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Obecnáustanovení 

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhl. 71/2005Sb. o základním
uměleckém vzdělávání vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí
organizačníhořáduškoly. 


Seznámení žáků se školním řádem provádějí učitelé hlavního předmětu vždy na začátku nového
školního roku.Oseznámeníprovedeučitelvtřídníknizezáznam.ŠkolnířádZUŠjekdispoziciv
ředitelněškoly, vkancelářizástupceproZUŠ,vesborovněZUŠanawebovýchstránkáchškoly. 
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ČÁSTPRVNÍ 

Právaapovinnostižákůajejichzákonnýchzástupcůveškole 

1.
Právažáků: 
Žákmáprávo 
a) nainformaceaporadenskoupomocškolyvzáležitostechtýkajícíchsezákladního
uměleckéhovzdělávání, 
b) máprávoinformacevyhledávat,přijímatarozšiřovat, 
c) navzděláváníaškolskéslužbypodleškolskéhozákona,ŠVPavyhlášky71/2005Sb, 
d) nainformaceoprůběhuavýsledcíchsvéhovzdělávání, 
e) vyjadřovatsekevšemrozhodnutímtýkajícímsepodstatnýchzáležitostíjehovzdělávání,
přičemžjehovyjádřenímmusíbýtvěnovánapozornostodpovídajícíjehověku, 
f) žácisespeciálnímivzdělávacímipotřebamimajíprávonazákladníuměleckévzdělávání,
jehož obsah, formy a metody odpovídají jejichvzdělávacímpotřebámamožnostem,na
vytvořenínezbytnýchpodmínek,kterétotovzděláváníumožníanaporadenskoupomoc 
školy. Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se při přijímání ke
vzdělávání a při jeho ukončování stanovívhodnépodmínkyodpovídajícíjejichpotřebám.Při
hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo
znevýhodnění,žákvšakmusísplňovatminimadanáRVPakonkretizovanávŠVP, 
g) mimořádně nadaní žáci mohou být ředitelem školy na základě žádosti zletilého žáka nebo
zákonnéhozástupcenezletiléhožákaananávrhučitelehlavníhopředmětupřeřazeninakonci
prvního pololetí nebo na konci druhého pololetí do některého z vyšších ročníků bez
absolvovánípředchozíchročníků,atopoúspěšnémvykonánípostupovýchzkoušekzevšech
povinnýchpředmětů.Obsaharozsahzkoušekstanovíředitelškoly. 


2.

Na informace podle školského zákona mají v případě zletilých žáků právo také jejich
rodiče,popřípaděosoby,kterévůčizletilýmžákůmplnívyživovacípovinnost. 


3.

Ředitelškolymůžezezdravotníchnebojinýchzávažnýchdůvodůvýjimečněuvolnitžáka
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
náhradnízpůsobvýuky,obsaharozsahzkoušekzpředmětu,zekteréhobylžákuvolněn. 


4.
Povinnostizákonnýchzástupcůnezletilýchžáků: 
a) zajistit,abyžákdocházelřádnědoškoly, 
b) navyzvánířediteleškolyseosobnězúčastnitprojednánízávažnýchotázektýkajícíchse
základníhouměleckéhovzdělávánížáka, 
c) informovatškoluozměnězdravotnízpůsobilosti,zdravotníchobtížíchžákanebojiných
závažnýchskutečnostech,kterébymohlymítvlivnaprůběhvzdělávání, 
d) oznamovatškoleaškolskémuzařízeníúdajepodle§28školskéhozákonaadalšíúdaje,které
jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost a bez prodlení oznamovat změny v
těchtoúdajích. 
e) nejpozději do týdne omlouvat nepřítomnost žáka ve vyučování, a to osobní, písemnou,
telefonickou formou či prostřednictvím informačního systému Klasifikace nebo
e-mailem. 
f) plánovanounepřítomnostomluvitpředem(školuvpřírodě,lyžařskývýcvikatp.), 
g) průběžně sledovat informační systém Klasifikace, kde jsou zveřejňována hodnocení žáků a
informaceovzdělávánívZUŠ. 

