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Konzervatoř, České Budějovice, Kanovnická 22 
 

Školní řád 
 

I. Práva posluchačů konzervatoře: 
 

1. Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu. 

2. Na odpočinek a volný čas. 

3. Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jejich 

duchovní, morální a sociální rozvoj. Mají právo na ochranu před informacemi, které 

škodí jejich pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jejich morálku. 

4. Na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se jich týkají. Svůj názor musí 

vyjadřovat přiměřenou formou. Posluchači mají právo sdělit svůj názor ročníkovému 

učiteli, učiteli hlavního oboru, výchovnému poradci, ostatním vyučujícím, zástupci 

ředitele, řediteli školy. 

5. Na ochranu před fyzickým a psychickým násilím, před sociálně patologickými jevy. 

Mají právo na využití preventivních programů, které slouží k poskytnutí potřebné 

podpory ve zmíněných oblastech. 

6. Na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitnou v nesnázích nebo mají nějaké další 

osobní problémy. 

7. Na vyžádání pomoci vyučujícího z důvodu, že neporozuměli učivu. 

8. Na zvláštní péči v případech onemocnění či zdravotního postižení. 

9. Na studium ve zdravém životním prostředí a na odstranění škodlivin ze školního 

prostředí v rámci možností školy. 

10. Na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s narkotiky a 

psychotropními látkami.  

11. Účastnit se seminářů a mistrovských kurzů, ucházet se o účast v tuzemských a 

zahraničních koncertních zájezdech a v soutěžích. (Škola finančně zabezpečuje pouze 

soutěže vyhlášené MŠMT ČR.) 

12. Za smluvních podmínek na zapůjčení hudebních nástrojů, notových, zvukových i 

jiných studijních materiálů, které jsou majetkem školy. 

13. Na vykonání dobrovolné maturitní zkoušky. Přihláška se podává na předepsaných 

formulářích. Žák/student ji odevzdá svému ročníkovému učiteli nejpozději do 15. října 

školního roku, kdy se k maturitní zkoušce přihlašuje. SMZ lze konat nejdříve po 

řádném ukončení IV. ročníku. 
14. Ve výjimečných a odůvodněných případech na změnu učitele individuální výuky, 

především hlavního oboru. Posouzení důvodů a konečné rozhodnutí je v pravomoci 

ředitele školy. 

15. Na podání žádosti o přeřazení do vyššího ročníku bez absolvování předchozího 

ročníku. Žádost žák/student musí podat písemně (za nezletilé pak zákonný zástupce), 

nejpozději do konce května předcházejícího školního roku. Zkoušky z jednotlivých 

předmětů ročníku, který žák/student nebude absolvovat, vykoná do konce září 

příslušného školního roku. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy. Zkoušku z  

HO (za ročník, který nebude absolvovat) vykoná žák/student nejpozději do konce října 

příslušného školního roku. 

16. Plnoletí žáci/studenti a zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo volit a být voleni 

do Školské rady.  

17. Žáci/studenti mají též zákonem dané právo zakládat v rámci školy samosprávné 

orgány, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet 

na ředitele s tím, že ředitel je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto 

samosprávných orgánů zabývat. 
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18. Žáci/studenti a zákonní zástupci nezletilých žáků mají ze zákona právo na 

poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání. Poradenskou 

činnost zajišťuje výchovný poradce ve stanovených konzultačních hodinách, které 

jsou zveřejněny na hlavní nástěnce konzervatoře. 

19. Žáci/studenti (zákonní zástupci) mají ze zákona právo nahlédnout do své pedagogické 

dokumentace (katalogové listy, protokoly o vykonaných zkouškách apod.). Mohou tak 

činit v čase dohodnutém a k tomu vymezeném na studijním oddělení školy. Tyto 

dokumenty nelze nikam odnášet. Lze z nich ale pořizovat výpisky a v případě 

vyžádání kopií těchto dokumentů bude účtována částka dle sazebníku. 

20. Žáci/studenti a zákonní zástupci nezletilých žáků mají zákonem dané právo vyjadřovat 

se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání. Mají 

též právo vznášet dotazy a podávat kritické připomínky k chodu školy a náměty ke 

zlepšení podmínek výuky. 

21. V souladu s Vyhláškou č. 107/2005 Sb. má žák/student právo odebrat denně jeden 

oběd v zařízení školního stravování. Má také právo odebrat oběd v zařízení školního 

stravování první den své neplánované nepřítomnosti ve škole. 

 

 

II. Povinnosti posluchačů konzervatoře: 
 

1. Žáci/studenti jsou povinni řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat, být ve 

vyučování včas a zúčastňovat se výuky všech předmětů podle stanového rozvrhu a 

zúčastňovat se stanovených zkoušek.  

2. Opatřit si požadované učební pomůcky a učebnice a nosit je do výuky. 

3. Zúčastňovat se veřejných vystoupení školy. 

4. Zúčastňovat se na pokyn vedoucích oddělení přednášek, seminářů apod., které škola 

pořádá. 

5. Dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž 

byli seznámeni. 

6. Dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti v prostorách školy i mimo školu. Chránit 

své zdraví i zdraví svých spolužáků. 

7. Dodržovat zásady kulturního chování a dbát o dobré jméno českobudějovické 

konzervatoře. 

