezletilé podpis zákonného zástupce

……………………………………
Podpis ředitelky školy

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., pobočka Litoměřice - číslo účtu: 1002310349/0800

2 400 Kč
2 800 Kč
3 000 Kč
3 800 Kč
2 000 Kč
2 400 Kč
1 600 Kč
1 600 Kč
2 400 Kč
2 400 Kč
3 400 Kč
2 500 Kč
3 500 Kč
2 400 Kč
2 800 Kč
3 800 Kč

Výňatek ze školního řádu
Základní umělecké školy Litoměřice
Školní řád nabyl platnosti 1. 9. 2013. Pedagogická rada projednala školní řád
dne 29. 8. 2013. Školní řád byl aktualizován 6. 3. 2018 v souvislosti s GDPR
a 31.8.2020 v souvislosti s onemocněním COVID 19.
Školní řád Základní umělecké školy Litoměřice respektuje Úmluvu o právech
dítěte schválenou valným shromážděním OSN, k níž se Česká republika
přihlásila datem svého vzniku 1. 1. 1993.
Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a
podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými
pracovníky
Práva žáků:
Žák má právo
a) na základní umělecké vzdělávání dle podmínek uvedených ve vyhlášce č.
71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, b) na informace, má právo je
vyhledávat, přijímat a rozšiřovat, c) na informace o průběhu a výsledcích svého
vzdělávání, d) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných
záležitostí jeho vzdělávání, e) na informace a poradenskou pomoc školy
v záležitostech týkajících se základního uměleckého vzdělávání, f) na
informace podle školského zákona mají v případě zletilých žáků právo také
jejich rodiče, g) 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.
Povinnosti žáků:
Žák je povinen
a) řídit se zásadami tohoto školního řádu, b) dodržovat zásady kulturního
chování, c) účinkovat na veřejných i interních akcích školy a navštěvovat
vybrané koncertní a kulturní akce a výstavy, které jsou součástí základního
uměleckého vzdělání, d) docházet do vyučování pravidelně a včas, e) přicházet
a přecházet do svých učeben klidně a spořádaně, f) mít připravené učební
pomůcky při výuce, g) každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během
vyučování, hlásit ihned vyučujícímu nebo v kanceláři školy.
Povinnosti zletilých žáků:
Zletilí žáci mají povinnost
a) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo
jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
b) nejpozději do tří dnů omluvit nepřítomnost ve vyučování, osobně, telefonicky
nebo e-mailem, c) v případě delší nemoci podat učiteli hlavního předmětu do tří
dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání.
Povinnosti rodičů nezletilých žáků:
Rodiče jsou povinni
a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy, informovat školu o zdravotní
způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech,
které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, b) nejpozději do tří dnů omluvit
nepřítomnost žáka ve vyučování, osobně, telefonicky nebo e-mailem,
předpokládanou delší nepřítomnost ohlásit předem, c) v případě delší nemoci
podat učiteli hlavního předmětu zprávu o jejím pravděpodobném trvání, d) na
vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek
týkajících se základního uměleckého vzdělávání žáka, e) informovat učitele při
změně kontaktních údajů žáka nebo rodičů.
Pro školní matriku jsou povinni žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků
uvést údaje podle § 28 odst. 2 školského zákona:
a) jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, b)
údaje o předchozím vzdělávání, d) údaje o zdravotní způsobilosti k základnímu
uměleckému vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na
průběh tohoto vzdělávání, e) jméno a příjmení zákonného zástupce, místo
trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.
Organizace výuky:
a) vyučování se řídí rozvrhem hodin, který je vyvěšen na nástěnkách v
chodbách budov školy, b) režim otevírání a zavírání školy je stanoven na
pololetí školního roku a vychází z rozvrhů hodin jednotlivých tříd a oborů, e) do
vyučování nosí žáci požadované školní potřeby, f) v době školního vyučování
může ředitelka školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a
technických, vyhlásit 5 volných dnů ve školním roce, g) škola může v souladu
se školním vzdělávacím programem organizovat koncerty, výstavy a
vystoupení, zájezdy do zahraničí a další akce související s výchovně vzdělávací
činností, h) žákům není dovoleno opouštět školní budovu během vyučování, i)
při příchodu učitele nebo jiné dospělé osoby do výuky žáci pozdraví, j) žáci jsou
povinni vyčkat příchodu vyučujícího, nepřijde-li vyučující do 10 ti minut po
začátku výuky do třídy, oznámí žáci tuto skutečnost v kanceláři školy, zástupci
ředitelky nebo jinému přítomnému učiteli. j) Pokud je žákům či pedagogům
nařízena karanténa, je možné po dohodě se zákonnými zástupci vykonávat
práci distančním způsobem prostřednictvím Google (Classroom, Meet).
Vyučovací hodiny a přestávky:
a) vyučovací hodina trvá 45 minut, b) vyučovací hodiny jsou odděleny
pětiminutovými přestávkami, c) jednotlivé vyučovací hodiny mohou být
slučovány do lekcí: maximálně 2 hodiny v individuální a skupinové výuce,
maximálně 3 hodiny v kolektivní výuce, po těchto musí být výuka ukončena,
nebo musí následovat dvacetiminutová přestávka.
Vstup a pohyb ve škole: a) žáci přicházejí do školy 10 min. před začátkem
vyučování, očistí si boty a přezují se na určeném místě v přízemí školy nebo v
mezipatře, do učeben vstupují pouze přezutí, po skončení výuky opouští
budovu školy, b) ve škole a v jejím areálu platí zákaz vnášet do školy předměty,
které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví své a ostatních osob, c) žák se
chová tak, aby neohrozil bezpečnost a zdraví své ani jiných osob, d) dospělí,