2 


5.
Povinnostizletilýchžákůškoly: 
Zletilížáciastudentijsoupovinni 
a) informovatškoluaškolskézařízeníozměnězdravotnízpůsobilosti,zdravotníchobtížích
nebojinýchzávažnýchskutečnostech,kterébymohlymítvlivnaprůběhvzdělávání, 
b) oznamovatškoleaškolskémuzařízeníúdajepodle§28školskéhozákonaadalšíúdaje,které
jsoupodstatnéproprůběhvzdělávánínebobezpečnostazměnyvtěchtoúdajích, 
c) nejpozději do týdne omluvit nepřítomnost ve vyučování, atoosobní,písemnou,telefonickou
formou,čiprostřednictvíminformačníhosystémuKlasifikaceneboe-mailem. 
d) plánovanounepřítomnostomluvitpředem(adaptačníkurz,lyžařskývýcvikatp.), 
e) průběžně sledovat informační systém Klasifikace, kde jsou zveřejňována hodnocení žáků a
informaceovzdělávánívZUŠ. 



6.

Pro školní matriku jsou povinni žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků uvést údaje
podle§28,odst.2školskéhozákona: 
a) jménoapříjmení,rodnéčíslo,státníobčanstvíamístotrvaléhopobytu, 
b) údajeopředchozímvzdělávání, 
c) údajeotom,zdaježákzdravotněpostižen,včetněúdajůodruhupostižení,nebozdravotně
znevýhodněn;popřípaděúdajeotom,zdaježáksociálněznevýhodněn 
d) údajeozdravotnízpůsobilostikzákladnímuuměleckémuvzděláváníaozdravotních
obtížích,kterébymohlymítvlivnaprůběhtohotovzdělávání, 
e) jménoapříjmenízákonnéhozástupce,místotrvaléhopobytuaadresuprodoručování
písemností,telefonickýae-mailovýkontakt. 




ČÁSTDRUHÁ 

Provozavnitřnírežimškoly 


I. Organizaceškoly 


1.
Základní umělecká školaLíbeznicejepříspěvkovouorganizacízřízenouobcí.
Jejímstatutárnímorgánemjeředitelškoly,kteréhojmenujezřizovatelškoly. 

2.
Ředitel jmenuje svého statutárního zástupce a další své zástupce, dle provozních
potřebavelikostiškoly. 

3.
Ředitel zřizuje jako svůj poradníorgánpedagogickouraduškoly,kteroutvořívšichni
pedagogičtípracovníciškoly(§164odst.2zákonač.561/2004Sb.,opředškolním,základním,
středním,vyššímodbornémajinémvzdělávání) 

4.
Ředitelškolydálepodlepodmínekškoly 
a) určujevedoucípředmětovýchkomisí 
b) určujedalšívedoucípracovníkypodlepotřebazpůsobuorganizaceškoly 


5.
Pedagogičtí pracovníci jsou přijímáni do pracovního poměru zpravidla na základě
výběrového řízení nebo pokud prokáží výjimečné umělecko-pedagogické výsledky ve své
dřívějšíčinnostinebopokudjsouvýkonnýmiumělci. 
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6.
Technickohospodářštípracovníci: 
a) hospodářka 
b) školník 
c) uklízečka/y 



II.