8. V průběhu přestávek se žáci/studenti mohou volně pohybovat v prostorách školy za 

předpokladu, že budou respektovat pravidla bezpečnosti. 

9. Žáci/studenti do školy nesmí nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz 

nebo ohrožovat mravní výchovu jejich i spolužáků. 

10. Ve výuce je zakázáno používat mobilní telefony, mobilní telefon musí být při výuce 

vypnutý a umístěný mimo lavici, skrytý v osobních věcech. 

11. Pokud posluchači zjistí ztrátu osobní věci, okamžitě ohlásí tuto skutečnost 

ročníkovému učiteli nebo na sekretariátu školy. 

12. Ve škole i mimo školu dodržují posluchači konzervatoře pravidla slušného chování a 

dbají na dobré občanské soužití. 

13. V případě každé absence jsou žáci/studenti povinni doplnit si neprodleně zameškanou 

látku. 

14. Doporučení lékaře k osvobození od tělesné (pohybové) výchovy pro konkrétní školní 

rok předkládají žáci/studenti na studijní oddělení školy nejpozději do konce září 

příslušného školního roku.  

15. Žáci/studenti jsou povinni neprodleně ohlásit na studijní oddělení změny  zdravotní 

pojišťovny, bydliště, změnu stavu (sňatek, rozvod), zahájení trestního řízení. 

16. Žáci I. a II. ročníku jsou povinni navštívit alespoň jeden koncert posluchačů týdně, a 

to v úterý nebo ve čtvrtek. Docházka je zaznamenávána službu konajícím 

vychovatelem. V ostatních dnech bude účast žákům na koncertech uznávána tehdy, 
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bude-li potvrzena osobně některým z pedagogů školy. Výjimky v docházce může 

povolit ředitel školy. 

17. Žáci/studenti jsou povinni respektovat pokyny všech pracovníků školy. Dále jsou 

povinni sledovat na všech nástěnkách sdělení a pokyny ředitelství školy, studijního 

oddělení, svých vedoucích oddělní i další písemná sdělení. 

18. Žáci/studenti jsou povinni nosit do školy studijní výkaz a na požádání ho předložit 

pedagogům školy. Nezletilí žáci jsou povinni předložit svůj studijní výkaz 

k pravidelným kontrolám rodičům nebo zákonným zástupcům. 

19. Při cestě na oběd do školní jídelny U Tří lvů a školní jídelny Biskupského 

gymnázia a zpět jsou žáci a studenti povinni přecházet vozovku výhradně po 

značených přechodech. Přecházení vozovky mimo značené přechody je 

nepřípustné! 

20. Zletilí žáci/studenti jsou dále povinni: 

a) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných 

závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,  

      b) oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 Školského zákona a změny v údajích, 

  které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka. 

21. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni: 

a)   zajistit, aby žák docházel řádně do školy,  

b) na vyzvání ředitele školy projednávat se školou závažné otázky týkající se 

vzdělávání žáka, 

c) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo 

jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 

d) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami 

stanovenými tímto školním řádem. 

22. V souladu s Vyhláškou č. 107/2005 Sb. žák/student nesmí odebrat oběd v zařízení 

školního stravování od druhého dne své nepřítomnosti ve škole. V případě, že tak 

učiní, závažným způsobem porušuje Školní řád Konzervatoře, České Budějovice, 

Kanovnická 22 a zároveň nedovoleně čerpá státní dotace určené na školní 

stravování. 

 

 

III. Docházka do vyučování: 
 

1. Základní povinností posluchačů konzervatoře je pravidelná účast a včasný 

příchod do vyučování dle stanoveného rozvrhu. 

2. Pedagogická, umělecká nebo jiná pracovní činnost žáků/studentů nesmí 

zasahovat do vyučování. Výjimky povoluje ředitel školy. 
3. Nepřítomnost nezletilých žáků konzervatoře omlouvají jejich zákonní zástupci 

(zdravotní nebo jiné vážné důvody). V odůvodněných případech má škola právo 

vyžadovat na omluvu nepřítomnosti posluchačů konzervatoře lékařské potvrzení. 

4. Zletilý žák/student si může sám omluvit za jedno pololetí školního roku pouze 

dva dny absence. Další nepřítomnost je povinen vždy doložit lékařským či jiným 

potvrzením. 

5. O uvolnění z výuky z předem známého důvodu žádá žák nebo jeho zákonný zástupce 

ročníkového učitele. Žádosti o uvolnění z výuky do tří dnů povoluje ročníkový učitel 

po dohodě s učitelem hlavního oboru a žádost posoudí z hlediska aktuálních studijních 

výsledků žáka. 

6. O uvolnění z výuky na více než tři dny žák/student požádá ředitele školy formou 

písemné žádosti (formulář žádosti si vyzvedne na sekretariátu školy). 

7. Nepředvídanou absenci je žák/student (zákonný zástupce) povinen oznámit na 

studijní oddělení školy nejpozději do třech kalendářních dnů od počátku jeho 

nepřítomnosti (tel.: 386 110 426, e-mail: sekretariat@konzervatorcb.cz). Vždy je 
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nutno uvést důvod a předpokládanou délku absence; trvá-li nemoc déle než 10 

vyučovacích dnů a je-li zřejmé, že žák ještě nemůže docházet do výuky, zašle škole 

lékařský doklad s uvedením předpokládané délky nepřítomnosti ve výuce. 

