
 

Základní umělecká škola Alfonse Muchy Letohrad, příspěvková organizace 
se sídlem Václavské náměstí 1, 56151 Letohrad 

2. ŠKOLNÍ ŘÁD 

Č.j.: 17/ZUSLET/2020/RE 

Vypracoval: MgA. Rostislav Balaštík, ředitel školy 

Schválil: MgA. Rostislav Balaštík, ředitel školy 

Pedagogická rada projednala dne 3. 3. 2020 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 3. 3. 2020 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 3. 3. 2020 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást 
tohoto předpisu. 
 

 

Obecná ustanovení 
Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tento školní řád.  

 

I. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech 
vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, 
 

  

A. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ 

 

1. Žáci mají kromě práv stanovených školským zákonem právo 

a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona a na základní umělecké vzdělávání podle 
podmínek uvedených ve vyhlášce č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání 
b) být informován o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 
c) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich 
a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a 

vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit, 
d) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž 
jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, 
e) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se základního uměleckého 
vzdělávání 
f) u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody 
odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto 
vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení, 
g) na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na svobodu myšlení, 
projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických 
podmínek, poskytování poradenských služeb a podpůrných opatření, má právo být seznámen se všemi 
předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti ve škole.  
 

2. Zákonní zástupci mají právo zejména na 

a) svobodnou volbu školy pro své dítě 

b) informace o průběhu a vzdělávání dítěte ve škole 

c) informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

d) nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy, 
e) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech 
týkajících se vzdělávání podle školského zákona, 
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f) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka,  
g) požádat o přezkoumání výsledků hodnocení žáka, 
 

3. Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni  
a) zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení, 
b) na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek 
týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka, 
c) informovat školu a školské zařízení o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a případných změnách 
způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na 
průběh vzdělávání, údaje o tom, zda je dítě, žák nebo student zdravotně postižen, včetně údaje o druhu 
postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; 
d) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a školského zákona č. 561/2004 Sb. 
další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto 
údajích. 
 

4. Žáci jsou povinni 

a) řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat, 
b) dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli 
seznámeni, 
c) plnit pokyny pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem. 
d) hlásit každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy, hlásí bez 
zbytečného odkladu vyučujícímu, nebo jinému zaměstnanci školy 

 

5. Zletilí žáci jsou dále povinni 
a) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných 
závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 
b) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné 
pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a studenta, a změny v těchto údajích. 
c) hlásit každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy, hlásí bez 
zbytečného odkladu vyučujícímu, nebo jinému zaměstnanci školy 

 

6. Žák se ve škole chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů zaměstnanců školy, 
dodržuje školní řád školy a řády odborných učeben. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných 
osob.       

 

7. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin nebo pokynů vyučujících a účastní se 
činností organizovaných školou. Účast na vyučování nepovinných předmětů je pro přihlášené žáky 
povinná. Odhlásit se může vždy ke konci pololetí.       
 

8. Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví 
škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).       
 

9. Žák se řádně a systematicky připravuje na vyučování. 
 

10. Práva pedagogických pracovníků 

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo 

a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před 
fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí 
a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole, 
b) aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy, 
c) na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání 
při přímé vyučovací, výchovné, speciálněpedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti, 
d) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti. 
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ČÁST DRUHÁ 

Provoz a vnitřní režim školy 

I.    Organizace školy 

1. Základní umělecká škola Alfonse Muchy Letohrad je příspěvkovou organizací (školskou právnickou 
osobou) zřízenou městem Letohrad. Jejím statutárním orgánem je ředitel školy, kterého jmenuje 
zřizovatel školy. 
 

2. Ředitel zřizuje jako svůj poradní orgán pedagogickou radu školy, kterou tvoří všichni pedagogičtí 
pracovníci školy (§ 164 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání). 
 

3. Ředitel školy dále podle podmínek školy: 
a) určuje vedoucí předmětových komisí, 
b) určuje další vedoucí pracovníky školy. 
 