Organizacevýuky 



1.
Vyučování
a) vyučováníseřídírozvrhemhodin, 
b) režim otevírání a uzavírání budov školy vychází z rozvrhů hodin jednotlivých tříd a
oborů, 
c) frekvence střídání pracovních míst ve výuce je dána rozvrhem hodin. Pracovními
místymohoubýt:učebnaindividuálnívýuky,koncertnísál,výtvarnýateliér,sochařský
ateliér,učebnahudebnínaukyapod. 
d) dovyučovánínosížácipožadovanéškolnípotřeby,donehudebníchoborůdoporučené
cvičebníapracovnío děvy, 
e) nepřijde-livyučujícído10timinutpozačátkuvýukydotřídy,oznámížácitutoskutečnost
zástupciředitelenebojinémupřítomnémuučiteli, 
f) vdoběškolníhovyučovánímůžeředitelškolyzezávažnýchdůvodů,zejménaz
organizačníchatechnických,vyhlásitprožáky5volnýchdnůveškolnímroce, 
g) školamůževsouladuseškolnímvzdělávacímprogramemorganizovatkoncerty,výstavy
avystoupení,zájezdydozahraničíadalšíakcesouvisejícísvýchovněvzdělávacíčinností, 
h) opouštět školní budovu během vyučování není žákům bez pedagogického doprovodu
dovoleno. 
i) Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu 
nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebozdůvodunařízeníkarantény
podlezákonaoochraněveřejnéhozdravínenímožnáosobnípřítomnostvětšinyžákůzjedné
třídy či studijní skupiny, poskytuje ZUŠ dotčeným žákům vzdělávánídistančnímzpůsobem. 
Žákům je zadáváno učivo a doplňkové materiály k prostudování prostřednictvím systému
Google Clasroom a dalších aplikací Google, které se využívají i pro synchronní distanční
výuku.DistančnívzděláváníprožákyZUŠnenípovinné. 
j) Zdůvoduzvýšeníbezpečnostiaochranyosobníchúdajůainformacínašichžákůmákaždýz
nich vlastní účet, vytvořený v doméně školy pro přihlašování se do virtuálních učeben a
dalšíchslužebaaplikacíGoogleWorkspace. 
• Každémužákovičižákynijezřízenškolníemail. 
• Účet je k dispozici pro vzdělávací potřeby a komunikaci žáka či žákyně s
vyučujícím. 
• Tento účet bude mít žák či žákyně po celou dobu studia na naší škole, poté bude
deaktivován. 
• V případě obnovy přihlašovacích údajů musí rodič komunikovat prostřednictvím
systémuKlasifikace. 
• Komunikace prostřednictvím žákovských e-mailů je možná pouzevrámcidomény
školy(zslibeznice.cz)ainformačníhosystémuKlasifikace. 
• Seškolnímúčtemjezakázáno: 
• Registrovatsenasociálníchsítích 
• Registrovat se v eshopech a jiných internetových službách (s výjimkou
onlineslužebprovzdělávání,kterédoporučívyučující) 
• Nahrávat na sdílená úložiště, nebo žákovskýDiskGooglenelegální,nebo
jinakzávadnýobsah 
• Rozesílatprostřednictvímškolníhoe-mailunevyžádanoupoštu 
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k) Žáci mohoumítběhemvyučováníusebemobilnítelefončijinéelektronickézařízení,nesmí
hovšakpoužívatběhemvyučováníaniopřestávkách.Běhemvyučováníaopřestávkáchmusí
být mobilní telefony či jiná elektronická zařízení uschovány a musejí mít vypnuté zvonění.
Použití mobilního telefonu či jiného elektronického zařízení během vyučování, včetně
přestávek, je možné pouze na základě pokynu vyučujícího, například pro využití při výuce
nebo neodkladné kontaktování zákonného zástupce. Povoleno je také jejich používání v
nezbytnémrozsahuzezdravotníchdůvodů. 
l) Ve škole je bez pokynu vyučujícího zakázáno pořizovat fotografie, zvukové či obrazové
záznamy.Nepřijatelnéjsoutakéútokypomocítelefonátů,e-mailů,chatu,sociálníchsítí,SMS
zpráv,vyvěšováníurážlivýchmateriálůnainternetovéstránkyapodobně. 


