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šrorNíŘÁu
Štotniřád zuš Folklorika, s.r.o. (dále škola) vyďává ředitel školy nazák\adé §30, odst.l
zákona č.56112004 Sb., Zákona o předškolním, zákJadnim, středním, vyššímodbomém a
jiném vzdéIávžní(školslcý zákon), v platném znění.

OBECNÁ USTANOVENÍ

t.

pro žaky vychéu:í ze zákona č.56112004 Sb., o předškolrúm, zikJadnim,
sťedním,vyššímodborné a jiném vzdělávéni (školslcý zikon), zprovádécich vyhlášek a
respektuje Úmluvu o právech dítěte schválenou valným shromažděním OSN, k nížse
Št<otrri řád

Česká republika přihlásila datem svého vzniku 1. ledna 1993.

2. Škohířád je zveřejněn na www stránkách školy (zusfolklorlka.cz)

ak

dispozici u každého

pedagoga v elektronické podobě.

3. V první vyučovacíhodině jsou žáci ďIe studijního zaméření,kíerénavštěvují, seznámeni se

školním řádem a předpisy - pokyny školy k ochraně zdravi a bezpečnosti. Zápis o
sezniámení s nimi s uvedením data provede školícíučitel.

4. Seznámení žakůse školním řádem provádějí uěitelé hry na nástroj a učitelékolektivních
předmětů vždy nazačátkunovéhoškolríhoroku, V třídníknize se provede o školení zétpis.

čÁsr pRvNí
pnÁva A powNNosTI ž^KůA JEJICH zÁroxn,ýcn zÁsTupců vE ŠKoLE

PRAYIDLECH VZÁJEMNÝCII

A

PODROBNOSTI O

S

PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY

1. Právažáků
X,,
LaKma pravo:

a)

na informace, má právo je lyhledávat, pfijímat a rozšiřovat
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b) na

záklaďru umělecké vzďéLávání dle podmínek uvedených ve vyhlášce č. 7112005 Sb.

o základním uměleckém

c)

v zděIáv

áni

na informace o pruběhu a výsledcích svého vzdéIáván

d) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícímse podstatrrých ziležítostíjejich
vzdéIávánt přičemžjejich vyjádřením musí být věnována pozomost odpovídající
jejich věku

e) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zaíizeni v

D

záIežitostechfýkajícíchsezákladníhouměleckéhovzďéIávání
náhradu vyučování, jestliže se nekonalo z důvodůna straně školy

i)

na základní umělecké vzáěIávém| jehož obsah, formy a metody odpovídajíjejich

g) odbornou poradu před zakoupením hudebního nástroje nebo jiné učebnípomůcky
h) zprosfredkování nebo zapůjčení( pronájem) hudebního nástroje
1.1. Žá"i"e speciálními vzdělávacími potřebami mají dále právo

j)
k)

t.2

v zděláv acím potřebám a možno stem

na vytvořerunezbytrých podmínek, které toto vzděláviání umožní

na

bezplatné poskytování podpůmých opatření dle doporučeníškolského

poradenského zařízeru

Žáci, a kteých bylo školským poradenským zařízením zjištěno mimořádné nadání,

mohou být ředitelem školy na základé žádostl zletilého žáka nebo zé.1r.omÉhozástupce
nezletilého žékaa na náwh uěitele hlavního předmětu přeřazeni na konci prvního pololetí
nebo na konci druhého"pololetído některého z vyššíchročníkůbez absolvování předchozích

ročníků,a to po úspěšnémvykonrání postupových zkoušek ze všech povinných předmětů.
Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy.

2. Práva zákonných zástupců

a)
b)

2.1

a)
b)

na informace o pruběhu a výsledcích svého vzdéIávémi

přímou účastve vyrčování po předchozí domluvě s učitelem

Práva zákonných zástupců nezleti\ých žáků
jejich
vyjadřovat se ke všem roáodnutím t}kajícímse podstatných zéůežitostí
vzdéIávžmí,přičemžjejich vyjádřením musí b}t věnovana pozornost
na informace o pruběhu a

ýsledcích svého vzděláváni

3. Povinnosti žáků
a) dodržovat školnířád
Základní uměleclrr{ škola f, 'olklo rika, §. r. o.
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b)

c)

d)

e)

0

g)
h)

i)
j)
k)
1)
m)

