Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo náměstí 1313, 674 01 Třebíč

ŠKOLNÍ ŘÁD
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ
vnitřní předpis č. 3/2015

Školní řád Základní umělecké školy Třebíč vydává na základě § 30, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ředitel
školy.
Čl. I
Obecná ustanovení
Školní řád Základní umělecké školy Třebíč vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
č.71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání a respektuje Úmluvu o právech dítěte schválenou
valným shromážděním OSN, k níž se Česká republika přihlásila datem svého vzniku 1. ledna 1993.
Přístup k základnímu uměleckému vzdělávání za stejných podmínek mají: státní občan České
republiky, státní občan jiného členského státu Evropské unie, státní občan jiného státu mimo
členství v Evropské unii a jeho rodinní příslušníci.

Čl. II
Organizace základního uměleckého vzdělávání
Základní umělecká škola Třebíč (dále jen škola) poskytuje vzdělávání v hudebním, výtvarném,
tanečním a literárně-dramatickém oboru v souladu s platnou legislativou, zejména vyhláškou
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č.71/2005 Sb. o základním
uměleckém vzdělávání, Rámcovým vzdělávacím programem pro základní umělecké vzdělávání
(dále jen RVP-ZUV) a Školním vzdělávacím programem školy (dále jen ŠVP).
Organizace vzdělávání (podrobnosti viz jednotlivá studijní zaměření v ŠVP):
1)
2)
3)
4)
5)

Přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně má nejvýše dva ročníky a je
určeno pro žáky od pěti let věku.
Základní studium I. stupně má sedm ročníků a je určeno pro žáky od sedmi let věku.
Základní studium II. stupně má čtyři ročníky a je určeno pro žáky od čtrnácti let věku.
Pro žáky, kteří nenavštěvovali základní studium I. stupně, je možné organizovat přípravné
studium ke vzdělávání v základním studiu II. stupně, které má jeden ročník.
Studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin je určeno pro žáky základního studia I. a
II. stupně, kteří prokazují mimořádné nadání a vynikající výsledky vzdělávání. O zařazení
do tohoto typu studia rozhoduje ředitel školy na návrh třídního učitele.

Studium pro dospělé má nejvýše čtyři ročníky. O zařazení do tohoto typu studia rozhoduje
ředitel školy.
Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů výjimečně uvolnit žáka zcela
nebo zčásti z pravidelné docházky do některého povinného vyučovacího předmětu stanoveného
ŠVP, a to buď na školní rok, nebo jeho část; zároveň stanoví náhradní způsob výuky, obsah a rozsah
zkoušek z vyučovacího předmětu, ze kterého byl žák uvolněn.
6)

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných ve smyslu §16
resp. §17 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) se řídí vyhláškou č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se
speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Podmínky tohoto
vzdělávání - viz ŠVP školy.

Čl. III.
Přijímání uchazečů ke vzdělávání
Zápis uchazečů o studium ve škole se koná každoročně v termínu určeném ředitelem školy. Termín
talentových zkoušek je zveřejněn nejpozději čtrnáct dní před jejich konáním na webu školy,
informační tabuli v budově školy a v tisku.
Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání.
Do základního studia I. a II. stupně a studia pro dospělé jsou přijímáni uchazeči na základě
úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise, jejíž členy jmenuje ředitel
školy. Talentová zkouška může být nahrazena úspěšným ukončením základního studia
předcházejícího stupně.
Do přípravného a základního studia mohou být výjimečně přijati mimořádně nadaní uchazeči, kteří
nedosáhli stanoveného věku. Uchazeči, kteří překročili stanovený věk, mohou být podle výsledků
talentové zkoušky přijati do některého z vyšších ročníků základního studia.