4. Výuka v základní umělecké škole probíhá v jednotlivých oborech podle školního vzdělávacího 
programu. 

 

II.    Organizace výuky 

1. Vyučování 
a) vyučování se řídí rozvrhem hodin, 
b) režim otevírání a uzavírání budov školy je stanoven podle rozvrhů hodin jednotlivých tříd a oborů, 
c) frekvence střídání pracovních míst ve výuce je dána rozvrhem hodin. Pracovními místy mohou být: 

kmenová třída, učebna výtvarného oboru, třída hudební nauky, koncertní sál, učebna pěveckého 
sboru, zkušebna orchestru apod., 

d) do vyučování nosí žáci požadované školní potřeby, do nehudebních oborů doporučené pracovní 
oděvy, 

e) nepřijde-li vyučující po začátku výuky do třídy, oznámí žáci tuto skutečnost řediteli nebo jinému 
přítomnému učiteli, 

f) škola může v souladu se školním vzdělávacím programem organizovat koncerty, výstavy a 
vystoupení, zájezdy do zahraničí a další akce související s výchovně vzdělávací činností., 

g) opouštět školní budovu během vyučování není žákům dovoleno. 
 

2. Vyučovací hodiny a přestávky 

a) vyučovací hodina trvá 45 minut, 
b) vyučovací hodiny jsou odděleny přestávkami,  
c) vyučovací hodiny lze spojovat do lekcí, při zachování potřebných psychohygienických zásad: 

- maximálně 2 hodiny v individuální a skupinové výuce 

- maximálně 3 hodiny v kolektivní výuce 

 

2. Žáci přichází do školy nejdříve 10 minut před začátkem vyučování.  
 
ČÁST TŘETÍ 
Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými 
jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 
 

1. Škola přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a 
pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. 
 

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 ochrany zdraví. 
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3. Škola vede evidenci úrazů žáků. 

 

4. Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama a prodej 
výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků nebo přímo ohrožujících či 
poškozujících životní prostředí.  
 

5. Za vytvoření podmínek ochraňující bezpečnost a zdraví žáků je zodpovědný ředitel školy.  
 

6. Školení žáků o BOZ (bezpečnost a ochrana zdraví) se uskuteční v rozsahu vypracovaném vedením 
školy. Žáci jsou pravidelně proškolováni zejména vždy na začátku nového školního roku svým učitelem 
hlavního předmětu, před mimoškolními akcemi, po každém úrazu. Záznam o proškolení se zaznamenává 
do třídní knihy. 
 

7. Při akcích konaných mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu zajišťující 
bezpečnost a ochranu zdraví nezletilých žáků připadnout více než 25 těchto žáků. Výjimku z tohoto počtu 
může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví nezletilých žáků ředitel 
školy. 
 

8. Při akcích konaných mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění 
nezletilých žáků není místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, se zajišťuje bezpečnost a ochrana zdraví 
nezletilých žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí 
zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví těchto žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. 
Místo a čas shromáždění nezletilých žáků a skončení akce škola oznámí nejméně 1 den předem jejich 
zákonným zástupcům. 
 

9. Mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty žáky, kteří mají uzavřené pojištění 
odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh v zahraničí nebo v 
případě výjezdu do členského státu Evropské unie, státu Evropského hospodářského prostoru nebo 
Švýcarské konfederace mají Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo potvrzení tento průkaz 
nahrazující. Nezletilý žák předloží i písemný souhlas zákonného zástupce.  
 

10. Žákům není povoleno v prostorách školy kouřit, nosit do školy větší částky peněz, cenné věci a 
nevhodné předměty, které rozptylují pozornost a ohrožují bezpečnost ostatních. Žákům je zakázáno 
nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy, vnášet do školy předměty, které 
by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví svoje ani jiných osob. 
 

11. Žák se ve škole chová tak, aby neohrozil bezpečnost, zdraví a majetek svůj ani jiných osob. 
 

ČÁST ČTVRTÁ 

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 

1. Žáci řádně pečují o majetek školy, zapůjčené (pronajaté) hudební nástroje, notový materiál a jiné 
učební pomůcky a plně za ně odpovídají. Pronajímání a půjčování hudebních nástrojů a jiných učebních 
pomůcek je v souladu se Zřizovací listinou. 
 