3.1
n)
o)
p)

do vyučovánídocháaet pravidelně a včas
řádně se vzdělávat

do rryrrčování nosit požadované školnípotřeby, do nehudebních oboru doporučené
cvičebnía pracovní oděvy
dodržovat předpisy a pokyny školy k ochraně zdravi a bezpečnosti

plnit polayny pedagogichých pracovníků vydané v souladu

s

právními předpisy a

školním řádem

dodržovat zásady kulturního choviání, být slušnía ohleduplní k dospělým a k sobě
navzájem

účinkovatna veřejných i intemích akcích školy, které jsou nedílnou součástí
uměleckého vzděláváni v souladu se školním vzdéIávacím programem
navštěvovat vybrané koncerbť a kulturní akce a výstavy, které jsou součástí
zakladního uměleckého vzdělávání
na své vystoupení nebo vystoupení spolužá}ůchodit slušně oblečen, chovat sejako na
koncertě a během hry spolužáků neodcházet

svým postojem ke študiu, slušným chováním a vystupováním reprezerftovat školu,
hájit její dobré jméno a přispívat k celkovému přátelskému a tvůrčímuovzdušíškoly
nenosit do školy předměty, které s

1ffiou nesouvisí

nerušit vyrrčování používánímmobilních telefonů a jiných elektronických zařízení

Zletilí žáci jsou dále povinni:
informovat škol"u o změně zdravotltí způsobilosti, zdravotnich obtížíchnebo jiných
závahtých skutečnostech, které by mohly mít vliv na pruběh vzděIávéni,
dokládat svou nepřítomnost ve rryučování e-mailem
oznamovat škole údaje pro vedení školnímatriky

-jméno apiijmeružáka
- rodné číslo(v případě, že nebylo

přiděleno datum narození)

- státní občanství
-

místo narozeni

- místo trvalého

pobytu

- údaje o

zdravotní způsobilosti ke vzdělávání ke vzděláváni

- údaje o

zdravotlich obtížích,které by mohly mít vliv na pruběh vzdéIáváni

- údaje o

zne,qýhodněružéka

- údaje o mimořádném nadrání
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- údaje o

předchozímvzdélávánt

- závéry vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zaŤízení

4. Povinnosti zákonných zástupců

a)
b)

seznámit se se školnímřádem při zápise a podpisem přihlášky stwdit seznámení se
s

nim

na vystoupení áků školy chodit slušně obleěen, během vystoupení žákůneodcháuet

4.1 Zákonní zásfupci nezletilých žákůjsou dále povinni:

a)

zajistít, aby žak dacháu;el řádně do školy

b)

informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdtavottúch obtížíchnebo jiných
závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na pruběh vzdéláváni

c) na vyzvéni ředitele školy se

osobně zúčastnitprojednáváni závažných otánek

týkajícíchse vzdělávání žáka

d) dokládat nepřítomnost ve rryuěovtání e-mailem.
e) v případě delšíneinoci žáka podat učiteli hry na nástroj nebo učiteli kolektivního
předmětu do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném tívéLni,

0

nepřítomnost žékaz důvodu účastina škole v přírodě, lyžařském výcviku apod.
omlouvat předem e-mailem.

g)

oanamovat škole údaje pro vedení školnímatriky (viz bod 3.1, písm g)

5. Pravidla

a)
b)

c)

d)

e)

vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

Vyučujícívykonává pedagogickou činnost s vyžívánímmetod, forem

a

prosťedků

v souladu se zásadami a cíli vzdéIávámi a školrím vzdělávacímprogramem.

Vyučujícíchraní a respektuje právažžka.

Vyučujícícluáni bezpečía zdraví žékaa snažíse

předchžrz;ď

všem formám

rizikového chování ve škole.

Vyuěující mohou udělovat pokyny všem žákům.
Svým přístupem k qichově a vzděIávár.tt yyt.váňí pozitivní a bezpeěné klima ve
školnímprostředí a podporovatjeho rozvoj.
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g)
h)

Vyučujícízachovávámlčenlivost acIT á.nipředznelňitím osobníúdqe, informace o
zdravotním stayu dětí, žáktl a studentu a výsledky poradenské pomoci školského
poradenskóho zařizení a školníhoporadenského pracoviště, s nimiž přišel do styku.
Poslcytuje žáku nebo zákonnému zástupci nezletilého žaka informace spojené s
,qýchovou a vzděláváním.