2.
a)
b)
c)
d)

Vyučovacíhodinyapřestávky 
vyučovacíhodinatrvá45minut, 
vyučovacíhodinyjsouoddělenypětiminutovýmipřestávkami 
vyučovacíhodinylzespojovatadělit, 
výukamůžekroměvyučovacíchhodinprobíhatvjinýchčasovýchblocích,přizachování 
potřebnýchpsychohygienickýchzásad. 



ČÁSTTŘETÍ 


Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně
patologickýmijevyapředprojevydiskriminace,nepřátelstvínebonásilí 



1.
Školapřihlížíkzákladnímfyziologickýmpotřebámžákůavytvářípodmínkyprojejich
zdravývývojapropředcházenívznikusociálněpatologickýchjevů. 

2.
Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo
souvisejících činnostech a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a
ochranyzdraví. 

3.

Školavedeevidenciúrazůžáků. 


4.
Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a
reklamaaprodejvýrobkůohrožujícíchzdraví,psychickýnebomorálnívývojžákůnebopřímo
ohrožujícíchčipoškozujícíchživotníprostředí. 

5.
Bezpečnost a ochranu zdraví žáků zajišťuje ředitel školy zejména pedagogickými
pracovníky,případnědalšímizletilýmiosobami,kteréjsouzpůsobilékprávnímúkonůmajsou
vpracovněprávnímvztahukprávnickéosobě,kterávykonáváčinnostškoly. 


6.
Přiakcíchkonanýchmimoškolukdeprávnickáosobavykonáváčinnostškoly,nesmína
jednuosobu,kterázajišťujebezpečnostaochranuzdravínezletilýchžáků,připadnoutvícenež
25žáků.Výjimkuztohotopočtumůžestanovitsohledemnanáročnostzajištěníbezpečnostia
ochranyžákůředitelškoly. 

7.
Přiakcíchkonanýchmimomístokdeprávnickáosobavykonáváčinnostškoly,zajišťuje
bezpečnostaochranuzdravížákůnapředemurčenémmístě15minutpředdoboushromáždění.
Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném
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místě a v předem určeném čase. Sorganizačnímzajištěnímakcíškolaseznámísdostatečným
předstihempísemnouformouzákonnézástupcežáka. 


8.
Žákůmnenípovolenovprostoráchškolykouřit,nositdoškolyvětšíčástkypeněz,cenné
věcianevhodnépředměty,kterérozptylujípozornostaohrožujíbezpečnostostatních.Žákůmje
zakázánonošení,držení,distribuceaužívánínávykovýchlátekvprostoráchškoly,jezakázáno
vnášetdoškolypředměty,kterébymohlyohrozitbezpečnostazdravíosob. 

9.
Do školy není dovolen vstup se psy, na kole, koloběžce či kolečkových bruslích. K
odkládáníkolsloužídržákyuvchodu,zaodloženévěcineneseškolazodpovědnost. 

10.
Žák se ve škole chová tak, aby neohrozilbezpečnost,zdravíamajeteksvůjanijiných
osob. 


ČÁSTČTVRTÁ 


Podmínkyzacházenísmajetkemškolyzestranyžákůazákonnýchzástupcůnezletilých
žáků 

1.
Žáci řádně pečují o majetek školy, zapůjčené hudební nástroje, notový materiál a jiné
učební pomůckyaplnězaněodpovídají.Pronajímáníapůjčováníhudebníchnástrojůajiných 
učebníchpomůcekjevsouladuseZřizovacílistinou. 

2.
Škody způsobené žáky na majetku školy včetně jeho ztráty, poškození
osobních věcí spolužáků apod. jsou žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků
povinniuhradit. 

3.
Pokud žáci ukončí vzdělávání, odevzdají svému učiteli všechny zapůjčené školní
pomůcky. 

4.
Veškerá výtvarná díla, která vytvoří žáci ZUŠ během výuky v ZUŠ, jsou výhradním
majetkem ZUŠ Líbeznice. O nakládání s nimi rozhoduje vyučující v součinnosti s vedením
ZUŠ. 