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

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

4. Osobní věci odkládají žáci pouze na místa k tomu určená, pokud takové místo není k dispozici, platí 
zákaz odkládání.  
 

ČÁST PÁTÁ 
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Hodnocení žáků 

 
Zásady hodnocení žáků 

Hodnocení žáka má v první řadě motivační charakter a ve druhé řadě působí jako zpětná vazba pro žáka i 
pro jeho rodiče. Při samotném hodnocení se učitel neomezuje pouze na výkon žáka v hodině, na koncertě, 
na představení, nebo na jím vytvořené dílo, ale hodnotí celou škálu jeho projevů v rámci studia jako celku 
s přihlédnutím k individualitám jednotlivých žáků. Tento způsob hodnocení lépe odráží náš záměr 
vychovávat nejen skvělé umělce, ale celkově kultivované osobnosti. 
 

Způsob hodnocení žáků 
Hodnocení žáka je prováděno formou klasifikace: 
1 – výborný 

Žák ovládá probíranou látku uceleně a je aktivní ve všech oblastech studia 

2 – chvalitebný 

Žák ovládá probíranou látku v podstatě uceleně a je aktivní ve většině oblastí studia 

3 – uspokojivý 

Žák ovládá probíranou látku s většími nedostatky a je méně aktivní ve většině oblastí studia 

4 – neuspokojivý 

Žák neovládá probíranou látku a je celkově neaktivní 
Na konci prvního a druhého pololetí je žák celkově hodnocen těmito stupni: 
a) prospěl/a s vyznamenáním  b) prospěl/   c) neprospěl/a 

 v hudebním oboru je žák slovně hodnocen v každé vyučovací hodině a klasifikován známkou 
průběžně dle potřeby (s výjimkou sborového zpěvu, komorní a souborové hry a klavírního 
semináře, kde je klasifikace známkou prováděna pololetně) 

 ve výtvarném oboru a literárně-dramatickém oboru je žák slovně hodnocen v každé vyučovací 
hodině a klasifikován známkou pololetně 

 pokud jsou ročníkové výstupy rozloženy do více let, hodnotí učitel v daném roce míru plnění 
jednotlivých výstupů 

 výslednou známku na vysvědčení určuje učitel dle stanovených kritérií 

 v I. pololetí dostává žák výpis vysvědčení 

 

Kritéria hodnocení žáků: 
Míra plnění ročníkových výstupů pro daný ročník 

Interpretační, výtvarné, herecké, recitační výkony na výstavách, koncertech, představeních 

Příprava do hodin 

Chování v hodinách a na akcích školy 

Angažovanost a nasazení při komorní a souborové hře 

Účast na školních i mimoškolních akcích 

Komunikace s učitelem a spolužáky 

Postupová zkouška 

Účast na soutěžích 

Pravidelnost docházky do výuky 

 

Postupová zkouška: 
Do dalšího ročníku postupují žáci na základě úspěšně vykonané postupové zkoušky. Známka z postupové 
zkoušky je jednou z hlavních součástí celkového hodnocení na vysvědčení. 
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ČÁST ŠESTÁ 

Úplata za vzdělávání 
Úplata za vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. 
 

(1) U žáků přípravného studia, základního studia I. a II. stupně a studia s rozšířeným počtem vyučovacích 
hodin se stanoví výše úplaty v jednotlivých uměleckých oborech tak, aby průměrná výše stanovených 
úplat nepřekročila 110 % skutečných průměrných neinvestičních výdajů školy na žáka v uplynulém 
kalendářním roce s výjimkou výdajů na platy a náhrady platů nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za 
pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo 
pracovní poměr a odstupné, na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a 
sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů 
spojených s výukou žáků uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona a rovněž výdajů na další vzdělávání 
pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, 
poskytnutých ze státního rozpočtu4)

. 

