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VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY 
 

 

Směrnice č. 4 

 

 

Č.jednací/ Spisový znak/ Skartační znak            ZUŠ DB 85/2018              1.4/V 5 

  

Schválil: Mgr. Stanislav Esterka, ředitel školy 

Pedagogická rada projednala dne            11. 4. 2018 

Směrnice nabývá platnosti a účinnosti dne:            11. 4. 2018 

 

 

I. Organizační část 
 

1. Otevření školní budovy a její uzavírání zajišťuje uklízečka. Vstup do školních prostor 

mají pouze učitelé, zaměstnanci a žáci. Rodiče a zákonní zástupci žáků se zdržují jen v 

čekárně pro rodiče. Jejich přítomnost ve vyučování povoluje na žádost učitele ředitel 

školy. Vyučovací hodina trvá 45 min.. Učitel může vyučovací hodinu spojit  

(nejvíce však 3 vyučovací hodiny), nebo dělit (25 + 20 min.), vždy ale musí vycházet 

z učebních plánů a povahy předmětu, musí respektovat žáka a míru jeho únavy. 

U individuální výuky je rozvrh jednotný, včetně určení délky hlavních a vedlejších 

přestávek, výjimky povoluje ředitel.  

Učitelé kolektivních předmětů vypracovávají rozvrhy individuálně dle povahy svých 

předmětů a časových množností žáků. 

 

2. Telefonní hovory jsou pro školu limitovány a jsou určeny výhradně pro služební 

potřebu. 

Závažná provinění proti pracovnímu řádu, vnitřnímu řádu školy, ochraně majetku, 

nebo občanskému soužití jsou pracovníci povinni neprodleně hlásit řediteli školy. 

Kontakt mezi školou a rodinou zajišťují třídní učitelé. Kontakt mezi školou a jinou 

organizací provádí ředitel školy, nebo jím pověřený pracovník. Termín přijímacích 

zkoušek určuje ředitelství školy nejméně 14 dnů před konáním zkoušek.  

Písemné přípravy na vyučování nejsou povinné. Tyto však může ředitel vyžadovat. 

 

3. Pracovní smlouva a dohody o pracích mimo pracovní poměr obsahují ujednání o 

povinnosti smluvních stran ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat 

mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje a zaměstnanců školy, 

citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky 

poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského 

pracoviště, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a 
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chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají 

zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat. 

 

 

 

II. Povinnosti a práva učitele 
 

1. Znát pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení, vnitřní řád školy a 

průběžně se seznamovat se všemi nařízeními a novými směrnicemi zřizovatele KÚ 

Brno a MŠMT.  

Zvyšovat své odborné znalosti, plně využívat pracovní dobu a dodržovat pracovní 

kázeň. Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy k 

zajištění požární ochrany.  

Řádně hospodařit s veškerými prostředky, střežit a ochraňovat služební tajemství, 

osobní data žáků a rodičů. Bezpečně znát a důsledně se řídit plány a osnovami ve 

výchovně vzdělávacím procesu. Plnit stanovenou míru vyučovací povinnosti.  

Účastnit se porad svolaných ředitelem školy nebo zřizovatelem školy (KÚ Brno). 

Doporučuje se zapojit se do výchovné mimoškolní práce školy a kulturního života 

obce.  

Včas přicházet do zaměstnání, to je 10 minut před začátkem první vyučovací hodiny. 

Pozdní příchod, každou překážku v práci ihned hlásit ředitelství školy.  

Dbát na bezpečnost svých žáků nejen v době jejich pobytu ve třídách, ale i ve škole 

(proto učitel nemůže odejít ze školy dříve než žák). Stejně tak učitel odpovídá za 

všechny žáky, s nimiž uskuteční návštěvu koncertu, výstavy apod. Svěřené žáky je 

povinen po školní akci přivést ke škole. Připravovanou akci projedná včas s ředitelem 

školy, v případě potřeby může být pedagogický dozor zesílen.  

Pravidelně hodnotit znalosti a dovednosti žáků, o výsledku provádět zápisy  

v žákovských knížkách a třídní knize, dbát na včasné zaplacení školného.  

Žáky kolektivního vyučování uvádět do třídy i ze třídy společně. Zastupovat 

přechodně nepřítomného pracovníka a v případě potřeby převzít vyučování nad 

normální míru vyučovací povinnosti. Usilovat o vytváření dobrého poměru rodičů a 

veřejnosti ke škole (besídky, koncerty, výstavy apod.).  

Veškeré důležité osobní údaje (změny) včas hlásit v kanceláři školy. Učitel je povinen 

vést přesně a přehledně třídní dokumentaci t. j. třídní knihu, kmenový výkaz, výkaz 

hodin, žákovskou knížku, výkaz o prospěchu, tématické plány (pro kolektivní výuku) 

a další určenou dokumentaci ZUŠ. 