8. Žák/student je povinen po ukončení své nepřítomnosti předložit písemnou 

omluvenku učitelům vždy na prvních vyučovacích hodinách těch předmětů, které 

svou nepřítomností zameškal. Pokud jim však žák/student omluvenku nepředloží 

do pěti pracovních dnů od ukončení své nepřítomnosti, bude jeho absence 

hodnocena jako neomluvená. 
9. Neakutní předem domluvené návštěvy u lékaře žák/student koná mimo vyučování. 

10. Jestliže se žák/student neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a 

jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy písemně zletilého žáka/studenta 

nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody 

žákovy/studentovy nepřítomnosti; zároveň upozorní, že jinak bude žák/student 

posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Žák/student, který do 10 dnů od 

doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se 

posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem 

přestává být žákem/studentem školy. 
 

 

IV. Studium 
 

1. V Konzervatoři, České Budějovice, Kanovnická 22 lze studovat v oborech vzdělávání 

hudba a zpěv. Vzdělávání se zpravidla ukončuje absolutoriem v konzervatoři a 

žák/student jím získává vyšší odborné vzdělání v konzervatoři. Dokladem je 

vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři a diplom absolventa konzervatoře. Označení 

absolventa konzervatoře, které se uvádí za jménem, je “diplomovaný specialista”, 

zkráceně “DiS.”. Žáci/studenti mohou ukončit vzdělávání také maturitní zkouškou, 

nejdříve však po čtvrtém ročníku. 

2. Absolutorium mohou žáci/studenti konat, pokud úspěšně ukončili šestý ročník a 

úspěšně vykonali maturitní zkoušku nebo závěrečné komisionální zkoušky z 

Českého jazyka a literatury a Dějin hudby. Žáci/studenti, kteří ukončují vzdělávání 

v konzervatoři absolutoriem bez předchozího konání maturitní zkoušky, konají v 

termínu na konci IV. ročníku (nejpozději však do konce prvního pololetí následujícího 

školního roku) závěrečnou komisionální zkoušku z Českého jazyka a literatury a Dějin 

hudby. Neprospěl-li žák u závěrečné komisionální zkoušky, stanoví zkušební komise 

termín opravné zkoušky. Opravnou závěrečnou komisionální zkoušku může žák konat 

nejvýše dvakrát. Předsedu a členy zkušební komise pro závěrečnou komisionální 

zkoušku jmenuje ředitel školy. 

3. V průběhu studia mohou žáci/studenti (zákonní zástupci) v souladu s platnou 

legislativou (zejména Školský zákon 561/2004 a Vyhláška 13/2005 MŠ) požádat o 

přerušení vzdělávání, individuální vzdělávací plán, uznání dosaženého vzdělání, 

opakování ročníku, změnu oboru vzdělávání (studijního zaměření). Žádosti se 

adresují řediteli školy a lze je podat na sekretariátu školy. 

4. Přerušit vzdělávání lze nanejvýš na dobu dvou let. Po dobu přerušení vzdělávání 

žák/student není žákem/studentem školy a po uplynutí doby přerušení pokračuje v tom 

ročníku, ve kterém bylo vzdělávání přerušeno. Výjimečně (např. v případě, že se po 

dobu přerušení vzdělávání vzdělával na jiné umělecké škole) může se souhlasem 

ředitele pokračovat ve vyšším ročníku, prokáže-li odpovídající znalosti. Požádat o 

ukončení přerušení vzdělávání lze i před uplynutím doby přerušení. 

5. Žák/student má právo přestoupit na jinou školu. 

6. V případě, že žák/student neprospěl na konci druhého pololetí nebo nepostoupil do 

vyššího ročníku, je možné povolit opakování ročníku. Posuzují se přitom zejména 

dosavadní studijní výsledky a důvody uvedené v žádosti. 
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7. Žáci/studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření 

podmínek ve formě podpůrných opatření v souladu se zjištěnými speciálním 

vzdělávacími potřebami. Podpůrná opatření jsou rozdělena do pěti stupňů a upravují 

vzestupně rozsah možné podpory žáka/studenta od prvního stupně představujícího 

minimální úpravu metod, organizace výuky a hodnocení žáka, až do pátého stupně 

obsahujícího nejvyšší míru podpůrných opatření, a to vždy s ohledem na věk, stupeň 

vývoje, nejlepší zájem a individuální vzdělávací potřeby žáka s přihlédnutím 

k účelnosti a efektivitě zvolených opatření. Stupeň a míru podpory stanoví na základě 

vyšetření žáka/studenta školské poradenské zařízení – pedagogicko-psychologická 

poradna (PPP) nebo speciálně pedagogické centrum (SPC). 

8. Z důvodu mimořádného talentu může ředitel školy povolit studium v individuálním 

vzdělávacím plánu. Podmínkou je doporučení žádosti žáka/studenta uměleckou radou 

školy a kladné vyjádření Pedagogicko-psychologické poradny. Další podmínkou je 

klasifikační stupeň výborný z hlavního oboru a to, že žákovi/studentovi nebylo v 

předchozím ročníku uděleno kárné výchovné opatření. Při tomto způsobu studia je 

organizace výuky určena individuálním vzdělávacím plánem, který respektuje oblast a 

míru mimořádného nadání žáka/studenta.  Žák/student s individuálním vzdělávacím 

plánem v případě potřeby navštěvuje pouze určené hodiny kolektivní výuky (seznam 

předmětů určuje vždy ředitel školy po poradě s vedoucím oddělení) a z daných 

předmětů vykonává na konci každého pololetí daného školního roku zkoušky. 