Nepřijde-li vnrěující po zaěátku výuky do třídy, ozrrámí žáci tuto skutečnost vedení
školy.

il Rodiče nezasahují do přímé pedagogické činnosti v rozporu s právními předpisy
j) Při vzájemném jednání dodržovat zásady kulturního chování, byt slušnía
k)

l)
m)

ohleduplní k sobě navzájem. Pokud budou porušena pravidla slušného choviání
nebo použity nevhodné formy komunikace bude jednání přerušeno.
Na základě domluvy s vyrrčujícímse zákonní zástupci mohou účastnityYuky svého
žáka,.

Na kulturních akcích školy (vystoupení, koncerty) pedagogové azákotvli zástupci
jsou pro žaky příklaďem vhodnlim společenským oblečeníma kulturním chováním.
Žáci,pedagogové azákonnizástupci neopouštějí kulturní vystoupení školy před
jeho ukončením.'

čÁsr DRuHÁ
PRovoZ A VNITŘNÍ nnŽnu

Šxoly

Výuka probíhá mimo sídlo školy v dalšíchmístech poskytovaného vzdělávání (dále pobočka)
ve školách a školských zařízent. Při pohybu v pobočkách žáci a vyučujícídodržují pravidla

dané školy nebo školskéhozaíizení.O přidělení žáka k vyrčujícímuučiteli rozhoduje
ředitelství zuš Folkloriky, s.r.o. Y útmci možnosti orgarizace wýnlky lze přihlédnout k přáni
rodičů.

1. Organizace výuky
a) Vyučováníse řídíplatrrým

rozvrhem hodin individuální a kolektivní qh]t§/

Zák|adní umělecká škola Folklorika, §.r.o.
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b) Během vyrčovacídoby jsou zaké,zátry mobilní telefony, tablety
by rušilo výilru (výjimku tvoří školnítablety či notebooky,

a dalšízaŤizetú,které
lcteré pedagog a žák

použijípřímo aýhradnějen pro vfuku)
c) Režim otevíriání auzavítáni poboček je stanoven na školnírok a vychžníz podmínek
školy nebo školského zaŤízerua rozwhů hodin jednotlivých třiď a oborů (deťrnovaných
pro každou pobočku školy individualně).
d) Vyuěovací hodina twá 45 minut.

e) Vyučovacíhodiny jsou dle vnějších okolností odděleny minimálně pětiminutoqfoni

0

přestávkami.

Jednotlivé vyučovacíhodiny mohou být slučovrány do lekcí:
v individualní a skupinové výuce maximá]ně 2 hodiny
v kolektivní výuce maximálně 3 hodiny, po kteqich musí by,t příslušnéskupině
žakův}uka ukončena nebo musí následovat nejméně dvacetiminutová
přestávka.
g) Opouštět školníbudovy během vyučování není žákům dovoleno.
h1 Žaci pravidelně dochazí do rnýuky všech povinných, povinně volitelných a
nepovinných předmětů (dále předmět), které si zvolili
Ze zdravotních nebo jiných závažných důvodůmtňe ředitel školy žáka výjimečně
uvolnit zcela nebo zčásti z pravidelné dochazky do někíeréhopředmětu stanoveného
školním vzděIávacímproglamem, ato buď naškolní rok, nebo jeho část.

o
r

i)
j)

k)

l)

O náhradním způsobu v},uky, obsahu a rozsahu zkoušek z předmětu, ze kíeréhobyl
žáknazékJadě roáodnutí ředitele uvolněn, bude sepsrána dohoda.
Škohmůžev sóuladu s ŠVPorganizovat koncerty, výstavy, vystoupení, zájezdy do
zabrantčí,soustředění a dalšíakce související s výchovně vzdéIávací činností.
Soustředění můžeprobíhat v jiném místě, nežje uvedeno ve školskémrejstříku ato za
podmínky, že zákotlní zástupcí žákůpísemně podepíší,že s tímto souhlasí. O termínu

soustředění a místě konání budou zákonnizástupcí vedením školy informovráni.
m) V době školníhovyučováni mtňe ředitel školy ze závažných důvodů(organizačních,
technických) vyhlásit pro žáky pět volných dnů v jednom školnímroce.

2. Vstup
a)
b)
c)

a pohyb osob v pobočkách školy

Žacípríchtnído místa, kde probíhá jejich výuka 10 minut předzaéátkem vyučování.
Očistísi boty aoďIožíwchní oděv na určenémmístě dle podmínek pobočky.
Po skončenírnýuky žáci opouští místo výuky na pobočce.