Čl. IV.
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání a zásadami pro hodnocení žáků
uvedenými v ŠVP.
Hodnocení výsledků žáka na vysvědčení může být vyjádřeno klasifikací, slovně nebo kombinací
obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy. V základní umělecké škole Třebíč se
výsledky vzdělávání žáků hodnotí klasifikací.
Žák je v jednotlivých vyučovacích předmětech hodnocen na vysvědčení těmito stupni prospěchu:
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)

Žák prospěl s vyznamenáním, jestliže je z hlavního vyučovacího předmětu hodnocen stupněm
prospěchu 1 - výborný, v žádném povinném vyučovacím předmětu není hodnocen stupněm
prospěchu horším než 2 - chvalitebný a průměr stupně prospěchu z povinných vyučovacích
předmětů nemá vyšší než 1,5.
Není-li stanoven hlavní vyučovací předmět, prospěl žák s vyznamenáním, jestliže není hodnocen v
žádném povinném vyučovacím předmětu stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný a průměr
stupně prospěchu z povinných vyučovacích předmětů nemá vyšší než 1,5.
Žák prospěl, jestliže nebyl ani v jednom povinném vyučovacím předmětu hodnocen stupněm
prospěchu 4 - neuspokojivý .
Žák neprospěl, jestliže byl z některého povinného vyučovacího předmětu hodnocen stupněm
prospěchu 4 - neuspokojivý.
Nelze-li žáka hodnotit za první pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho
hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení 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 ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to
tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo ukončeno do konce měsíce srpna příslušného školního
roku.
Žák, který má za pololetí větší než 50 % absenci z povinného nebo povinně volitelného předmětu, je
povinen z tohoto předmětu vykonat před koncem pololetí komisionální zkoušku tak, aby mohl být z
tohoto předmětu hodnocen.
Ředitel školy může uznat částečné vzdělání žáka, pokud je doloženo prokazatelným způsobem a od
doby jeho dosažení neuplynulo více než pět let. Uzná-li ředitel školy dosažené vzdělání žáka, uvolní
žáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání.

Čl. V.
Postup žáka do vyššího ročníku a opakování ročníku
Na konci každého ročníku se konají postupové resp. závěrečné zkoušky (viz čl. VI.).
Do vyššího ročníku postupuje žák, který byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm
prospěl(a) nebo prospěl(a) s vyznamenáním a úspěšně vykonal postupovou zkoušku.
Mimořádně nadaného žáka lze na konci prvního pololetí nebo na konci druhého pololetí přeřadit do
některého z vyšších ročníků bez absolvování předchozího ročníku či ročníků, a to po úspěšném
vykonání postupových zkoušek ze všech povinných vyučovacích předmětů.
Žákovi, který nebyl na konci druhého pololetí hodnocen, může v odůvodněných případech ředitel
školy povolit opakování ročníku.
Je-li žák s rozšířeným počtem vyučovacích hodin na konci druhého pololetí celkově hodnocen
stupněm neprospěl, bude přeřazen zpět do příslušného ročníku základního studia.
Žák, který byl hodnocen za druhé pololetí z jiného než hlavního vyučovacího předmětu stupněm
prospěchu 4 - neuspokojivý, koná opravnou zkoušku nejpozději v posledním týdnu měsíce srpna
příslušného školního roku.
Žák, který byl hodnocen za druhé pololetí z hlavního vyučovacího předmětu stupněm prospěchu 4 neuspokojivý, nemůže konat opravnou zkoušku.

Čl. VI.
Komisionální zkoušky
Komisionální zkoušky se konají:
a)
při postupových zkouškách
b)
při závěrečných zkouškách na konci základního studia I. a II. stupně, studia
s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studia pro dospělé
c)
při zkouškách z hlavního předmětu studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin
d)
při přeřazení mimořádně nadaného žáka do některého vyššího ročníku
e)
při opravných zkouškách
Zkušební komise je minimálně tříčlenná a jmenuje ji ředitel školy.

Čl. VII.
Ukončení vzdělávání
Vzdělávání v základním studiu I. a II. stupně, studiu s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a
studiu pro dospělé se ukončuje 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 písm. a) nebo d) je zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák vyrozuměn
písemně do jednoho týdne od ukončení vzdělávání.