Povinností žáka/studenta, který má povolení individuální vzdělávací plán, je odevzdat 

přehled konzultačních hodin za 1. pololetí do 15. ledna daného školního roku a za 2. 

pololetí do 15. června daného školního roku. Pokud žák/student nedodrží podmínky 

pravidelných konzultací, může mu být povolení individuálního vzdělávacího plánu 

zrušeno.  

9. O uznání uceleného či částečného (dříve) dosaženého vzdělání lze požádat do 30. 

září příslušného školního roku. Uznáno bude ucelené dosažené vzdělání žáka/studenta 

(především úspěšně ukončené vzdělání ve střední, vyšší odborné nebo vysoké škole), 

pokud je doloženo dokladem o tomto vzdělání nebo jiným prokazatelným způsobem. 

Částečné vzdělání žáka/studenta (absolvování pouze některých ročníků jiné střední, 

vyšší odborné nebo vysoké školy či jiné neformální vzdělávání např. v odborných 

kurzech, jazykové škole apod.) může být uznáno, pokud je doloženo dokladem o 

tomto vzdělání nebo jiným prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení 

neuplynulo více než 10 let nebo pokud žák/student znalosti z tohoto vzdělání prokáže 

při zkoušce stanovené ředitelem školy. V případě, že je dosažené vzdělání 

žáka/studenta uznáno, žák/student je uvolněn z vyučování a hodnocení v rozsahu 

uznaného vzdělání. Uznání dosaženého vzdělání žák neprodleně předloží ročníkovému 

učiteli a příslušnému pedagogovi, který vyučuje daný předmět /předměty/. 

10. Komisionální zkoušky koná žák/student v těchto případech: 

a) při zkoušce z hlavního oboru studia - hry na nástroj a zpěvu, které stanoví 

školní vzdělávací program konzervatoře, a to  

1. ročník na konci 1. a 2. pololetí  

2. - 6. ročník na konci 2. pololetí,  

       b) koná-li opravné zkoušky z předmětů, ve kterých na konci 2. pololetí neprospěl, 

     c) požádá-li zletilý žák/student nebo zákonný zástupce nezletilého žáka o 

         komisionální přezkoušení z důvodů pochybnosti o správnosti hodnocení,  
                      zjistil-li ředitel školy porušení pravidel hodnocení. 

Podrobnosti týkající se konání komisionální zkoušky včetně složení komise pro 

komisionální zkoušku, termínu konání zkoušky a způsobu vyrozumění žáka a 

zákonného zástupce nezletilého žáka o výsledcích zkoušky stanoví ředitel školy a 

zveřejní je na hlavní nástěnce školy. Komise pro komisionální zkoušku je nejméně 

tříčlenná. Komisi tvoří předseda, zkoušející učitel, kterým je zpravidla vyučující učitel 

žáka daného předmětu, a přísedící, který má odbornou kvalifikaci téhož nebo 
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příbuzného předmětu. Výsledek zkoušky oznámí předseda v den konání zkoušky. 

Hodnocení se řídí kritérii uvedenými v tomto školní řádu.  

Komisionální zkoušku podle může žák a student konat v jednom dni nejvýše jednu. 

Komisionální zkoušku z důvodu uvedeného v odstavci 1 písm. b) může žák ve druhém 

pololetí konat nejdříve v měsíci srpnu příslušného školního roku, pokud zletilý žák 

nebo zákonný zástupce nezletilého žáka nedohodne s ředitelem školy dřívější termín; 

v případě žáka posledního ročníku vzdělávání vyhoví ředitel školy žádosti o dřívější 

termín vždy. 

11. Na konci 1. pololetí se vydávají výpisy z vysvědčení. Pokud zletilý žák/student nebo 

zákonný zástupce nezletilého žáka požádá, bude mu vydáno vysvědčení v originále. 

Na konci 2. pololetí škola vydává originál závěrečného vysvědčení příslušného 

ročníku. Výpisy z vysvědčení i vysvědčení si žáci/studenti vyzvedávají u svého 

ročníkového učitele osobně v den vydávání vysvědčení. 

 

 

V. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání 
 

1) Výsledky vzdělávání žáků/studentů se hodnotí formou klasifikace. 

 

2) Hodnotící kritéria jsou stanovena pro celkovou klasifikaci, vztahují se i k dílčím 

hodnocením a komisionálním zkouškám. Vždy se vychází z požadavků ŠVP (osnov), 

přihlíží se k zájmu o předmět i k individualitě žáka/studenta. Klasifikace má také 

motivační význam, musí však být objektivní a spravedlivá i vůči ostatním 

žákům/studentům. V předmětu Tělesná výchova je hlavním kritériem zájem a snaha. 

 

výborný 
Žák/student samostatně ovládá učivo, eventuální drobné nedostatky nepřesahující 10% 

učiva. 