ZáHadní umělecká škola Folklorika, §.r.o.
Tř. Maršála Malinovského 884, 686 01 Uherské Hradiště

t
d) V žadných prostorách školy není dovoleno používatv/robky zábavné pyrotechniky a
střelné nebo chladné zbtaně. Zákowrí zástupci žakůčekajína určenémmístě, jak je
umožněno na jednotlirlých pobočkách

e) Vstup cizích osob do budov školy je možný jen v doprovodu učitelůškoly nebo
technickohospodařských pracormíků školy (poboček našíškoly)

0

Žecí,zél<annt zástupci i vyuěujícíse pohybují ve všechprostorách školy pouze pěšky
neba za pomocí kompenzačníchpomůcek

g)

O přestávkách se chovaj í žácíve thdách a na chodbách ukázněně.

čÁsr rŘrrí
PODMÍNKY ZAilŠTĚNÍVuZPuČNOSTIA OCHRANY ZDRAVi ŽÁrŮ A JEJICH
OCHRANY pňnn soCrÁLNň PAToLoGrCKÝMr JEVY A pŘnn PROJEVY
DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSnÍ

1. Škohpřihlížík

zěMadntm §ziologickým poďebám žžk.ůa vytváří podmínky pro
jejich zdravý vlvoj a pro předchazení vzniku sociálně patologických jevů.

2.

Škola zajišttje bezpečnost a ochranu zdraví žá{cůpři vzdělávání a s ním přímo
souvisej ícíchčinnostech.
3- Škohposkytr{ e žáktLm nezbytnéinformace k zajištěníbezpečnosti a ochrany zdraví-

4. Ve

škole není povolena reklama,Iďeráje v rozporu s cíli a obsahem vzdélávání, a

reklama a prodej vYrobku ohrožujícíchzdraví, psychický nebo moriá]ní vfvoj žaků
nebo přímo ohrožujícíchči poškozujícíchživotríprostředí.

5. Bezpečnost a ochranu zďraví žákízajíšťujeředitel školy v nepřítomnosti

ředitele

zástupce ředitele zejména pedagogick}nú pracovníky, případně dalšímizletilými
osobami, kíeréjsou zpusobilé k právním úkonůma jsou v pracovně práwím váahu k
ptávnlcké osobě, kte.rá vykonáv á čirnost školy.

6. Při

akcích konaných mimo pobočky školy, kde právnická osoba vykonává činnost
školy, nesmí na jednu osobu, která zajišťujebezpečnosti a ochranu zdtaví nezletilých

žáků,připadnout více než 25 žáků.Výjimku z tohoto počtu můžestanovit s ohledem
na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany žákůředitel školy.
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7. Při akcích konaných mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školy,
zajištbje bezpečnost a ochranu zdravi žikůna předem určenémmístě 15 minut před
dobou shromaždění. Po skončeníakce končízajišťovráníbezpečnosti a ochrany zdraví

žákína předem určenémmístě a v předem určenémčase. Mimoškolníakce oznámí
škola tak, aby žáci nebo jejich zákonni zástupci měli možnost lyjádřit souhlas či
nesouhlas s úěastí.

8. Mezi

účastníkyvýjezdu do zaluaručízařadí škola pouze ty žáky, kteří mají uzavíené

pojištění odpovědností za škodu platné na tlzemi příslušnéhostátu a pojištění
léčebnýchl}loh v zaLuanlčínebo v případě vfiezdu do členského státu Ewopské unie
mají Evropský prukaz zdravotního pojištění nebo Potvrzení tento průkaz naLuazující.
Dále musí mít škola písemně potvrzení povolení souhlasu vyjezdu žálka do zafuantčí
svým zrákonnj,rn zástupcem.

9.

Školaneodpovídá za bezpečnost žákůmimo budovy, v nichž vykonává svoji činnost, s

výjimkou mimoškolníchakcí, které sama pořáďá či organizuj e. ŽaXtm není povoleno

v prostorách školy i na akcích organizovaných školou kouřit, nosit do školy větší
částky peněz, cenné'věci a nevhodné předměty, které rozptylují pozornost a ohrožují

bezpečnost ostatních. Žamm

3e

zakáu;éno nošení,drženi, distribuce

a

užívání

nálrykoqých látek v prostorách školy a při akcích pořádaných školou.