Čl. VIII.
Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
Žák má právo:
a)
na základní umělecké vzdělávání v rozsahu stanoveném v učebním plánu zvoleného
studijního zaměření, jak je uvedeno v ŠVP školy
b)
na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
c)
na informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
d)
na zabezpečení výuky i v případě nepřítomnosti učitele (v tomto případě je žák
povinen se přizpůsobit možnostem školy a možnostem suplujícího učitele)
e)
získat vysvědčení, pokud splnil všechny předepsané náležitosti k jeho získání
f)
požádat ředitele o komisionální přezkoušení, pokud se domnívá, že jeho klasifikace
není odpovídající
g)
navštěvovat dle možností školy výuku nepovinných vyučovacích předmětů v souladu
s ŠVP školy
h)
účinkovat na akcích školy, navštěvovat vybrané kulturní akce (koncerty, výstavy
aj.), které jsou součástí základního uměleckého vzdělávání

na půjčení či pronájem hudebního nástroje v rámci možností školy a za podmínek
stanovených školou
j)
rozvíjet osobnost podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností
k)
na ochranu před všemi formami sexuálního obtěžování
l)
na ochranu před kontaktem s narkotiky, návykovými a psychotropními látkami
m)
na výchovu proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance
n)
na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, nebo
sociálně patologickými jevy
o)
na ochranu před vlivy a informacemi, které by narušovaly jeho rozumovou a mravní
výchovu
p)
požádat v případě problémů nebo nesnází o pomoc kteréhokoli pedagogického
pracovníka školy
Práva uvedená v bodech b), c) a f) mají i zákonní zástupci nezletilých žáků.
i)

Čl. IX.
Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
Žák je povinen:
a)
řídit se zásadami tohoto školního řádu
b)
dodržovat zásady kulturního chování, být slušný a ohleduplný k dospělým osobám a
k ostatním žákům
c)
docházet do vyučování pravidelně a včas, navštěvovat všechny vyučovací předměty
předepsané učebním plánem a řádně se vzdělávat
d)
účinkovat na veřejných i interních akcích školy a navštěvovat vybrané kulturní akce
(koncert, výstavy aj.), které jsou součástí základního uměleckého vzdělávání
e)
dodržovat další vnitřní předpisy školy, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a
bezpečnosti, s nimiž byl seznámen
f)
plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním
řádem
g)
nosit do vyučování předepsané učební pomůcky
h)
nahlásit jakékoli formy ubližování spolužákům a náznaky šikanování mezi žáky ihned
svému učiteli, zástupcům ředitele nebo řediteli školy
Zletilý žák je navíc povinen:
a)
informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných
závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
b)
dokládat nepřítomnost ve vyučování písemnou omluvou (možno též osobně,
telefonicky, nebo e-mailem přímo třídnímu učiteli)
c)
v případě delší nemoci podat do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání
třídnímu učiteli
d)
řádně platit úplatu za vzdělávání v termínech a výši podle ustanovení ředitele školy
e)
neprodleně informovat školu o změně údajů ve školní matrice
Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:
a)
zajistit, aby žák řádně docházel do vyučování
b)
na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících
se základního uměleckého vzdělávání žáka

c)

d)
e)
f)
g)

informovat školu o změně zdravotní způsobilosti žáka, o jeho zdravotních obtížích
nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh jeho
vzdělávání
dokládat nepřítomnost žáka ve vyučování písemnou omluvou (možno též osobně,
telefonicky, nebo e-mailem přímo třídnímu učiteli)
v případě delší nemoci žáka podat do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání
třídnímu učiteli
řádně platit úplatu za vzdělávání žáka v termínech a výši podle ustanovení ředitele
školy
neprodleně informovat školu o změně údajů žáka ve školní matrice

Pro školní matriku jsou žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků povinni poskytnout tyto údaje o
žákovi:
a)
jméno, příjmení, rodné číslo (nebo datum narození, pokud nebylo rodné číslo žákovi
přiděleno), státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu
b)
údaje o předchozím vzdělávání
c)
údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo
zdravotně znevýhodněn, popřípadě údaj o tom, zda je žák sociálně znevýhodněn
d)
údaje o zdravotní způsobilosti žáka k základnímu uměleckému vzdělávání a o
zdravotních obtížích žáka, které by mohly mít vliv na průběh jeho vzdělávání
e)
jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování
písemností, telefonické spojení