 

V předmětech nástrojové výuky a zpěvu (= Hlavní obor, Základy klavírní hry (Povinný 

klavír), Hra z listu a studium orchestrální sól, Hra z listu a improvizace, Komorní hra, 

Souborová hra, Orchestrální hra, Hra na příbuzný a druhý nástroj, Hra partitur a 

klavírních výtahů, Hra na cembalo, Improvizace a hra generálbasu, Hra na bicí 

nástroje, Dirigování, Korepetice, Korepetice a studium úloh, Doprovod a korepetice): 

výkon žáka/studenta je umělecky i technicky přesvědčivý, odpovídá plně požadavkům 

ŠVP (osnov). 

 

chvalitebný 

Žák/student ovládá učivo, ale jeho výkon vykazuje nepřesnosti či chyby, které ale 

nepřesahují 30% učiva, s pomocí učitele většinu nepřesností a chyb opraví. 

 

V předmětech nástrojové výuky a zpěvu je výkon žáka stále umělecky i technicky 

přesvědčivý a odpovídá požadavkům ŠVP (osnov); v jeho technice či výrazu 

(případně v obojím, eventuálně v paměti) se vyskytují drobné nedostatky. 

 

dobrý 

Žák/student zadané učivo ovládá jen z části a jeho výkon vykazuje značné nepřesnosti 

či chyby, které ale nepřesahují 50%, značnou část chyb s pomocí učitele napravuje. 

 

V předmětech nástrojové výuky a zpěvu je výkon žáka/studenta umělecky nebo 

technicky méně přesvědčivý (případně vykazuje větší paměťové výpadky), nebo 

nesplnil v některém ohledu požadavky ŠVP (osnov). 
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dostatečný 

Žák/student většinu zadaného učiva neovládá, neznalosti nepřesáhnou cca 70% učiva a 

s pomocí učitele menší část chyb napravuje. 

 

V předmětech nástrojové výuky a zpěvu je výkon žáka/studenta umělecky 

nepřesvědčivý, vykazuje zásadní technické nedostatky nebo žák/student v podstatném 

obsahu nesplnil požadavky ŠVP (osnov). 

 

nedostatečný 
Žák/student zadané učivo neovládá, neznalosti již přesahují 80% učiva a ani s větší 

pomocí učitele chyby neopravuje. 

 

V předmětech nástrojové výuky a zpěvu je výkon žáka/studenta umělecky 

nepřesvědčivý a vykazuje zcela zásadní technické a paměťové nedostatky, nebo 

žák/student nesplnil požadavky ŠVP (osnov). 
 

3) Klasifikace SMZ jsou stanoveny pro daný školní rok kritérii Cermatu. 

 

4) Učitelé hodnotí a klasifikují žáky/studenty průběžně a dílčí hodnocení 

žákům/studentům ihned sdělují a neplnoletým žákům následně zapisují do studijních 

výkazů.  

 

5) Nelze-li žáka/studenta hodnotit na konci 2. pololetí, náhradní termín pro hodnocení za 

2. pololetí je stanoven do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení 

navštěvuje žák/student nejbližší vyšší ročník. Není-li hodnocen ani do konce září, 

neprospěl a přestává být žákem/studentem školy druhým dnem po skončení 

náhradního termínu, anebo dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o 

nepovolení opakování ročníku. 

 

6) Žák/student, který na konci 2. pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných předmětů 

nebo žák/student, který neprospěl na konci 1. pololetí nejvýše ze dvou povinných 

předmětů vyučovaných pouze v 1. pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku 

nejpozději do konce příslušného školního roku, v termínu stanoveném ředitelem. 

Nelze-li žáka/studenta klasifikovat na konci 1. pololetí, náhradní termín, aby 

hodnocení bylo za 1. pololetí uzavřeno, je stanoven do konce měsíce června. Není-li 

možné žáka/studenta hodnotit ani do konce června, žák/student se za první pololetí 

nehodnotí.  

 

7) Žák/student, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání bez 

řádné omluvy nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy 

žákovi/studentovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září 

následujícího školního roku. 

Žák/student, který nepostoupil do vyššího ročníku, přestává být žákem/studentem 

školy posledním dnem příslušného školního roku nebo následujícím dnem po dni, kdy 

nevykonal opravnou zkoušku nebo neprospěl při hodnocení v náhradním termínu 

anebo dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o nepovolení 

opakování ročníku. 

 

8) Klasifikaci z chování stanovuje ročníkový učitel po projednání na pedagogické radě. 

Kritériem pro klasifikaci je dodržování pravidel chování a školního řádu během 

klasifikačního období.  Škola hodnotí a klasifikuje žáky/studenty především za jejich 

chování ve škole a při školních akcích mimo školu. S ohledem na povinnost 
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žáka/studenta dbát dobrého jména školy, která je dána školským zákonem a je rovněž 

uvedena ve školním řádu, lze hodnotit i chování mimo školu. 

 

9) Součástí klasifikace hlavního oboru je hodnocení výkonu žáků i studentů na veřejném 

koncertě posluchačů. Žák/student má povinnost vystoupit veřejně alespoň jednou za 

pololetí na koncertě posluchačů. Tento bod se nevztahuje na žáky 1. ročníku studia. 

