
VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO ŘÁDU – ZUŠ, Příbram I, nám. T. G. Masaryka 155

Žáci jsou povinni:
● pravidelně a včas podle rozvrhu hodin navštěvovat všechny předměty, které v daném oboru určuje

školní vzdělávací plán a do vyučování se dostavovat včas se stanovenými učebními pomůckami (hud.
nástroje, noty aj.)

● řádně omluvit učiteli daného předmětu svou nepřítomnost ve vyučování
● dodržovat zásady ukázněného chování a být slušný a ohleduplný k dospělým i k sobě navzájem, v učebnách i

dalších prostorách školy dodržovat zásady ochrany zdraví a bezpečnosti a přísný zákaz nošení, držení,
distribuce a užívání návykových látek a držení ostrých a nebezpečných předmětů

● účastnit se všech interních a veřejných akcí pořádaných nebo organizovaných školou, na které jsou
připravováni

● svým chováním a jednáním dbát dobrého jména školy
● používat hudební nástroje zapůjčené školou výhradně pro potřeby spojené s výukou na ZUŠ, Příbram I, nám.

T. G. Masaryka 155

Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci jsou dále povinni:
● zajišťovat řádnou docházku do vyučování podle rozvrhu hodin nebo pokynů vyučujících a dokládat

nepřítomnost  žáka ve vyučování písemnou omluvou, osobně, telefonicky, SMS nebo e-mailem
nejlépe  předem,  jinak  do 3 kalendářních dnů učiteli daného předmětu

● na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka
● informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných

skutečnostech, které by mohly mít vliv na kvalitu a průběh vzdělávání

V učebnách není žákům povoleno otevírat okna, přistupovat k otevřeným oknům, manipulovat s topnými
tělesy, osvětlením a vybavením učebny, rovněž nesmí zapojovat elektrické spotřebiče.

Žáci řádně pečují o majetek školy, zapůjčené 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 neprodleně příslušnému učiteli všechny hudební nástroje a
ostatní učební pomůcky zapůjčené školou. Žáci též odevzdají písemné oznámení zákonných zástupců
o ukončení studia učiteli hlavního předmětu nebo v ředitelně školy.

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 nebo
vystavení výtvarných prací na výstavě.

Žák přestává být žákem školy:
● jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku nebo byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm

neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku
● jestliže byl vyloučen ze školy
● v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák
● v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve

stanoveném  termínu (v aktuálním školním roce je termín splatnosti úplaty za vzdělávání
15. září za I. pol. a 15. února za II. pol. – dle vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém
vzdělávání)

ZDE ODSTŘIHNOUT
Byl/a jsem seznámen/a se školním řádem ZUŠ, Příbram I, nám. T. G. Masaryka 155.
(kompletní školní řád viz. http://zuspribram.cz/o-studiu/skolni-rad)

jméno žáka:……………………………………………………...

datum:………………….… jméno  a podpis zákonného
zástupce:…………………………………………………….