10.V učebnách není žákům povoleno svévolně otevírat okna, přistupovat k otevřeným
oknům, manipulovat s topnými tělesy, osvětlerím a vybavsním učebny, rovněž nesmí
zapoj ov at elektrické spotřebiče.

čÁsr črvnrÁ
Ý.
poDMíNKy zAcHÁzENí S MAJETKEM Šror,yZí, sTRANy ŽÁr:Ú
.q, zÁroNiNlřcH ZÁSTUpCů NEZLETII,ÝcH žLxů
1. Žáci ohleduplné zachéu:ejí s majetkem školy-

2.

Žaciraane pečujío zapůjčené(pronajaté) hudební nástroje, tablety, notový materíéůa
jiné učebnípomůcky a plně za ně odpovídaJí.

Základní umělecká škola Folklorika, s.lio.
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3. zuš Folklorik4 s.r.o. můžepronajmout hudební nástroj na

zékJadě smlouvy o

pronájmu, kterou uzaťe nejdéle na dobu jednoho roku s žákem, resp. jeho zákonrým
zástupcem. Pokud žrik během osmi měsícůpotřebuje nástroj vyměnit (např. za větší)

4.

na zbYek zaplaceného období se uzavře smlouva o qýpůjčce.

Peníze za předčasně wácený nástroj se nevrací.

5. Štoayzpůsobenéžáky na majetku

školy věďně jeho árá§, poškození osobních věcí

spolužákůapod. jsou žáci nebo zákonní zástupci nezletilýchžákůpovinni uhradit.

6. Pokud žáci ukončívzďéIáváru,

oďevzďají svému učiteli všechny zapt$čenéškolní

pomůcky.

čÁsr pÁrÁ
PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSt EDKŮ YZDÉL^YÁNÍŽÁXŮ
1. Hodnocení výsledků,vzdělávání žákanavysvědčení je vyjádřeno klasifikací.
2. V jednotlivYch předmětech hodnocen je žák na vysvědčenítěmito stupni
prospěchu:

a.

7

-wýborný

Žak splnil požadavky uvedené ve školním vzdéIávacím programu (dale ŠVr;,
s drobnlými nedostatky. Požadované pozratky a získanédovednosti jsou
ucelené a úplné.
Osvojené vědomosti a dovednosti dovede samostatně uplatňovat.

b. 2 - chvalitebný

ŽŇsplntlpožaďavky dle ŠVP,ale s drobnými či většíminedostatky.
K samostatnému uplatnění ziskarlých dovedností a vědomostí poťebuje

c.

drobnou pomoc učitele
3

- uspokojivý

Žak.mav osvojení si požadavkůdle ŠVPzávažnéjšinedostatky.
K jejich uplatnění potřebuje íntetuivní pomoc učitele.

d. 4 - neuspokojivý
X,,

Zékmáv osvojení nedostatky,

:,,
Z^ák

na které se nedá

v žádnémpřípaděnavazovat.

není schopen opravit chyby ani s vyraznou pomocí učitele.

Zákliadní umělecká škola Folklorika, s.r.o.
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Na konci proního a druhóho pololetí iežákcelkově hodnocen těmito stupni:

a. prospěl(a) s vyznamenáním,

žákrcni v žádném povinném předmětu hodnocen stupněm prospěchu horším
než 2

-

chvalitebný a pruměr stupňů prospěchu z povinnýeh předmětu nemá

vyššínež 1,5.

b.

prospěl(a),

žáknebyl ani v jednom povinném předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 *
neuspokojivý

c.

neprospěl(a).

žák byl z některého povinného předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4

-

neuspokojivý

4. Nelze-li

žáka hodnottt za první pololetí ze závažných objektivních příčin,určíředitel

školy pro jeho hodnocení né/irraúlttak, aby hodnocení zaprvni pololetí bylo ukončeno
nejpozději do ukončení hodnocenízadruhépololetí příslušnéhoškolníhoroku.

5. NelzeJi

žáka hodnotit za druhé pololetí ze závažných objektivních příčin,určíředitel
školy pro jeho hodnbcení náhradní tetmín tak, aby hodnocení za dr:uhé pololetí bylo

ukončeno do konce měsíce s{pna příslušnéhoškolníhoroku.

