ORGANIZAČNÍ ŘÁD
Základní umělecké školy Vodňany, nám. Svobody 14
Údaje o zařízení:
Adresa školy:

Základní umělecká škola
nám. Svobody 14, 389 01 Vodňany
Telefon/fax:
383383105
70835560
IČO:
Ředitelka:
Romana Rédlová
Vedoucí pracovník: Jiří Šimoník
- ředitelku školy zastupuje v omezeném rozsahu jeho řídící činnosti,
jmenovaný do funkce ředitelkou školy
Typ školy:
základní umělecká škola
Kapacita:
430

1. Poslání ZUŠ:
Hlavním posláním základních uměleckých škol je, aby formou zájmového studia
poskytovaly nadané mládeži základy odborného vzdělání v různých oborech umění. Zvláště
nadané žáky připravují k dalšímu odbornému vzdělání.

2. Podmínky provozu v době nepřítomnosti ředitele
V době dlouhodobější nepřítomnosti ředitele školy, tzn. delší než pět dnů, a v případě
odvolání ředitele z funkce či jeho vzdání se funkce zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho
řídící činnosti vedoucí pracovník Jiří Šimoník.

3. Podmínky přijetí a způsob studia:
Při přijímání žáků do ZUŠ je rozhodující míra talentu a schopností, s ohledem na
zvolený studijní obor se přihlíží též k věku, fyzické vyspělosti a zdravotnímu stavu. Je
žádoucí, aby práce školy byla koordinována se studiem žáka na ZŠ a I.stupeň studia, který se
skládá z různého počtu přípravných a studijních ročníků, byl zpravidla ukončen současně
s končením studia na ZŠ.
Ve II.stupni (pro pokročilé, nad 14 let) studují žáci, kteří úspěšně absolvovali I.stupeň,
nebo na základě přijímací zkoušky prokáží vyspělost požadovanou pro II.stupeň.
V přípravných ročnících I.stupně se žáci seznamují se základními pojmy zvoleného oboru,
v hudebním oboru jsou rovnou od září zařazeni do výuky vybraného hudebního nástroje.
Prokáže-li žák potřebné znalosti a předpoklady, je v následujícím roce (na základě
postupových zkoušek) přijat do 1.ročníku základního studia, kde začíná vlastní výuka na
nástroj o ověřují se skutečné schopnosti ke studiu (obdobně i v ostatních oborech).
Přijímání žáků, kteří splňují podmínky ke studiu, se provádí na základě písemné
přihlášky rodičů nebo zákonných zástupců a možností školy.

4. Věková hranice k přijímání žáků:
Hudební obor:
- přípravná hudební výchova (PHV)
- housle, violoncello, klavír, akordeon
- kytara
- flétna, hoboj, klarinet, fagot, trubka,
lesní roh, pozoun, baskřídlovka,
klávesové nástroje, kontrabas, tuba
(předtím vhodná průprava na jiný nástroj)
- sólový zpěv

od 7 let

Výtvarný obor:
- přípravná výtvarná výchova
- základní studium

od 6 let
od 8 let

Taneční obor:
- přípravný taneční obor
- základní studium

od 5 let
od 8 let

5 – 7 leté
od 7 let
od 7 let
od 10 let

5. Způsob studia:
Studium na zákl.umělecké škole se dělí na
- přípravné studium
- studium I.stupně
- studium II.stupně
V přípravném ročníku se žáci seznamují se základními pojmy zvoleného oboru.
Prokáže-li žák v přípravném ročníku potřebné předpoklady, je v následujícím roce na
základě postupové zkoušky přijat do 1.ročníku I.stupně.
Délka studia se řídí učebním plánem pro zvolený nástroj či obor. Žák postupuje do
dalšího ročníku vždy na základě postupové zkoušky (kde to stanoví ŠVP). Ředitel školy
může na doporučení učitele hlavního předmětu mimořádně nadaného žáka přeřadit po
vykonání postupových zkoušek ze všech předmětů do vyššího ročníku, a to na konci prvního
nebo druhého pololetí.
I. a II.stupeň se zakončí závěrečnou zkouškou nebo absolventským koncertem.
Na návrh učitele hlavního předmětu a doporučení vedení školy mohou být výjimečně
nadaní žáci zařazeni do rozšířeného studia.
Do základního studia mohou být výjimečně zařazeni uchazeči, kteří nedosáhli nebo
překročili věk určený v učebním plánu oboru či předmětu. Starší uchazeči mohou být zařazeni
do vyššího ročníku podle výsledku talentové zkoušky.
Žák, který je na konci druhého pololetí klasifikován stupněm neuspokojivý z jiného
než hlavního předmětu, může konat opravnou zkoušku. Z hlavního předmětu nelze opravnou
zkoušku konat. Jestliže se žák nedostaví bez odůvodněné omluvy k opravné zkoušce, je
klasifikován z tohoto předmětu stupněm neuspokojivý.
Ředitel školy umožní žákovi, který neprospěl nebo nebyl klasifikován,
v odůvodněných případech (např.nemoc) opakování ročníku.

