Art, spolek rodičů a přátel při ZUŠ MB
PRAVIDLA SPOLKU
Pravidla spolku schválil výbor spolku Art, spolek rodičů a přátel při ZUŠ MB na svém zasedání dne
26. 8. 2016 s účinností od 1. 9. 2016. Na začátku školního roku jsou s ním žáci a jejich zákonní
zástupci seznámeni, což potvrzují svým podpisem na výtisku, který je uložen u pedagoga
uměleckého oboru.
I.
Organizace vzdělávání
Art, spolek rodičů a přátel při ZUŠ MB (dále jen „spolek“) poskytuje vzdělávání v hudebním a
výtvarném oboru. Výuka probíhá v budově Základní umělecké školy v Moravských Budějovicích,
Havlíčkova 933, v budově pobočky školy v Jemnici, Husova 96 (dále jen škola) a je zajištěna
kvalifikovanými pedagogy.
Organizace vzdělávání:
1) Přípravné studium
2) Základní studium
3) Studium pro dospělé
II.
Přijímání žáků ke vzdělávání
Do spolku jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady k uměleckému vzdělávání. Členství
ve spolku vzniká schválením písemné přihlášky předsedkyní spolku, na základě doporučení
pedagoga uměleckého oboru.
III.
Práva žáka a zákonných zástupců nezletilých žáků
Žák a jeho zákonný zástupce má právo:
•
na vzdělávání a výchovu v uměleckém oboru
•
na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
•
na informace a poradenskou pomoc spolku v záležitostech týkajících se základního
uměleckého vzdělávání, totéž platí i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
IV.
Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
Žáci jsou povinni:
•
řídit se Pravidly spolku a Stanovami spolku
•
docházet včas a pravidelně do vyučování
•
pokud žák nesplní během pololetí alespoň 50% docházky do hlavního předmětu, může být
vyloučen ze spolku
•
být na výuku připraven, nosit si nástroj, noty a ostatní pomůcky
•
účinkovat na veřejných a interních akcích spolku a Základní umělecké školy M. B.
•
mít při vyučování vypnutý mobilní telefon
•
neprodleně informovat svého pedagoga o změně osobních údajů
•
dodržovat zásady kulturního chování, být slušní a ohleduplní k dospělým a k sobě navzájem
Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:
•
zajistit pravidelnou docházku žáků
•
informovat předsedu spolku o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo
jiných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání žáka
•
dokládat nepřítomnost žáka ve vyučování písemnou či osobní omluvou, telefonicky nebo
mailem
•
plánovanou nepřítomnost žáka omlouvat předem

na vyzvání pedagoga se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se výuky
•
platit členské příspěvky ve stanoveném termínu
Zletilí žáci mají stejné povinnosti, jako zákonní zástupci nezletilých žáků.
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V.
Organizace výuky
vyučování probíhá v budově Základní umělecké školy v Moravských Budějovicích,
Havlíčkova 933, v budově pobočky školy v Jemnici, Husova 96
budova se pro žáky otevírá denně ve 12:00 hodin a zavírá nejpozději ve 22.00 hodin
vyučovací hodina trvá 45 minut
jednotlivé vyučovací hodiny mohou být slučovány do vyučovacích bloků
vyučovací hodiny jsou odděleny 5-ti minutovými a jednou 15-ti minutovou přestávkou
žáci přicházejí do školy 5 minut před začátkem vyučování, bezprostředně po skoneční
výuky opouštějí budovu školy
studium je možno ukončit na žádost zákonných zástupců na konci měsíce června, v krajním
případě v pololetí školního roku (zdravotní důvody, změna bydliště, …)
do vyučování nosí žák požadované školní potřeby, oděvy a pomůcky
během vyučování není dovoleno žákům opouštět školní budovu
rodiče žáků mohou čekat na své děti na určeném místě (u hlavního vchodu), dále jim vstup
není povolen
vstup cizích osob do budovy školy je možný jen v doprovodu učitelů školy
je zakázáno manipulovat s technickým a elektrickým zařízením ve škole
při ztrátě žákovského sešitu je žák povinen uhradit jeho hodnotu a zakoupit si nový
na akcích, které pořádá spolek nebo škola mimo budovu školy, si za své děti zodpovídají
jejich zákonní zástupci sami
VI.
Podmínky pro zacházení s majetkem školy ze strany žáků
žáci řádně pečují o majetek školy, notový materiál a jiné učební pomůcky a plně za ně
zodpovídají. Škody způsobené žáky na majetku školy včetně jeho ztráty, poškození
osobních věcí spolužáků jsou žáci nebo zákonní zástupci povinni uhradit. Pokud žáci ukončí
vzdělávání, odevzdají svému učiteli všechny zapůjčené pomůcky
nebude-li notový materiál a ostatní učební pomůcky vráceny v uvedeném termínu, bude
škola jejich navrácení (v případě poškození nebo zničení jejich adekvátní náhradu) vymáhat
v souladu s platnými právními předpisy.

VII.
Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně
patologickými jevy a před projevy diskriminace
•
ve všech prostorách školy je zákaz kouření, zákaz vstupu zvířat
•
na akcích, které pořádá spolek nebo škola v budově školy i mimo budovu školy, si zasvé děti
zodpovídají zákonní zástupci sami
•
ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, reklama
prodej výrobků ohrožující zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků nebo přímo
ohrožujících či poškozujících životní prostředí
•
v učebnách není žákům povoleno otevírat okna, přistupovat k otevřeným oknům,
manipulovat s topnými tělesy, osvětlením a vybavením učebny, rovněž žák nesmí zapojovat
elektrické spotřebiče a nástroje
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VIII.
Hodnocení žáků
ve spolku je hodnocení výsledků vzdělávání žáků vyjádřeno klasifikací, a to těmito stupni
prospěchu:
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - uspokojivý
4 - neuspokojivý
na konci školního roku je žák hodnocen na základě celoroční klasifikace dvěma stupni:
prospěl - jestliže je hodnocen klasifikačním stupněm 1-3
neprospěl – jestliže je hodnocen klasifikačním stupněm 4
na konci školního roku žák obdrží Potvrzení o absolvování uměleckého vzdělávání ve
spolku

IX.
Ukončení vzdělávání
Žák přestává být členem spolku, jestliže:
•
byl na konci školního roku celkově hodnocen stupněm neprospěl
•
nesplnil během pololetí alespoň 50% docházku do hlavního předmětu
•
byl vyloučeno ze spolku (pro nedodržení Pravidel spolku nebo Stanov spolku)
•
žákův zákonný zástupce požádal písemně o ukončení členství
•
zákonný zástupce žáka neuhradil v určeném termínu členský příspěvek a nedohodl se na
náhradním termínu nebo splátkovém kalendáři s předsedkyní spolku
Tato Pravidla spolku nabývají účinnosti a platnosti dnem 1. 9. 2016
V Moravských Budějovicích, 26. 8. 2016
Bc. Ludmila Čírtková
předsedkyně spolku