Čl. X.
Výchovná opatření
Výchovná opatření jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření.
Kázeňská opatření jsou:
a)
podmíněné vyloučení žáka ze školy (rozhoduje ve správním řízení ředitel školy)
b)
vyloučení žáka ze školy z důvodu závažného porušení povinností stanovených
školským zákonem nebo školním řádem (rozhoduje ve správním řízení ředitel školy)
c)
další kázeňská opatření
Zvláště hrubé a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné
porušení povinností stanovených školským zákonem.
O podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka ze školy rozhodne ředitel školy 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 předpisu. Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci
rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.

Čl. XI.
Provoz a vnitřní režim školy
Vyučování se řídí rozvrhem hodin, který vypracuje každý učitel dle možností svých žáků. Tento
rozvrh je ve dvojím vyhotovení, jedno vyhotovení odevzdá učitel řediteli školy, druhé vyvěsí před
svoji učebnu na vyhrazené místo, navíc zpracuje rozvrh hodin v digitální podobě podle pokynů
ředitele školy.

Vyučovací hodina trvá 45 minut.
Vyučovací hodiny jsou odděleny pětiminutovými přestávkami. Jednotlivé vyučovací hodiny mohou
být slučovány do lekcí - max. 2 vyučovací hodiny v individuální a skupinové výuce, max. 3 hodiny
v kolektivní výuce. Pak musí následovat ukončení výuky nebo nejméně dvacetiminutová přestávka.
Žáci přicházejí do školy 10 minut před začátkem výuky, očistí si obuv a odcházejí do vyučování.
Před třídou se přezují a svoji obuv a ošacení si vezmou do třídy, kde je odloží na vyhrazené místo.
Bezprostředně po skončení výuky žáci opustí budovu školy.
Rodiče žáků čekají na žáky na určených místech na chodbách školy.
V průběhu přestávek se žáci chovají ve třídách i na chodbách ukázněně.

Čl. XII.
Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků
Škola:
a)
b)
c)
d)
e)

přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků, vytváří podmínky pro jejich
zdravý vývoj a předcházení vzniku sociálně patologických jevů
zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo
souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb
poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
vede evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech uvedených v písm. b)
vyhotoví a zašle záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím

Bezpečnost a ochranu zdraví žáků v místech poskytovaného vzdělávání (dále jen "ve škole") a při
vzdělávání a akcích mimo místa poskytovaného vzdělávání (dále jen "mimo školu") zajišťuje škola
svými zaměstnanci, vždy však nejméně jedním pedagogickým pracovníkem.
Při akcích konaných mimo školu nesmí připadnout více než 25 žáků na jednu osobu zajišťující
bezpečnost a ochranu zdraví žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit ředitel školy s ohledem na
náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků.
Při akcích konaných mimo školu se zajišťuje bezpečnost a ochrana zdraví žáků na předem určeném
místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany
zdraví žáků na předem stanoveném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a
skončení akce oznámí škola nejméně 2 dny předem jejich zákonným zástupcům.
Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže a ze soutěží a po dobu
soutěže, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak.
Mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty žáky, kteří mají uzavřené pojištění
odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh v zahraničí
nebo v případě výjezdu do členského státu Evropské unie mají Evropský průkaz zdravotního
pojištění.
Zákonný zástupce žáka musí škole písemně potvrdit souhlas s výjezdem žáka do zahraničí.
V prostorách školy není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, zejména
reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků, nebo přímo
ohrožující či poškozující životní prostředí.
V souvislosti se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví žáků je žák povinen:
a)
chovat se během pobytu ve škole a při vzdělávání a akcích mimo školu tak, aby
neohrozil zdraví svoje, svých spolužáků ani jiných osob
b)
přezouvat se a dbát na hygienické zásady
c)
chodit do školy slušně a čistě oblečen a upraven
Žákům není dovoleno:

