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VYHLÁŠKA

o základním um leckém vzd lávání

Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy stanoví podle § 112 a § 123 odst. 5 zákona .
561/2004 Sb., o p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání (školský
zákon):

§1
Organizace základního um leckého vzd lávání

(1) V základní um lecké škole (dále jen "škola") lze z izovat obor hudební, tane ní, výtvarný a
literárn -dramatický.

(2) P ípravné studium ke vzd lávání v základním studiu I. stupn má nejvýše 2 ro níky. Je
ur eno pro žáky od 5 let v ku.

(3) Základní studium I. stupn má 4 až 7 ro ník a je ur eno pro žáky od 7 let v ku. Základní
studium II. stupn má 3 nebo 4 ro níky a je ur eno pro žáky od 14 let v ku. Po et ro ník základního
studia I. a II. stupn v jednotlivých um leckých oborech stanoví rámcový vzd lávací program pro
základní um lecké vzd lávání (dále jen "rámcový vzd lávací program").

(4) Pro žáky, kte í nenavšt vovali základní studium I. stupn , je možné organizovat p ípravné
studium ke vzd lávání v základním studiu II. stupn , které má 1 ro ník.

(5) Studium s rozší eným po tem vyu ovacích hodin je ur eno pro žáky základního studia I. a II.
stupn , kte í prokáží mimo ádné nadání a vynikající výsledky vzd lávání.

(6) Studium pro dosp lé má nejvýše 4 ro níky, délka vzd lávání v tomto studiu se ur uje podle
individuálních schopností žáka s p ihlédnutím k jeho v ku.

(7) V jednotlivých um leckých oborech základního um leckého vzd lávání (dále jen
"vzd lávání") se organizuje individuální, skupinová a kolektivní výuka. Po et žák v jednotlivých
p edm tech a odd leních a charakter skupinové a kolektivní výuky stanoví rámcový vzd lávací
program.

(8) editel školy m že ze zdravotních nebo jiných závažných d vod výjime n uvolnit žáka
zcela nebo z ásti z pravidelné docházky do n kterého povinného p edm tu stanoveného školním
vzd lávacím programem, a to bu na školní rok nebo jeho ást; zárove stanoví náhradní zp sob
výuky, obsah a rozsah zkoušek z p edm tu, ze kterého byl žák uvoln n.

(9) Škola m že v souladu se školním vzd lávacím programem organizovat koncerty, výstavy a
vystoupení, výjezdy do zahrani í a další akce související s výchovn vzd lávací inností.

(10) Mezi ú astníky výjezdu do zahrani í za adí škola pouze ty žáky, kte í mají uzav ené
pojišt ní odpov dnosti za škodu platné na území p íslušného státu a pojišt ní lé ebných výloh v
zahrani í nebo v p ípad výjezdu do lenského státu Evropské unie mají Evropský pr kaz zdravotního
pojišt ní nebo potvrzení tento pr kaz nahrazující.

(11) Bezpe nost a ochranu zdraví nezletilých žák ve škole, p i vzd lávání mimo místo, kde se
uskute uje vzd lávání1), a p i akcích konaných mimo místo, kde se uskute uje vzd lávání, zajiš uje
právnická osoba, která vykonává innost školy, svými zam stnanci, vždy však nejmén jedním
pedagogickým pracovníkem. Zam stnance, který není pedagogickým pracovníkem, m že editel školy
k zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví nezletilých žák ur it pouze, pokud je zletilý a zp sobilý k
právním úkon m.

(12) P i akcích konaných mimo místo, kde se uskute uje vzd lávání, nesmí na jednu osobu
zajiš ující bezpe nost a ochranu zdraví nezletilých žák p ipadnout více než 25 t chto žák . Výjimku
z tohoto po tu m že stanovit s ohledem na náro nost zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví
nezletilých žák editel školy.