 

10)  Klasifikace chování žáka/studenta se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 

 

 

 

stupeň 1 (velmi dobré) 

Žák/student dodržuje pravidla chování a ustanovení řádu školy nebo se méně 

závažných přestupků dopouští ojediněle.  Pokud poruší pravidla chování tím, že má 

neomluvené absence, nesmí jich být více než 5. 

 

stupeň 2 (uspokojivé) 

Chování žáka/studenta již výrazněji není v souladu s pravidly chování a 

s ustanoveními školního řádu. Pokud poruší pravidla chování tím, že má neomluvené 

absence, může jich mít maximálně 6 – 9. 

 

stupeň 3 (neuspokojivé) 

Žák/student se dopustí vážného porušení proti pravidlům chování a školního řádu. 

Pokud poruší pravidla chování tím, že má neomluvené absence, má jich 10 a více. 

 

11)  Celkové hodnocení žáka/studenta se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 

 

prospěl(a) s vyznamenáním 

Žák/student má výbornou z hlavního oboru studia. V ostatních povinných předmětech 

nemá známku horší než chvalitebnou a jeho celkový průměrný prospěch není horší než 

1,5. Zároveň musí mít chování velmi dobré. 

 

prospěl(a) 

 Prospěch žáka/studenta není v žádném povinném předmětu hodnocený známkou 

nedostatečný. 

 

neprospěl(a) 

 Žák/student má z některého povinného předmětu známku nedostatečný. 

 

12)  Průběh hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami podle IVP: 

V konzervatorním specifickém vzdělávání se převážně jedná o individuální vzdělávací 

plán mimořádně talentovaných žáků a studentů v hlavním oboru studia - hře na nástroj 

nebo zpěvu. Jejich mimořádný talent nejprve potvrdí příslušná pedagogicko-

psychologická poradna. Vyučující hlavního oboru pak vytvoří individuální vzdělávací 

plán daného předmětu. Žák a student zvládá větší rozsah i technickou náročnost 

probírané látky hlavního oboru, který byl stanoven v ŠVP. 

Způsob ověřování a hodnocení vědomostí a dovedností žáků mimořádně 

talentovaných, kteří se vzdělávají v IVP, by měl vždy odpovídat jejich aktuálním 

možnostem a schopnostem.  Učitelé jednotlivých hlavních oborů studia sami zváží, jak 

je zapracují do výuky svého předmětu. Pravidelně informují vedení školy i zákonné 

zástupce o průběhu a hodnocení daného IVP. 
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VI. Výchovná opatření 
 

Výchovnými opatřeními jsou pochvaly a jiná ocenění a opatření k posílení kázně. 

 

1. Pochvaly:  

 

Za reprezentaci školy na významné soutěži nebo významném veřejném vstoupení školy, za 

mimořádný projev lidskosti, občanské a školní iniciativy, za obecně záslužný nebo 

statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou studijní práci mohou být žákům/studentům 

uděleny pochvaly ředitele. Pochvalu zpravidla navrhuje učitel hlavního oboru žáka/studenta, 

vedoucí oddělení nebo ročníkový učitel. Pochvalu nelze udělit žákovi/studentovi, jemuž bylo 

v daném pololetí uloženo výchovné opatření ředitele nebo je ve zkušební lhůtě podmíněného 

vyloučení, s výjimkou žáka/studenta, jemuž je navržena pochvala za mimořádný projev 

lidskosti nebo za obecně záslužný čin. Pochvala se uděluje písemně. 

 

2. Opatření k posílení kázně: 

 

Podle závažnosti přestupku anebo počtu neomluvených absencí mohou být žákům uložena 

tato opatření: 

a) napomenutí ročníkového učitele – za méně závažné provinění nebo 

za 1 neomluvenou hodinu, 

b) důtka ročníkového učitele – za závažnější provinění nebo 2 až 3 

neomluvené hodiny. Důtku ročníkového učitele schvaluje 

pedagogická rada. 

c) důtka ředitele školy – za vážné porušení školního řádu nebo za 4 až 

5 neomluvených hodin. Učitelé jsou povinni všechna závažná 

provinění žáků bezodkladně oznamovat řediteli.  

d) snížená známka z chování o jeden stupeň – za závažné porušení 

školního řádu nebo za 6 až 9 neomluvených hodin, 

e) snížená známka z chování o dva stupně – za zvlášť závažné 

porušení školního řádu nebo za 10 a více neomluvených hodin, 

f) snížená známka z chování o dva stupně a podmínečné vyloučení 

ze studia – za jiné zvlášť závažné porušení školního řádu nebo za 20 

a více neomluvených hodin, 

g) podmíněné vyloučení ze studia – za závažné a opakované 

porušování školního řádu; dopustí-li se žák/student v průběhu 

zkušební lhůty podmíněného vyloučení dalšího zaviněného porušení 

povinností stanovených školním řádem, může ředitel školy 

rozhodnout o jeho vyloučení ze studia,  

h) vyloučení ze studia – v případě zvláště závažného porušení školního 

řádu. 

Neomluvené absence od 21 hodin jsou zvlášť závažným porušením školního řádu.  
Neomluvená absence v předmětech, kde opakovaná nepřítomnost žáka ohrožuje či přímo 

znemožňuje práci pedagoga a dalších žáků/studentů (např. v předmětech Orchestrální hra, 

Komorní hra, Sborový zpěv, Ansámblový zpěv apod.), je pokládána za zvlášť závažné 

porušení školního řádu. 