 

 (2) U studia pro dospělé stanoví ředitel školy výši úplaty za vzdělávání 
a) u žáků, kteří se zároveň vzdělávají v denní formě vzdělávání ve střední škole, v denní formě vzdělávání 
v konzervatoři nebo v denní formě vzdělávání ve vyšší odborné škole, podle odstavce 1, 
b) u žáků, kteří nejsou uvedeni v písmeni a), nejvýše v plné výši průměru skutečných neinvestičních 
výdajů na žáka v uplynulém kalendářním roce. 
 

 (3) Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo c) v průběhu prvního nebo druhého pololetí 
školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. c) z 

důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit. 
 

 (4) Ředitel školy stanoví výši úplaty na období školního roku. Úplatu lze uhradit ročně, pololetně, 
čtvrtletně nebo měsíčně. Úplata za stanovené období je splatná do 15. dne prvního měsíce příslušného 
období. Ředitel školy může dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem 
jiný termín úhrady. 
 

(5) Neuhradí-li zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák úplatu v termínu podle odstavce 4, 

vyzve jej písemně ředitel školy k úhradě a současně stanoví přiměřenou lhůtu k úhradě.  

 

ČÁST SEDMÁ 

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

(1) Základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studium pro 
dospělé se ukončují vykonáním závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška může mít formu absolventského 
vystoupení, výstavy výtvarných prací nebo jinou formu prezentace umožňující hodnocení výsledků 
vzdělávání žáka. 
 

 (2) Žák přestává být žákem 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 školy3)

, 

c) v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák, 
d) v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ani ve 
lhůtě stanovené ředitelem školy podle § 8 odst. 5.  
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 (3) O ukončení vzdělávání podle odstavce 2 písm. a) nebo d) je zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák 
vyrozuměn písemně do jednoho týdne od ukončení vzdělávání. 
 

ČÁST OSMÁ 

Výchovná opatření 
(1) Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením 
je podmíněné vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení, vyloučení žáka nebo 
studenta ze školy nebo školského zařízení, a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro 
žáka nebo studenta. Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy 
nebo školského zařízení nebo třídní učitel. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem druhy 
dalších kázeňských opatření a podmínky pro udělování a ukládání těchto dalších kázeňských opatření a 
pochval nebo jiných ocenění. 
 

(2) Ředitel školy nebo školského zařízení může v případě závažného zaviněného porušení povinností 
stanovených tímto zákonem nebo školním nebo vnitřním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení 
nebo o vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení. V případě zvláště závažného 
zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem ředitel vyloučí žáka nebo studenta ze školy 
nebo školského zařízení. To neplatí pro zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a zařízení pro 
preventivně výchovnou péči podle zákona upravujícího ústavní a ochrannou výchovu a preventivně 
výchovnou péči. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy nebo školského zařízení 
zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák nebo student v průběhu zkušební 
lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo školním nebo vnitřním 
řádem, může ředitel školy nebo školského zařízení rozhodnout o jeho vyloučení. Žáka lze podmíněně 
vyloučit nebo vyloučit ze školy pouze v případě, že splnil povinnou školní docházku. 
 

(3) Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči zaměstnancům 
školy nebo školského zařízení nebo vůči ostatním žákům nebo studentům se považují za zvláště 
závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem. 
 

(4) O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka či studenta rozhodne ředitel školy nebo školského 
zařízení do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka nebo studenta dozvěděl, nejpozději však do 
jednoho roku ode dne, kdy se žák nebo student provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je 
klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu.21)

  O svém rozhodnutí informuje ředitel 
pedagogickou radu. Žák nebo student přestává být žákem nebo studentem školy nebo školského zařízení 
dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den 
pozdější. 
(5) Dopustí-li se žák nebo student jednání podle odstavce 3, oznámí ředitel školy nebo školského zařízení 
tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do 
následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl. 
 

ČÁST DEVÁTÁ 

Závěrečná ustanovení 
1. Kontrolu dodržování ustanovení této směrnice provádí statutární orgán 

2. Zrušuje se předchozí znění školního řádu ze dne 29. 8. 2019, jeho uložení se řídí spisovým řádem 
školy.  

3. Směrnice nabývá účinnosti dnem: 3. 3. 2020 

 

 

 

V Letohradě dne 24. 2. 2020 

MgA. Rostislav Balaštík 

ředitel školy 