ČÁSTPÁTÁ 



Pravidlaprohodnocenívýsledkůvzdělávánížáků 

1.
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o
základnímuměleckémvzdělávání. 
Žákjevjednotlivýchpředmětechhodnocennavysvědčenítěmitostupniprospěchu: 
a) 1-výborný, 
b) 2-chvalitebný, 
c) 3-uspokojivý, 
d) 4-neuspokojivý. 

Žákjenakonciprvníhoadruhéhopololetícelkověhodnocentěmitostupni: 
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a) prospěl(a)svyznamenáním, 
b) prospěl(a), 
c) neprospěl(a). 


2.
Žák prospěl s vyznamenáním, jestliže v žádném povinném předmětu není hodnocen
stupněm prospěchu horším než 2 (chvalitebný) a průměr stupňů prospěchu z povinných
předmětůnemávyššínež1,5. 

3.
Žák prospěl, jestliže nebyl ani v jednom povinném předmětu hodnocen stupněm
prospěchu4 (neuspokojivý). 


4.
Žák neprospěl, jestliže byl z některého povinného předmětu hodnocen stupněm
prospěchu4 (neuspokojivý). 

5.
Nelze-li žáka hodnotit za první pololetí ze závažných objektivníchpříčinčizdůvodu
odmítnutí účasti na distančním vzdělávání, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní
termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo ukončeno nejpozději do ukončení
hodnocenízadruhépololetípříslušnéhoškolníhoroku.Nelze-ližákahodnotitzadruhépololetí
zezávažnýchobjektivníchpříčin,čizdůvoduodmítnutíúčastinadistančnímvzdělávání,určí
ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí
byloukončenodokonceměsícesrpnapříslušnéhoškolníhoroku. 

6.
Ředitel školy může uznat částečné vzdělání žáka, pokud je doloženoprokazatelným
způsobemaoddobyjehodosaženíneuplynulovícenež5let.Uzná-liředitelškolydosažené
vzdělánížáka,uvolnížákazvyučováníahodnocenívrozsahuuznanéhovzdělání. 




ČÁSTŠESTÁ 


Úplatazavzdělávání 


1.
Úplata za vzdělávání žáků přípravného studia, studia I. a II.stupně se řídí
vyhláškouč.71/2005Sb.,ozákladnímuměleckémvzdělávání,§8odst.1. 

2.
Užákůpřípravnéhostudia,základníhostudiaI.aII.stupněastudiasrozšířenýmpočtem
vyučovacíchhodinsestanovívýšeúplatyvjednotlivýchuměleckýchoborechtak,abyprůměrná
výšestanovenýchúplatnepřekročila110%skutečnýchprůměrnýchneinvestičníchvýdajůškoly
nažákavuplynulémkalendářnímrocesvýjimkouvýdajůnaplatyanáhradyplatůnebomzdya
náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě
dohod o pracích konaných mimopracovnípoměraodstupné,naúhradupojistnéhonasociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti anaúhradupojistnéhonavšeobecné
zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady
vyplývající z pracovněprávních vztahů, nanezbytnézvýšenínákladůspojenýchsvýukoužáků
zdravotně postižených a rovněž výdajů na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na
činnosti, které přímosouvisejísrozvojemškolakvalitouvzdělávání,poskytnutýchzestátního
rozpočtu(§160odst.1písm.c)školskéhozákona). 


3.

Ustudiaprodospěléstanovíředitelškolyvýšiúplatyzavzdělávání: 
a) u žáků, kteří se zároveň vzdělávají v denní formě vzdělávání ve střední škole, v denní
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formě vzdělávání v konzervatoři nebo v denní formě vzdělávánívevyššíodbornéškole,
podleodstavce1, 
b) u žáků, kteří nejsou uvedeni v písmeni a), nejvýše v plné výši průměru
skutečnýchneinvestičníchvýdajůnažákavuplynulémkalendářnímroce. 