 

Tři neomluvené pozdní příchody v daném předmětu za klasifikační období budou 

posuzovány jako jedna neomluvená hodina. 

 

Při neúčasti vyšší než 30% v jakémkoli předmětu, bez ohledu na to, zda je omluvená nebo 

neomluvená, žák/student vykoná z tohoto předmětu zkoušku v náhradním termínu. 
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Hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka/studenta vůči pracovníkům školy nebo jiným 

žákům/studentům jsou pokládány za zvlášť hrubé porušení školního řádu a jsou důvodem k 

vyloučení ze studia. Dopustí-li se žák/student takového jednání, oznámí ředitel školy tuto 

skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství 

do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl. 

Úmyslné poškození školního majetku je vždy vážným nebo zvlášť závažným porušením 

školního řádu a v závislosti na způsobené škodě bude uloženo žákovi/výchovné výchovné 

opatření. 

 

Výchovná opatření jsou udělována písemně a jsou zasílána prostřednictvím studijního 

oddělení školy též zákonným zástupcům nezletilých žáků. 

Napomenutí a důtky ročníkového učitele vypracovává příslušný ročníkový učitel. 

 

Za jeden přestupek se uděluje pouze jedno výchovné opatření k posílení kázně. 

 

Pracovnice studijního oddělení školy zaznamenává udělení výchovného opatření do 

katalogového listu žáka. 

 

3. Další opatření: 

 

Vykonání ověřovací zkoušky z HO může vedoucí oddělení nebo učitel hlavního oboru 

v průběhu roku nařídit, pokud se žák/student v HO výrazně zhoršil anebo byl hodnocen 

v posledním klasifikačním období známkou dobrý a horší. 

 

 

VII. Zacházení se školním majetkem: 
 

1. Žák/student konzervatoře má právo užívat zařízení školy v souvislosti s výukou, 

přičemž je povinen řídit se pokyny učitelů a jiných oprávněných osob. 

2. Žák/student  je povinen udržovat v pořádku všechny věci, které tvoří zařízení školy. 

3. Povinností žáků/studentů je chránit majetek školy. Jde zejména o šetrné zacházení 

s hudebními nástroji, vybavením učeben a povinnost oznamovat škody na majetku. 

Pokud žák/student způsobí škodu na majetku školy, je povinen tyto škody uhradit (za 

nezletilého žáka je povinen škodu uhradit jeho zákonný zástupce). Úmyslné poškození 

majetku školy je závažným přestupkem proti školnímu řádu. 

4. Při odchodu z místnosti kontrolují žáci/studenti zavření oken a vypnutí světel. 

5. Není dovoleno pokládat předměty na klavíry a cembala. Poškození způsobují zejména 

tašky a pouzdra na nástroje s kovovými hranami a sponami, kelímky s nápoji apod. Při 

odchodu z učeben je třeba klavíry uzavřít. Provoz klavíru Fazioli se řídí zvláštním 

provozním řádem. 

6. Žáci/studenti jsou povinni šetřit elektřinou, vodou a dbát o čistotu veškerých školních 

prostor. 

7. Před vydáním absolventského vysvědčení je student povinen odevzdat veškeré studijní 

materiály a archiválie, hudební nástroje apod., které jsou majetkem školy. Totéž platí i 

v případech, kdy žák/student studium ukončí či přeruší. 

 

VIII. Vnitřní režim školy: 
 

1. Provoz budovy konzervatoře je omezen rozvrhem vyučovacích hodin a cvičení na 

nástroje se řídí vnitřním řádem domova mládeže. 

2. Kolektivní a individuální výuka probíhá v hlavní budově školy – Konzervatoř, České 

Budějovice, Kanovnická 22.  
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Výuka Tělesné výchovy probíhá v tělocvičně Střední průmyslové školy strojní a 

elektrotechnické, Dukelská 13, České Budějovice. 

Některé hodiny individuální a skupinové výuky probíhají také v Základní umělecké 

škole, Piaristické náměstí 1, České Budějovice a v Základní umělecké škole B. 

Jeremiáše, Otakarova 43, České Budějovice a v Koncertní síni Otakara Jeremiáše, 

Kněžská 411/6, České Budějovice. 

Při těchto hodinách výuky jsou žáci/studenti povinni se řídit v oblasti BOZ a PO 

školním řádem dané školy nebo bezpečnostními předpisy daného kulturního zařízení a 

budou prokazatelným způsobem seznámeni na první vyučované hodině v této škole 

nebo kulturním zařízení s příslušnými bezpečnostními předpisy. 

3. Do pokojů domova mládeže smějí vstupovat jen ti, kteří jsou zde ubytováni, event. 

zaměstnanci školy. 

4. Posluchači ubytovaní v DM se řídí vnitřním řádem domova mládeže a pokyny 

vychovatelů domova mládeže. 

5. Posluchačům je ve školních prostorách a v prostorách domova mládeže zakázána 

konzumace alkoholických nápojů, omamných a psychotropních látek a manipulace 

s nimi. Totéž platí i pro všechny školní akce pořádané mimo budovu školy. 