(13) P i akcích konaných mimo místo, kde se uskute uje vzd lávání, kdy místem pro
shromážd ní nezletilých žák není místo, kde se uskute uje vzd lávání, se zajiš uje bezpe nost a
ochrana zdraví nezletilých žák na p edem ur eném míst 15 minut p ed dobou shromážd ní. Po
skon ení akce kon í zajiš ování bezpe nosti a ochrany zdraví t chto žák na p edem ur eném míst a
v p edem ur eném ase. Místo a as shromážd ní nezletilých žák a skon ení akce škola oznámí

nejmén 1 den p edem jejich zákonným zástupc m.

§2
P ijímání uchaze

ke vzd lávání

(1) Do p ípravného studia jsou p ijímáni uchaze i, kte í prokáží p edpoklady ke vzd lávání.

(2) Do základního studia I. a II. stupn a studia pro dosp lé jsou p ijímáni uchaze i na základ
úsp šného vykonání talentové zkoušky a doporu ení p ijímací komise, jejíž leny jmenuje editel
školy. Talentová zkouška m že být nahrazena úsp šným ukon ením základního studia p edcházejícího
stupn . Termín konání talentových zkoušek škola zve ejní nejpozd ji 14 dní p ed jejich konáním.

(3) Do studia s rozší eným po tem vyu ovacích hodin p ijme žáka editel školy na návrh u itele
hlavního p edm tu.

(4) Do p ípravného a základního studia mohou být výjime n p ijati mimo ádn nadaní uchaze i,
kte í nedosáhli stanoveného v ku. Uchaze i, kte í p ekro ili v k stanovený v § 1 odst. 3, mohou být
podle výsledku talentové zkoušky p ijati do n kterého z vyšších ro ník základního studia.

§3
Hodnocení žáka

(1) Hodnocení výsledk vzd lávání žáka na vysv d ení m že být vyjád eno klasifikací, slovn
nebo kombinací obou zp sob . O zp sobu hodnocení rozhoduje editel školy. P i hodnocení žáka se
speciálními vzd lávacími pot ebami se p ihlíží k doporu ení školského poradenského za ízení.

(2) Slovní hodnocení na vysv d ení je konkrétním slovním vyjád ením dosažené vzd lávací
úrovn žáka ve vztahu k cíl m vzd lávání stanoveným rámcovým vzd lávacím programem, k
vlastním možnostem, p ístupu žáka ke vzd lávání a jeho v ku.

(3) Žák je v p ípad použití klasifikace v jednotlivých p edm tech hodnocen na vysv d ení
t mito stupni prosp chu:

a)
1 - výborný,
b)
2 - chvalitebný,
c)
3 - uspokojivý,

d)
4 - neuspokojivý.

(4) Žák je na konci prvního a druhého pololetí celkov hodnocen t mito stupni:

a)
prosp l(a) s vyznamenáním,
b)
prosp l(a),

c)
neprosp l(a).

(5) Žák prosp l s vyznamenáním, jestliže je z hlavního p edm tu hodnocen stupn m prosp chu 1
- výborný, v žádném povinném p edm tu není hodnocen stupn m prosp chu horším než 2 chvalitebný a pr m r stup prosp chu z povinných p edm t nemá vyšší než 1,5. Není-li stanoven
hlavní p edm t, prosp l žák s vyznamenáním, jestliže není hodnocen v žádném povinném p edm tu
stupn m prosp chu horším než 2 - chvalitebný a pr m r stup prosp chu z povinných p edm t
nemá vyšší než 1,5. V p ípad použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a
klasifikace postupuje škola podle pravidel pro hodnocení výsledk vzd lávání žák stanovených ve
školním ádu2).

(6) Žák prosp l, jestliže nebyl ani v jednom povinném p edm tu hodnocen stupn m prosp chu 4
- neuspokojivý nebo odpovídajícím slovním hodnocením.

(7) Žák neprosp l, jestliže byl z n kterého povinného p edm tu hodnocen stupn m prosp chu 4 neuspokojivý nebo odpovídajícím slovním hodnocením.

