Základní umělecká škola, Uničov, Litovelská 190, 783 91 Uničov
+420 585 054 210; info@zusunicov.cz; www.zusunicov.cz
IČO: 47654244

ŠKOLNÍ ŘÁD
Dodatek č.1

OBECNÁ USTANOVENÍ
Ředitelka Základní umělecké školy, Uničov, Litovelská 190 vydává s účinností od 1. 9. 2017 na základě
Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), § 30, odst.1, a na základě dalších právních norem, dodatek školního řádu.
Dodatkem se upravují následující ustanovení:
V kapitole II. se mění odstavec a):

II. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY
a) Budovy školy v Uničově jsou přístupné v pracovní dny od 7 do 19.30 hodin. V dopoledních a
večerních hodinách (do 12 a od 18.10 hodin) je vstup do školních prostor zabezpečen, žáci a
návštěvníci školy mohou pro otevření budovy kontaktovat zaměstnance prostřednictvím
domovního zvonku.

V kapitole III. 8. se mění odstavce a), b):
III. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ
8) Studium žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
a) Studium žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se řídí Vyhláškou č. 27/2016 Sb. v platném
znění.
b) Žákům s mírnými obtížemi ve vzdělávání poskytujeme podpůrná opatření prvního stupně, která
navrhují pedagogičtí pracovníci. Vycházíme ze školního vzdělávacího programu, diferencujeme a
individualizujeme vzdělávací proces, přizpůsobujeme formy práce, pedagogické postupy a
vyučovací metody, hodnotíme žáka vzhledem k jeho možnostem a osobnímu maximu. V případě,
že zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb při vzdělávání žáka nepostačuje, učitel
zpracovává a ředitelka školy schvaluje Plán pedagogické podpory, který průběžně aktualizujeme
podle vzdělávacích potřeb žáka.
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V kapitole IV. 2. se mění druhý odstavec:

IV. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
2. Zásady průběžného hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 Hodnocení provádí učitel daného předmětu. Průběžné hodnocení žáka provádí učitel slovním
vyjádřením nebo klasifikací, své hodnocení klasifikací dokumentuje učitel individuální výuky
hudebního oboru v Žákovské knížce a v Třídní knize, učitel výtvarného, tanečního a literárnědramatického oboru a kolektivní výuky hudebního oboru v třídní knize.

Ostatní ustanovení školního řádu zůstávají v platnosti.
Tento Dodatek Školního řádu s účinností od 1. 9. 2017 byl projednán a schválen Pedagogickou radou dne
28. 8. 2017 a na provozní poradě 29. 8. 2017.

Mgr. Ludmila Smetanová

Datum: 31. 8. 2017

ředitelka školy
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