a)
b)
c)

d)
e)
e)
f)
g)
h)
i)

v prostorách školy kouřit a jakkoli manipulovat s otevřeným ohněm
nosit do školy větší částky peněz, cenné věci a nevhodné předměty, které rozptylují
pozornost a ohrožují bezpečnost ostatních
nosit do školy zbraně a používat jako zbraně jakékoli předměty (zbraní se rozumí vše,
co činí útok proti tělu důraznějším, ohrožujícím život a zdraví dalších osob, zejména
mladších osmnácti let)
držení, distribuce a užívání návykových látek (alkohol, tabákové výrobky, omamné a
psychotropní látky, drogy aj.)
pořizovat zvukové a obrazové záznamy spolužáků, učitelů a jiných osob bez jejich
předchozího souhlasu
otevírat v učebnách okna a přistupovat k otevřeným oknům
naklánět se přes zábradlí a běhat po schodech
zdržovat se bezdůvodně před učebnou a po skončení vyučování se zdržovat v budově
školy
manipulovat bez dozoru s hudebními nástroji a přístroji umístěnými v učebnách
školy
manipulovat s topnými tělesy, osvětlením a vybavením učebny a zapojovat elektrické
spotřebiče

V případě úrazu poskytne žák v rámci svých schopností první pomoc a neprodleně oznámí úraz
kterémukoli zaměstnanci školy.
Na začátku každého pololetí jsou žáci seznámeni s podmínkami zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví žáků a s pravidly chování při praktickém vyučování. Na konci školního roku jsou žáci
poučeni o zásadách chování o prázdninách, zejména o škodlivosti kouření a požívání alkoholu,
nutnosti dodržování dopravních předpisů, nebezpečí při koupání v neznámých místech, rozdělávání
ohně a zdržování se v nebezpečných prostorách (opuštěné budovy apod.), jak se zachovat při nálezu
nevybuchlé munice aj.
Záznamy o těchto poučeních provede vyučující do třídní knihy žáka."

Čl. XIII.
Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
Žák školy řádně pečuje o majetek školy, zapůjčené hudební nástroje, notový materiál a jiné učební
pomůcky a plně za ně odpovídá. Žákem způsobené škody na majetku školy včetně ztráty věci z
majetku školy a poškození osobních věcí jiných žáků nebo dalších osob je žák nebo zákonný
zástupce nezletilého žáka povinen nahradit.
V případě ukončení vzdělávání ve škole je žák a zákonný zástupce nezletilého žáka povinen vrátit
zapůjčené nebo pronajaté hudební nástroje, notový materiál a ostatní učební pomůcky nejpozději do
2 týdnů od ukončení docházky. Nebudou-li hudební nástroje, notový materiál a ostatní učební
pomůcky vráceny v uvedeném termínu, bude škola jejich navrácení (v případně poškození nebo
zničení jejich adekvátní náhradu) vymáhat v souladu s platnými právními přepisy.

Čl. XIV.
Odpovědnost za škodu
Každý je odpovědný za škodu, kterou svým jednáním způsobil a došlo-li během tohoto jednání
k porušení některé z právních povinností, a to i v případě, že škoda byla způsobena nedbalostí.

Veškeré škody způsobené na majetku školy bude škola vymáhat na viníkovi, při vyšetřování
veškerých škod způsobených třetí osobě poskytne škola nezbytnou součinnost orgánům činným
v trestním řízení.
V případě spáchání protiprávního jednání (krádeže, přestupky, školní násilí apod.) splní škola
neprodleně ohlašovací povinnost směrem k orgánům sociálněprávní ochrany dětí.

Závěrečná ustanovení
1) Tento vnitřní předpis byl projednán a schválen na pedagogické poradě dne 25. 8. 2015
2) Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dne 1. 9. 2015
3) Dnem účinnosti tohoto předpisu se ruší školní řád ze dne 1. 9. 2013 včetně změny č. 1
ze dne 19. 11. 2013

................................................................
Jiří Suchánek
ředitel Základní umělecké školy Třebíč