(Manipulací s návykovou látkou se rozumí: přinášení, nabízení, zprostředkování, 

prodej, opatření a přechovávání.) Posluchačům je též zakázán z důvodu ochrany 

zdraví a bezpečnosti ostatních osob vstup do budovy školy pod vlivem návykových 

látek. Při podezření, že je žák/student pod vlivem návykových látek, je povinen se 

podrobit testu na uvedené látky v těle. 

6. Při zjištění užívání nebo distribuce tvrdých drog bude žák/student s okamžitou 
platností vyloučen ze studia. 

7. V areálu školy a v parku, který přiléhá ke škole, platí pro žáky/studenty zákaz kouření. 

8. Pokud se posluchači konzervatoře ve svém volném čase účastní koncertní činnosti, 

kterou škola neorganizuje, mohou na těchto akcích používat v propagačních 

materiálech a programech název či logo školy, a to pouze se souhlasem vedení 

konzervatoře. 

9. Cvičení na hudebních nástrojích v prostorách konzervatoře je omezeno kapacitou 

školy a určeno přednostně pro žáky/studenty ubytované na DM. 

10. Organizaci cvičení a rozdělení tříd provádí služba v DM, která společně se 

zaměstnanci vrátnice disponuje klíči od učeben. Po ukončení cvičení je nutno učebnu 

řádně předat nebo uzamknout. 

11. Při cvičení na nástroje a při zpěvu se nesmí z bezpečnostních důvodů v nepřítomnosti 

pedagoga otevírat okna. 

12. Platí přísný zákaz odnášení klíčů z budovy. 
13. Žákům/studentům není dovoleno přijímat ani vodit do budovy školy návštěvy. 

Žákům/studentům ubytovaným na domově mládeže je dovoleno přijímat návštěvy 

pouze se souhlasem vychovatele domova mládeže. 

14. V případě, že žáci/studenti zjistí v prostorách školy pohyb neznámých osob, vyrozumí 

o této skutečnosti neprodleně vrátného, vychovatele nebo vedení školy. 

 

 

 

 

 

IX. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 
1. Žáci/studenti jsou povinni jednat a chovat se tak, aby neohrožovali své zdraví ani 

zdraví a bezpečnost jiných osob. 
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2. Případný úraz (svůj či jiné osoby) žáci/studenti bezodkladně oznámí učiteli a 

spolupracují při vyšetřování jeho příčin. Jsou také povinni ihned poskytnout v případě 

potřeby první pomoc a s pomocí dalších osob přivolat lékařskou pomoc. Příruční 

lékárničky jsou k dispozici ve vrátnici a vychovatelně domova mládeže. 

3. Každý úraz se zaznamenává do knihy úrazů, včetně uvedení svědka. Hlavní kniha 

úrazů je umístěna na sekretariátu školy. Dílčí formuláře knihy úrazů jsou součástí 

povinného vybavení obou lékárniček. 

4. Žáci/studenti jsou povinni znát požární a poplachovou směrnici a požární 

evakuační plán, znát signál k evakuaci a signál požárního poplachu, únikové cesty a 

přístup k nim, nouzové východy, rozmístění hydrantů a hasicích přístrojů a umět je 

používat, znát rozmístění uzávěrů energií v objektu a způsob přivolání pomoci v 

případě požáru nebo neštěstí. Při použití hasicích přístrojů platí zásada, že k hašení 

elektrických zařízení lze použít jen hasicí přístroje práškové. Poškozování hasicích a 

jiných bezpečnostních zařízení je trestné. V případě vydání signálu k evakuaci jsou 

všichni povinni budovu opustit řízeným způsobem. 

5. Žáci/studenti dbají pokynů řídícího evakuace a snaží se zabránit panice.  

6. Při mimořádné události je žák/student povinen uposlechnut kromě pracovníků školy 

pokynů požárníků, policie, případně dalších kompetentních orgánů. 

7. Manipulace s ohněm není ve škole dovolena. 

8. Není dovoleno používat ve škole vlastní technická zařízení, která nejsou povolena 

ředitelstvím školy (např. tepelné spotřebiče a elektrické přístroje, které se napojují na 

síť). 

9. Z důvodu ochrany zdraví platí pro mladistvé a ženy: 

nezvedat a nenosit břemena těžší než 

20 kg - chlapci 16 – 18 let 

13 kg - dívky 16 – 18 let 

10 kg - chlapci i dívky mladší 16 let 

15 kg - ženy nad 18 let 

10 kg - těhotné ženy. 

 

 

X. Kontakt s ředitelstvím školy: 
 

 Při jednání s ředitelstvím, studijním oddělením, knihovnou a účtárnou je nutné 

 dodržovat úřední hodiny a respektovat pokyny příslušných pracovníků. 

 

 

XI. Provoz domova mládeže: 
 

 Provoz DM se řídí vlastním vnitřním řádem. 

 

Tento školní řád Konzervatoře, České Budějovice, Kanovnická 22, byl aktualizován 

podle Novely školského zákona č. 101/2017 Sb. a podle Vyhlášky č. 27/2016 Sb., o 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, a byl schválen 

Školskou radou při Konzervatoři České Budějovice dne 27. srpna 2020 a vstupuje v platnost 

dne 1. září 2020 a ruší se jím platnost školního řádu vydaného dne 1. ledna 2018. 

 

 

 

                          Mgr. Petr Ries, ředitel 