(8) Nelze-li žáka hodnotit za první pololetí ze závažných objektivních p í in, ur í editel školy
pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo ukon eno
nejpozd ji do ukon ení hodnocení za druhé pololetí p íslušného školního roku. Nelze-li žáka hodnotit
za druhé pololetí ze závažných objektivních p í in, ur í editel školy pro jeho hodnocení náhradní
termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo ukon eno do konce m síce srpna p íslušného
školního roku.

(9) editel školy m že uznat áste né vzd lání žáka, pokud je doloženo prokazatelným
zp sobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 5 let. Uzná-li editel školy dosažené vzd lání
žáka, uvolní žáka z vyu ování a hodnocení v rozsahu uznaného vzd lání.

§4
Postup žáka do vyššího ro níku a opakování ro níku

(1) Do vyššího ro níku postupuje žák, který byl na konci druhého pololetí celkov hodnocen
stupn m prosp l(a) nebo prosp l(a) s vyznamenáním a úsp šn vykonal postupovou zkoušku, pokud
tak stanoví rámcový vzd lávací program.

(2) Mimo ádn nadaného žáka lze na konci prvního pololetí nebo na konci druhého pololetí
p e adit do n kterého z vyšších ro ník bez absolvování p edchozího ro níku i ro ník , a to po
úsp šném vykonání postupových zkoušek ze všech povinných p edm t .

(3) Žákovi, který nebyl na konci druhého pololetí hodnocen, lze v od vodn ných p ípadech
umožnit opakování ro níku.

(4) Žáka studia s rozší eným po tem vyu ovacích hodin, který na konci druhého pololetí
neprosp l, lze p e adit zp t do p íslušného ro níku základního studia.

§5
Opravné zkoušky

(1) Žák, který je na konci druhého pololetí hodnocen stupn m prosp chu 4 - neuspokojivý nebo
odpovídajícím slovním hodnocením z jiného než hlavního p edm tu, koná opravnou zkoušku
nejpozd ji v posledním týdnu m síce srpna p íslušného školního roku. Z hlavního p edm tu opravnou
zkoušku nelze konat.

(2) Jestliže se žák nedostaví k opravné zkoušce v ur eném termínu, je hodnocen z p edm tu, ze
kterého m l konat opravnou zkoušku, stupn m 4 - neuspokojivý. Jestliže se žák nemohl dostavit k
opravné zkoušce ze závažných objektivních p í in a svou neú ast omluví editeli školy nejpozd ji do 3
dn od termínu stanoveného pro vykonání této zkoušky, ur í editel školy náhradní termín pro její
vykonání.

§6
Komisionální zkoušky

(1) Komisionální zkoušky se konají:

a)
p i postupových zkouškách podle § 4 odst. 1,
b)
p i záv re ných zkouškách na konci základního studia I. a II. stupn , studia s rozší eným
po tem vyu ovacích hodin a studia pro dosp lé,
c)

p i zkouškách z hlavního p edm tu studia s rozší eným po tem vyu ovacích hodin,
d)
p i p e azení mimo ádn nadaného žáka do n kterého vyššího ro níku bez absolvování
p edcházejícího ro níku nebo ro ník podle § 4 odst. 2 a
e)
p i opravných zkouškách.

(2) Zkušební komise je nejmén t í lenná a skládá se z odborník p íslušného p edm tu nebo
oboru. leny komise jmenuje editel školy. Jejím p edsedou je editel školy nebo jím pov ený u itel.
O hodnocení zkoušky rozhoduje komise v tšinou hlas , p i rovnosti hlas rozhoduje hlas p edsedy.

§7
Ukon ení vzd lávání

(1) Základní studium I. a II. stupn , studium s rozší eným po tem vyu ovacích hodin a studium
pro dosp lé se ukon ují vykonáním záv re né zkoušky. Záv re ná zkouška m že mít formu
absolventského vystoupení nebo vystavení výtvarných prací na výstav .

(2) Žák p estává být žákem školy:

a)
jestliže nevykonal záv re nou zkoušku nebo byl na konci druhého pololetí celkov hodnocen
stupn m neprosp l a nebylo mu povoleno opakování ro níku,
b)
jestliže byl vylou en ze školy3),
c)
v p ípad , že o to písemn požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák,
d)
v p ípad , že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za
vzd lávání ve stanoveném termínu.

