ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY
Základní umělecká škola Brno, Charbulova 84, 618 00
I.
Základní ustanovení
1. Organizační řád Základní umělecké školy Brno, Charbulova 84 upravuje
organizaci a řízení školy s přihlédnutím k místním provozním podmínkám školy.
2. Organizační řád vychází z platných právních předpisů, zejména ze :
- zákona č. 561 /2004 Sb. (Školský zákon)
- Vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání
- učebních plánů a osnov pro Základní umělecké školy vydaných MŠMT
a Školního vzdělávacího programu pro ZUŠ Brno, Charbulova 84
- pracovního řádu pro zaměstnance škol a školských zařízení – vyhláška MŠMT č.263 /2006 Sb.
Se všemi výše uvedenými vyhláškami jsou pracovníci pravidelně seznamováni.

II.
Organizace základního uměleckého vzdělávání na základní umělecké škole
Škola je příspěvkovou organizací, jejímţ zřizovatelem je Jihomoravský kraj.
Základní umělecká škola má především za úkol zajišťovat výuku a výchovu ţáků
podle učebních plánů a osnov schválených MŠMT ČR .
Výuka na ZUŠ probíhá ve čtyřech uměleckých oborech :
Hudební obor
Přípravné studium v základním studiu I. stupně má nejvýše 2 ročníky,
je určeno pro ţáky od 5 let věku.
Základní studium I. stupně má 4- 7 ročníků a je určeno pro ţáky od 7 let věku.
Základní studium II. stupně má 4 ročníky a je určeno pro ţáky od 14 let věku.
Pro ţáky, kteří nenavštěvovali základní studium I. stupně, je moţné organizovat přípravné
studium ke vzdělání v základním studiu II. stupně, , které má 1 ročník.
Studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin je určeno pro ţáky základního studia
I. a II. stupně, kteří prokáţí mimořádné nadání a vynikající výsledky vzdělávání.
Studium pro dospělé má nejvýše 4 ročníky, délka vzdělávání v tomto studiu se určuje podle
Individuálních schopností ţáka s přihlédnutím k jeho věku.
Taneční obor
od 5 roků ţáka nejvýše 2 ročníky přípravné studium,
od 7 let do 14 let ţáka základní studium I. stupeň
od 14 let do 18 let ţáka základní studim II. stupně
Případné další studium pro dospělé (SPD) má nejvýše 4 ročníky
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Výtvarný obor
od 5 roků ţáka - přípravné studium,
od 7 let do 14 let ţáka základní studium I. stupeň
od 14 let do 18 let ţáka základní studim II. stupně
Případné další studium pro dospělé (SPD) má nejvýše 4 ročníky

Literárně-dramatický obor
od 5 roků ţáka - přípravné studium,
od 7 let do 14 let ţáka základní studium I. stupeň
od 14 let do 18 let ţáka základní studim II. stupně
Případné další studium pro dospělé (SPD) má nejvýše 4 ročníky

III.
Ředitel školy
Ředitel školy zejména:
a) řídí a kontroluje veškerou činnost školy, odpovídá za pedagogické a hospodářské
výsledky školy
b) plní úkoly vedoucího organizace v pracovně právních vztazích,
rozhoduje o vzniku nebo zániku pracovního poměru zaměstnanců školy
c) stanoví pracovní náplně a rozvrţení pracovní doby zaměstnanců
d) jmenuje své zástupce a stanoví odpovědnost jednotlivých zaměstnanců
e) usměrňuje koncepci výuky a výchovy ve škole a odpovídá za pedagogickou
a odbornou úroveň
f) rozhoduje o zásadních otázkách mzdové politiky a o hospodaření s FKSP
g) odpovídá za vedení dokumentace na škole

IV.

Zástupce ředitele školy
Zástupce ředitele jmenuje do funkce ředitel školy.
Zástupce ředitele odpovídá za plnění úkolů školy na úsecích, které mu byly svěřeny.
Pověřený zástupce jedná jménem školy v době nepřítomnosti ředitele.
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V.
Pracovníci školy
Pracovníci školy jsou zejména povinni :
a) řídit se „Pracovním řádem pro zaměstnance škol a školských zařízení„ ,
Školním řádem, organizačním a vnitřním řádem školy
b) plnit příkazy ředitele a jeho zástupce
c) dodrţovat pracovní kázeň
d) plně vyuţívat pracovní dobu
e) ohlašovat řediteli neprodleně všechny změny v osobních poměrech a jiné údaje, které mají
význam pro mzdové, zdravotní, sociální, nemocenské a daňové účely
f) dodrţovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
g) chránit majetek školy, řádně hospodařit s prostředky svěřenými organizací,
řádně zacházet s inventářem školy
h) nevynášet z objektu organizace předměty inventáře školy a pouţívat je k osobním účelům
i) nezdrţovat se bez povolení ředitele školy v objektu organizace mimo pracovní dobu
Pedagogičtí zaměstnanci plní úkoly zejména podle pracovních plánů, které vycházejí
z učebních plánů a osnov pro ZUŠ , z rozvrhu hodin, rozpisů dozorů.
Nepedagogičtí zaměstnanci plní úkoly vymezené v jejich popisech práce.