4.
Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo c) v průběhu prvního nebo
druhéhopololetíškolníhoroku,úplatazavzdělávánísenevrací.Ukončí-ližákvzdělávánípodle
§ 7 odst. 2 písm.c)zdůvodůhodnýchzvláštníhozřetele,zejménazdravotních,lzepoměrnou
částúplatyzavzdělávánívrátit. 

5.
Ředitel školy stanoví výši úplaty na obdobíškolníhoroku.Úplatulzeuhraditpololetně
nebo ročně. Úplata za stanovené období je splatná do 15. dne prvního měsíce příslušného
období. Ředitel školy může dohodnout sezákonnýmzástupcemnezletiléhožákanebozletilým
žákemjinýtermínúhrady. 

6.

7.

8.

Výšiúplatynaškolnírokdáředitelškolynavědomížákůmškolyprokazatelnýmzpůsobem. 
O snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případě žáků se sociálním znevýhodněním
rozhodujeředitelškoly. 
Odmítnutí distančního vzdělávání ze strany žáka nebo jeho zákonného zástupce není
důvodemkvráceníškolnéhoanijehočásti. 




ČÁSTSEDMÁ 


Ukončenívzdělávání 


1.
Ukončení vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním
uměleckémvzdělávání. 

2.
Základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtemvyučovacíchhodina
studiumprodospěléseukončujívykonánímzávěrečnézkoušky.Závěrečnázkouškamůžemít
formuabsolventskéhovystoupenínebovystavenívýtvarnýchpracínavýstavě. 

3.
Žákpřestávábýtžákemškoly: 
a) jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku, nebo byl na konci druhého pololetí celkově
hodnocenstupněmneprospělanebylomupovolenoopakováníročníku, 
b) jestližebylvyloučenzeškoly(§31odst.2až4školskéhozákona), 
c) v případě, žeotopísemněpožádázákonnýzástupcenezletiléhožákanebozletilýžák,ato
kekoncipololetí, 
d) v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil
úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodlsředitelemškolyjiný
náhradnítermín. 

4.
Oukončenívzdělávánípodleodstavce2písm.a)nebod)jezákonnýzástupcežáka
nebozletilýžákvyrozuměnpísemnědojednohotýdneodukončenívzdělávání. 
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ČÁSTOSMÁ 


Výchovnáopatření 


1.
Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření.
Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy,vyloučenížákazeškoly,adalší
kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka. Pochvaly, jiná ocenění a další
kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy, zástupce ředitele pro ZUŠ nebo učitel
hlavníhopředmětu. 

2.
Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených
školskýmzákonem,vyhláškouozákladnímuměleckémvzděláváníadalšímiprávníminormami
stoutovyhláškousouvisejícíatímtoškolnímřádemrozhodnoutopodmíněnémvyloučenínebo
ovyloučenížákazeškoly.Vrozhodnutíopodmíněnémvyloučenístanovíředitelškolyzkušební
lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího
zaviněnéhoporušenívýšeuvedenýchnorem,můžeředitelškolyrozhodnoutojehovyloučení. 

3.
Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy
považujízazávažnézaviněnéporušenípovinnostístanovenýchškolskýmzákonem. 

4.
Ředitel školyrozhodneopodmíněnémvyloučenínebovyloučenížákadodvouměsíců
odedne,kdyseoproviněnížákadozvěděla,nejpozdějivšakdojednohorokuodedne,kdyse
žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin
podlezvláštníhoprávníhopředpisu(zák.č.140/1961Sb.).Žákpřestávábýtžákemškolydnem
následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí
denpozdější.



ČÁSTDEVÁTÁ 


Závěrečnáustanovení 

1. Rušísepředchozízněníškolníhořáduz1.9.2020 

2. Směrnicenabýváúčinnostidnem1.9.2021 





VLíbeznicíchdne31.8.2021 




PhDr.FrantišekGrunt 
ředitelškoly 
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