  

 

2. Učitel je povinen striktně dodržovat tyto zákazy: 

 opustit budovu školy v době zaměstnání bez vědomí ředitelství 

 předčasně dovolit odchod žáka z vyučování bez souhlasu rodičů 

 odejít ze zaměstnání dřív než je uvedeno na rozvrhu hodin bez vědomí ředitele 

nebo zástupce 

 dovolit pobyt v učebně při vyučování cizím osobám s výjimkou rodičů 

zákonného zástupce nebo kontrolního orgánu 

 vynášet a půjčovat bez souhlasu ředitele školy školní majetek 

 požívat alkoholické nápoje, kouřit v prostorách školy 
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 pověřovat žáka vyřizováním soukromých záležitostí učitele 

 používat mobilní telefon v době výuky 

 

 

 

 

 

3. Učitel má právo: 

Podílet se na řízení a životě školy prostřednictvím provozních porad, pedagogických a 

uměleckých rad, včetně podílení se na přípravě celoročního plánu školy podáváním 

návrhů a připomínek. 

Uplatňovat své pedagogické zájmy v oblasti pedagogické tvořivosti, umělecky se 

zapojovat v oblasti zájmové a umělecké činnosti školy a obce. 

Půjčovat si veškeré právní předpisy a odbornou literaturu, kterými škola disponuje.  

Při zachování služebního postupu se ve sporných otázkách odvolávat k nadřízeným. 

 

 

 

III. Povinnosti žáka (zákonného zástupce): 
 

1. Žák je povinen dodržovat vnitřní řád školy, chovat se mimo vyučování, a to i ve dnech 

pracovního volna, během prázdnin tak, aby nenarušoval zásady občanského soužití a 

mravní normy společnosti.  

Chodit  do školy pravidelně a včas, zúčastňovat se činností organizovaných školou. 

Musí být ve škole vhodně a čistě oblečený.  

Je povinen zacházet šetrně s učebnicemi, notovým materiálem, hudebními nástroji a 

ostatními školními potřebami. 

Před skončením vyučovací hodiny nesmějí žáci bez dovolení odcházet ze školní 

budovy.  

Chránit své zdraví a zdraví svých spolužáků. Žákům jsou zakázány všechny činnosti, 

které jsou zdraví škodlivé (kouření, pití alkoholických nápojů a používání škodlivých 

látek). 

 

 

 

2. Při organizovaných akcích školou (soutěže, koncert, výstavy, divadelní přestavení a 

exkurze) je žákům povolena návštěva podniků veřejného stravování jen v doprovodu 

učitele pověřeného dozorem.  

Žák může účinkovat na veřejných vystoupeních, která neorganizuje škola jen se 

souhlasem třídního učitele, nebo ředitele školy. 

Navštěvuje všechny povinné předměty dle učebních plánů, výjimky ve zvláště 

odůvodněných případech povoluje ředitel.  

Neúčast žáka ve vyučování omlouvají rodiče pokud možno předem. V případě 

předpokládané dlouhodobé neúčasti uvědomí školu co nejdříve.  

Žáci kolektivního vyučování vstupují do třídy až na vyzvání učitele.  

Chová se ke všem dospělým osobám v budově zdvořile a zdraví.  

Je povinen pozorně pročíst oznámení na dveřích své třídy i oznámení školy vyvěšené  
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na nástěnce. Na chodbách se nezdržuje bezdůvodně a dbá pokynů učitelů a 

zaměstnanců ZUŠ. 

 

 

 

IV. Hygiena a bezpečnost práce: 
 

Za úklid všech prostor ve škole zodpovídá hospodářka a uklízečka. 

Učitelé a žáci dodržují čistotu a pořádek v celém objektu školní budovy.  

Všichni pracovníci jsou povinni znát a dodržovat bezpečností přepisy a směrnice 

požární ochrany.  

Pobyt žáka v učebně je přístupný jenom za učitelova dohledu. V případě úrazu 

poskytne první pomoc učitel a o situaci informuje ředitelství školy. Poškození 

elektroinstalace okamžitě hlásit ředitelství školy nebo bezpečnostnímu technikovi. 

Před odchodem z pracoviště je povinen každý pracovník ve své třídě zkontrolovat 

řádně uzavřená okna a vypojení elektrospotřebičů.  

Zhasne světla ve třídě a uzamkne ji.  

Sledovat pohyb cizích návštěvníků v prostorách školy, na podezřelé osoby upozornit 

učitele, zaměstnance ZUŠ nebo ředitele. 

 

 

 

Dolní Bojanovice 3. 4. 2018 

 

 

 

Mgr. Stanislav Esterka 

ředitel školy 

 