VI.
Organizační uspořádání školy

Přímá vyučovací povinnosti probíhá na škole především v odpoledních hodinách.
Pravidelně jsou pořádány ţákovské koncerty (asi jedenkrát za měsíc).
Minimálně 1x ročně je uspořádáno Slavnostní vystoupení ţáků hudebního, tanečního
a literárně-dramatického oboru.
Výtvarný obor dvakrát do roka uspořádá výstavu spojenou s vernisáţí.
Ţáci jsou zapojeni do různých soutěţí ZUŠ, městských přehlídek, výstav a mnohých jiných
kulturních akcí týkajících se obce nebo přímo města Brna, ale i mimobrněnských, dokonce i
mezinárodních.
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Organizace výuky :
Hudební obor
Ţáci v hudebním oboru po skončení Přípravné hudební výchovy navštěvují hlavní nástroj.
Hlavní obor je vyučován 1/týdně - lekcí v délce 45 minut.
Talentovaní ţáci, kteří se připravují ke studiu na vyšší umělecké škole mohou mít rozšířenou
výuku v délce 1,5 hod. týdně.
Dle učebních plánů a osnov je ţák povinen navštěvovat hudební nauku.
Ve výjimečných případech můţe ředitel školy uvolnit ţáka z pravidelné docházky do některého
povinného předmětu např. hudební nauky a zároveň stanoví náhradní způsob výuky,
obsah a rozsah zkoušek z předmětu , ze kterého byl ţák uvolněn.
O uvolnění ţáka z hudební nauky je nutno podat písemnou ţádost podepsanou zákonným
zástupcem ţáka s uvedením závaţných důvodů.

Taneční obor
Taneční obor je vyučován dle platných učebních plánů a osnov pro ZUŠ od PTV po studium
pro dospělé a podle Školského vzdělávací programu pro ZUŠ, Brno, Charbulova 84.
Taktéţ počet vyučovacích hodin v týdnu se řídí dle učebních plánů, osnov a ŠVP.
Vyučující pravidelně pořádá třídní schůzky (otevřenou hodinu) s rodiči, které se konají
formou ukázkových hodin a rodiče tak mohou posoudit kvalitu výuky, výkony svých dětí
porovnat s ostatními dětmi, sledovat postup hodiny a ubezpečit se, ţe jejich dítě získává
cit pro krásu pohybu.
Výtvarný obor
Výtvarný obor je vyučován dle platných učebních plánů a osnov a podle Školského vzdělávacího
programu pro ZUŠ Brno, Charbulova 84.
Výtvarné práce ţáků jsou vystavovány při různých příleţitostech (například školní koncerty,
vánoční akce školy, na výstavách výtvarného oboru apod).
Literárně-dramatický obor
Literárně-dramatický obor je vyučován dle platných učebních plánů a osnov a podle
Školského vzdělávacího programu pro ZUŠ Brno, Charbulova 84.
Stejně jako v tanečním oboru vyučující LDO pořádá třídní schůzky (otevřenou hodinu) s rodiči.
Ţáci literárně-dramatického oboru se prezentují na ţákovských koncertech školy
a na všech veřejných akcích školy.
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Provoz školy
Archivování písemností :
Všechny písemnosti jednotlivých tříd jsou uschovány v archivu školy.
Od jednotlivých učitelů je přejímá ředitel školy.
Také účetnictví školy je archivováno podle předpisů.

Předepsaná dokumentace :
Učitelé vedou předepsanou dokumentaci, která je předkládána řediteli školy ke kontrole
a k podpisu. Dokumentace, která není předkládána k podpisu se pravidelně kontroluje
při hospitacích.

Evidence majetku:
O evidenci majetku jsou vedeny účetní záznamy (inventární knihy, inventurní soupisy).
Majetek je evidován také na místních seznamech v jednotlivých učebnách.
Inventarizace majetku školy je prováděna vţdy jednou ročně
(na konci kalendářního roku). Ředitel školy vydá pokyn k zahájení inventarizace
a ustanoví tříčlennou inventarizační komisi.
O výsledku provedené inventarizace se sepíše inventarizační protokol podepsaný
inventarizační komisí a ředitelem školy.

VII.
Závěrečná ustanovení
Tímto se ruší organizační řád ze dne 30.8.2011
a nabývá účinnosti nový organizační řád ze dne 28.8.2012
Tento organizační řád ZUŠ Brno, Charbulova 84, 618 00
byl projednán a schválen na provozní poradě 28.8. 2012 se zaměstnanci školy

V Brně dne 28.8.2012

Antonín Gál
ředitel školy
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