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Žáci a jejich zákonní zástupci se důsledně řídí školním řádem ZUŠ.
Zdůraznění některých povinností vyplývajících ze školního řádu
-

zajistit, aby žák docházel řádně do školy,
na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se základního
uměleckého vzdělávání žáka,
informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných
skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
dokládat nepřítomnost žáka ve vyučování písemnou omluvou nejpozději do tří dnů (omluvit žáka je možno
též osobně, telefonicky nebo e-mailem),
oznamovat škole další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost a změny v těchto
údajích,
žák se ve škole chová tak, aby neohrozil bezpečnost, zdraví a majetek svůj ani jiných osob,
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,
žáci řádně pečují o majetek školy, zapůjčené (pronajaté) hudební nástroje, notový materiál a jiné učební
pomůcky a plně za ně odpovídají,
škody způsobené žáky na majetku školy včetně jeho ztráty, poškození osobních věcí spolužáků apod. jsou
žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků povinni uhradit,
pokud žáci ukončí vzdělávání, odevzdají svému učiteli všechny zapůjčené školní pomůcky.

Přihlašování ke studiu a odhlašování ze studia
-

žáci jsou do školy zapsáni ke studiu na základě závazné přihlášky,
odhlášení ze studia může proběhnout pouze na základě vyplnění odhlášky schválené ředitelem.

Uvolňování z hodin hudební nauky/komorní hry
-

Ředitel školy může, na základě písemné žádosti, ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů výjimečně
uvolnit žáka zcela nebo zčásti z pravidelné docházky do některého povinného předmětu stanoveného
školním vzdělávacím programem, a to buď na školní rok, nebo jeho část; zároveň stanoví náhradní způsob
výuky, obsah a rozsah zkoušek z předmětu, ze kterého byl žák uvolněn.

Úplata za vzdělávání („školné“)
-

úplata za vzdělávání žáků se řídí vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání,
úplata se stanovuje minimálně na jedno pololetí (tzn., pokud se žák odhlásí v průběhu pololetí, musí bez
ohledu na tuto skutečnost doplatit úplatu jako při řádném studiu),
úplatu lze uhradit najednou (pololetně) 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,
o snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případě žáků se sociálním znevýhodněním, rozhoduje ředitel
školy na základě žádosti žáka nebo zákonného zástupce,
žák přestává být žákem školy v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil
úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem školy jiný náhradní termín,
platby jsou prováděny převodem na účet číslo: 33 37 68 93 29/0800
odesílatel uvede variabilní symbol žáka, který obdrží od u třídního učitele, nebo v kanceláři školy
ředitel školy stanovil výši úplaty na období školního roku 2022/2023 takto:
předmět
Hudební obor individuální
Hudební obor skupinový (2 žáci v hodině)
Výtvarný obor

platba za měsíc
320,250,220,-

platba za pololetí
1.600,1.250,1.100,-

Zapůjčení nástroje
-

žáci si mohou zapůjčit nástroje a jiné pomůcky na základě vyplnění výpůjční smlouvy
ředitel školy stanovil výši výpůjčného takto:
Pronájem nástroje z majetku školy

pololetí 250,-