6. Předčasné ukončení studia:
Studium lze ukončit pouze k 31.lednu nebo 30.červnu. V odůvodněných závažných
případech (např.zdravotní důvody, přesídlení) lze studium ukončit během klasifikačního
období. Ukončí-li žák studium během klasifikačního období z jiných důvodů, trvá povinnost
placení školného do konce pololetí nebo školního roku.
K mimořádnému ukončení studia žáka dojde, jestliže:
a) žák porušuje soustavně nebo závažným způsobem školní řád
b) žák nesplnil podmínky studia pro neprospěch
c) žák nebo jeho zákonný zástupce neplatí školné
d) žák neuhradil školné v určeném termínu

7. Úhrada školného:
a) Školné se hradí za celé pololetí, nejpozději však do konce druhého měsíce daného
pololetí, na účet ZUŠ zřízeného u Komerční banky.
Každý žák obdrží u svého třídního učitele pokladní doklad (musí obsahovat číslo účtu,
jméno žáka, specifický symbol učitele, variabilní symbol – pořadové číslo a částku).
S tímto dokladem lze uhradit školné v kterékoliv pobočce Komerční banky.
b) Při onemocnění žáka, trvající celý kalendářní měsíc, mohou rodiče požádat o prominutí
školného. V tomto případě je nutné přiložit příslušný doklad od lékaře.
c) Při prokázání dokladu, že rodina pobírá státní sociální podporu, mohou rodiče požádat o
prominutí školného,pokud jejich děti navštěvují více než tři obory
d) Při nepřítomnosti učitele trvající celý kalendářní měsíc bez možnosti náhradního
vyučování lze požádat o vrácení školného.
e) Má-li již žák při vzniku nároku na vrácení školného podle bodů b.) a c.) školné uhrazeno,
bude mu patřičná částka odečtena z poplatku za další pololetí.
f) Nedojde-li k vyučovací hodině z důvodu pořádání veřejné či interní akce školy, konané za
spoluúčasti žáků a učitelů (koncert, soutěž, zkoušky apod.), poplatek se nesnižuje a
náhrada lekce se neposkytuje.
g) Za zameškanou lekci se náhrada neposkytuje.

8. Povinnosti žáků:
a) Žáci základní umělecké školy jsou povinni docházet do vyučování pravidelně a včas.
b) Povinnou součástí studia hudebního oboru je návštěva hudební nauky (1.-5.ročník
hudební nauky) a souborové hry. Žáci, kteří nemohou za závažných důvodů pravidelně
hudební nauku navštěvovat, vykonávají každý měsíc zkoušku z látky daného ročníku.
Žáci, kteří nemohou za závažných důvodů navštěvovat hodiny komorní hry, požádají
písemně ředitelku školy prostřednictvím zákonných zástupců o uvolnění z vyučování.
c) Taktéž účast a účinkování na veřejných i interních akcích školy i návštěva vybraných
koncertních a kulturních pořadů a výstav je součást studia. Veřejně vystupovat může žák
ZUŠ pouze se svolením učitele a ředitele ZUŠ.
d) Aby nedocházelo k neodůvodněným absencím, potvrdí rodiče do žákovské knížky každou
zameškanou lekci jak v hlavním, tak i všech přiřazených předmětech. Omluvit žáka je
možno též osobně nebo telefonicky.

e) Žáci jsou povinni se do vyučování přezouvat. Obuv a svršky ponechávají žáci VO v šatně
v přízemí, žáci TO mají také určenou šatnu, ostatní žáci si odkládají svršky i boty přímo
v učebnách.
f) Mimo vyučování se žák nesmí zdržovat ve třídě. Pobyt žáků v budově školy je povolen
z bezpečnostních důvodů nejdéle 15 minut před a 10 minut po vyučovací lekci (nečekají-li
žáci na rodiče).
g) Všichni žáci jsou povinni podřídit se ve škole pokynům a směrnicím ředitelství školy,
vyučujících i zaměstnanců školy a to zvláště pokud jde o pořádek, chování a klid ve školní
budově.
h) Na začátku školního roku se dostaví všichni žáci do ZUŠ v prvním týdnu školního roku,
jinak se vystavují nebezpečí, že jejich místo bude obsazeno jiným uchazečem.

9. Klasifikace:
V pololetí a na konci školního roku obdrží žáci, kteří řádně ukončili pololetí nebo ročník a
mají uhrazeno školné, vysvědčení. Úspěšní absolventi I.a II.stupně obdrží závěrečné
vysvědčení.
Prospěch se hodnotí čtyřstupňovou klasifikací:
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – uspokojivý
4 – neuspokojivý
Celkový prospěch se hodnotí třemi stupni:
prospěl s vyznamenáním (stupeň výborný z hlavního předmětu, v ostatních
předmětech ne horší než chvalitebný a celkový průměr 1,5)
prospěl (jestliže žák nemá ani v jednom z povinných předmětů stupeň prospěchu
neuspokojivý)
neprospěl (jestliže žák má z některého povinného předmětu stupeň prospěchu
neuspokojivý).

10. Rodiče
Rodiče se mohou informovat o výsledních studia ve škole pouze v lekcích vlastního
dítěte, jinak jen se svolením ředitelství školy. Vstupovat do učeben během vyučování a
vyvolávat učitele ať osobně či telefonicky není dovoleno.
Pobyt na chodbách školy z hygienických důvodů není žádoucí.

11. Návykové látky
Podle pokynu MŠMT ČR č.j. 16227-96-22 je zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání
návykových látek v areálu školy. Porušení tohoto ustanovení bude klasifikováno jako hrubý
přestupek a budou z něho vyvozeny patřičné sankce.

12. Závěr
Ředitelství školy může tento organizační řád doplnit, případně pozměnit.
Tento organizační řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2016

Romana Rédlová
ředitelka ZUŠ Vodňany
Ve Vodňanech dne: 15.12.2015