6. Na konci prvního pololetí žák dostane qipis z vysvědčení.
7. Na konci druhého pololetí žiák dostane vysvědčenízadaný školnírok.
8. Ředitel školy mtňe uznat částečnévzděLání žáka, pokud je doloženo prokazatelným
způsobem a od doby jeho dosaženíneuplynulo více než 5 let. Uzná-|i ředitel školy
dosaženévzďěláru

žika uvolru

žaka z vyrčování a hodnocení

v rozsahu uznaného

vzdělání.

9. Všichni žáci navštěvujícíškolu r,rykonají na konci

školního roku postupovou zkoušku.

Termín konání wčíředitel školy.

čÁsr šEsrÁ
vÝcrrovNÁ oplrŘrNí
1. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kazeňská opatření.
Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučeru žáka ze školy, vyloučenížáú<aze
školy, a dalšíkazeňská opatření, která nemají právní důsledky pto žitka. Pochvaly, jiná
ZákILadní umělecká škola Folklorika, §.r.o.
Tř. Maršála Malinovského 884, 686 01 Uherské Hradiště
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2.

ocenění a dalšíkazeíská opatření můžeudělit

či uložit ředitel školy nebo

učitel

hlavního předmětu.

3. V

4.

připadě zvláště závažného zaviněnóho porušenípovinností stanovených školským

zákonem ředitel vyloučížákaze školy.
ZvIášté hrubé opakované slovní a úmyslnéfyzické útoky žaka vůčizaměstnancům

školy nebo vůěi ostatním žákůmse považujíza zx|ášté z6vůnézaviŇné porušení
povinností stanovených školshým záů<onem.

5.

Ředitel školy rozhodne o podmíněném lyloučenínebo vyloučerll žáka do dvou měsíců
ode dne, kdy se o provinění žá1rladozvěděl, nejpozději však dojednoho roku ode dne,

kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako
trestný čin podle zvláštního prár,ního předpisu (zrk, č. 1401196I Sb.). Žák přestává být
žáťriemškoly dnem následujícím

po dni nabytí právní moci roáodnutí o vyloučení,

nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.

6. Dopustí-li se žékjednání podle

odstavce

3, omátmí ředitel školy tuto

skutečnost

orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do

následujícího pracoVního dne poté, co se o tom dozvěděl.

čÁsr sEDMÁ
UKONČENÍVZOĚI ÁVÁNÍ

1. Zakladní studium I. a II.

Stupně

a studium pro dospělé se ukončujívykonáním

závěrečnézkoušky, kteň má v hudebním a tanečnímoboru formu absolventského
veřejného nebo neveřejného vystoupení a ve výtvarném oboru vystavení v|tvarných

2.

ptaci na ýstavě.
Žžk přestávábyt žikem 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 školskéhozákona),
c. v případě, že o to písemně požáďá zákonrtý zásfupce nezletilého žáka nebo
zletilý žák"
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d. v

případě, že zékowtý zástupce nezletilého žika nebo zletilý žák neuhradil

úplatu zavzděIávání ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem školy jiný
náhradní termín.

3. O

ukončenívzdělávárlt podle odstavce 2 písm. a) nebo d) je zakonný zástupce žéka

nebo

zletilý žikvyroztxrtěn písemně do jednoho týdne od ukončenívzděIávání.

čÁsr osMÁ
úpr.ara zlyzDň)lÁvÁNí
Úpbta za vzdéIávání žéťrlnse řídívyhláškou č. 7112005 Sb.,

o

základr:rtm uměleckém

vzdělávání.

1. Ř"ditet školy stanoví wýši uplaty

na období školníhoroku. Úplatu \ze uhradit pololetně

nebo na celý školnírok (dle oboru) a to bezhotovostním převodem na daný účet.
Úplata za stanovenó období je splatná do 15. dne prvního měsíce daného období, za

které je školnó \uazeno. Ředitel školy můžedohodnout se zákonným zástupcem
nezletilého žáka nebo zletil;im žtkem j:.llrý termín úhrady.

2. Výši úplaty na školnírok dá ředitel školy na vědomí žaktm školy e-mailovým
způsobem. O sníženínebo prominutí úplaty, z{ména v případě žiáku se sociálním
znevýhodněním roáoduje ředitel školy po projednání se zákonnýmzástupcem.

šrorNíŘÁp Nag.rvÁ účrNNosrrnNpNl

z. q. zotg

zuš Folklorika,
Tř. M.

s. r..,,
Maiinovského 884

686 01 Uherské HŘditte

lČ:2?7277!2\'-"

l-

Mgr.

art.

ředitel
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