kteří doprovázejí žáky do výuky, se zdržují na určených místech ve škole (židle
na chodbách); v případě dohody s učitelem mohou být přítomni po dobu
vyučování ve třídě, e) v prostorách školy platí zákaz kouření, f) škola nenese
odpovědnost za odcizení osobních věcí volně zanechaných ve veřejně
přístupných místech školní budovy. g) V případě konkrétních mimořádných
situací spojených s onemocněním COVID-19 škola postupuje podle pokynů
KHS a dodržuje všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro
dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.
Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků
a zákonných zástupců nezletilých žáků:
a) Žáci řádně pečují o majetek školy, zapůjčené (pronajaté) hudební nástroje,
notový materiál a jiné učební pomůcky a plně za ně odpovídají; pronajímání
hudebních nástrojů a jiných učebních pomůcek se řídí smlouvou o pronájmu,
b) škody způsobené žáky na majetku školy včetně jeho ztráty, poškození
osobních věcí spolužáků apod. jsou žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků
povinni uhradit, c) pokud žáci ukončí vzdělávání, odevzdají svému učiteli
všechny zapůjčené školní pomůcky a hudební nástroje.
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb.,
o základním uměleckém vzdělávání. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na
vysvědčení je vyjádřeno klasifikací: a) 1 – výborný b) 2 – chvalitebný c) 3 –
uspokojivý d) 4 – neuspokojivý Žák je na konci prvního a druhého pololetí
celkově hodnocen těmito stupni: a) prospěl(a) s vyznamenáním, b) prospěl(a),
c) neprospěl(a).
Ukončení vzdělávání se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním
uměleckém vzdělávání.
Základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích
hodin a studium pro dospělé se ukončují vykonáním závěrečné zkoušky.
Závěrečná zkouška může mít formu absolventského vystoupení nebo vystavení
výtvarných prací na výstavě. Žák přestává být 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 až 4 školského zákona), c) v případě,
že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák, d)
v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil
úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem školy jiný
náhradní termín. O ukončení vzdělávání podle odstavce 2 písm. a) nebo d) je
zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák vyrozuměn písemně do jednoho týdne
od ukončení vzdělávání.
Výchovná opatření: Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění
a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze
školy, vyloučení žáka ze školy a další kázeňská opatření, která nemají právní
důsledky pro žáka. Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může
udělit či uložit ředitelka školy nebo učitel hlavního předmětu. Ředitelka školy
může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených
školským zákonem, vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání a dalšími
právními normami s touto vyhláškou souvisejícími rozhodnout o podmíněném
vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy. V rozhodnutí o podmíněném
vyloučení stanoví ředitelka školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho
roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení
výše uvedených norem, může ředitelka školy rozhodnout o jeho vyloučení.
Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se
vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským
zákonem. Ředitelka školy rozhodne o podmíněném vyloučení nebo vyloučení
žáka do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději
však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou
případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního
právního předpisu (zákon č. 40/2009 Sb.). Žák přestává být žákem školy dnem
následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto
rozhodnutí den pozdější.
Ochrana osobnosti ve škole a ochrana osobních údajů učitele a žáka
Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před
zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a žáků, výsledky
poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního
poradenského pracoviště, s nimiž přišli do styku. Právo žáků a zákonných
zástupců žáků na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních
údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů se řídí Směrnicí
ředitelky školy k ochraně osobních údajů GDPR. Žáci mají během vyučování
vypnuté mobilní telefony, fotoaparáty a jinou záznamovou techniku, která slouží
k pořizování obrazových a zvukových záznamů. Pořizování zvukových a
obrazových záznamů osob (týká se žáků i učitelů) bez jejich svolení je v rozporu
s občanským zákoníkem (§ 84 a § 85) a nařízením EU o ochraně osobních
údajů GDPR. Narušování vyučovacího procesu mobilním telefonem (případně
jinou technikou), bude hodnoceno jako přestupek proti školnímu řádu.
Mgr. Dominika Valešková, ředitelka ZUŠ Litoměřice
Toto je pouze výňatek ze Školního řádu. S úplným zněním Školního řádu se
můžete seznámit na vývěsce v hlavní budově školy nebo na webových
stránkách www.zusltm.cz .