(3) O ukon ení vzd lávání podle odstavce 2 písm. a) nebo d) je zákonný zástupce žáka nebo
zletilý žák vyrozum n písemn do jednoho týdne od ukon ení vzd lávání.

§8
Úplata za vzd lávání ve školách z izovaných státem,
krajem, obcí nebo svazkem obcí

(1) U žák p ípravného studia, základního studia I. a II. stupn a studia s rozší eným po tem

vyu ovacích hodin se stanoví výše úplaty v jednotlivých um leckých oborech tak, aby pr m rná výše
stanovených úplat nep ekro ila 110 % skute ných pr m rných neinvesti ních výdaj školy na žáka v
uplynulém kalendá ním roce s výjimkou výdaj na platy a náhrady plat nebo mzdy a náhrady mezd,
odm ny za pracovní pohotovost, odm ny za práci vykonávanou na základ dohod o pracích konaných
mimo pracovní pom r a odstupné, na úhradu pojistného na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní
politiku zam stnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojišt ní, na p íd ly do fondu
kulturních a sociálních pot eb a ostatní náklady vyplývající z pracovn právních vztah , na nezbytné
zvýšení náklad spojených s výukou žák uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona a rovn ž výdaj
na další vzd lávání pedagogických pracovník , na innosti, které p ímo souvisejí s rozvojem škol a
kvalitou vzd lávání, poskytnutých ze státního rozpo tu4).

(2) U studia pro dosp lé stanoví editel školy výši úplaty za vzd lávání

a)
u žák , kte í se zárove vzd lávají v denní form vzd lávání ve st ední škole, v denní form
vzd lávání v konzervato i nebo v denní form vzd lávání ve vyšší odborné škole, podle
odstavce 1,
b)
u žák , kte í nejsou uvedeni v písmeni a), nejvýše v plné výši pr m ru skute ných
neinvesti ních výdaj na žáka v uplynulém kalendá ním roce.

(3) Ukon í-li žák vzd lávání podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo c) v pr b hu prvního nebo druhého
pololetí školního roku, úplata za vzd lávání se nevrací. Ukon í-li žák vzd lávání podle § 7 odst. 2
písm. c) z d vod hodných zvláštního z etele, zejména zdravotních, lze pom rnou ást úplaty za
vzd lávání vrátit.

(4) editel školy stanoví výši úplaty na období školního roku. Úplatu lze uhradit ro n ,
pololetn , tvrtletn nebo m sí n . Úplata za stanovené období je splatná do 15. dne prvního m síce
p íslušného období. editel školy m že dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo
zletilým žákem jiný termín úhrady.

§9
P ehlídky a sout že

K podpo e nadaných žák , k vým n zkušeností a porovnávání výsledk vzd lávání se
organizují p ehlídky a sout že žák v jednotlivých um leckých oborech a p edm tech.

§ 10
P echodné ustanovení

Výše úplaty se podle § 8 odst. 1 a 2 stanoví od školního roku 2005/2006. Do té doby se
postupuje podle dosavadních právních p edpis .

§ 11
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a t lovýchovy eské republiky . 292/1991 Sb., o
základních um leckých školách.
2.
Vyhláška . 151/2003 Sb., kterou se m ní vyhláška . 292/1991 Sb., o základních um leckých
školách, ve zn ní zákona . 138/1995 Sb.
3.
Vyhláška . 155/2004 Sb., kterou se m ní vyhláška . 292/1991 Sb., o základních um leckých
školách, ve zn ní pozd jších p edpis .

§ 12
Ú innost

Tato vyhláška nabývá ú innosti dnem jejího vyhlášení.

____________________________________________________________
1)
§ 144 odst. 1 písm. g) školského zákona.
2)
§ 30 odst. 2 školského zákona.
3)
§ 31 odst. 2 až 4 školského zákona.
4)
§ 160 odst. 1 písm. c) školského zákona.

