Doplněk č. 1 k vydanému školnímu řádu ZUŠ Charlotty Masarykové dne
24. srpna 2015 č.j. 127/15
DOPLNĚK Č. 1 BYL PROJEDNÁN A SCHVÁLEN NA SCHŮZI PEDAGOGICKÉ RADY
ZUŠ CHARLOTTY MASARYKOVÉ DNE: 15. ÚNORA 2017
DOPLNĚK Č.1 Č.J. 20/2017 UPRAVUJE NÁSLEDUJÍCÍ ČÁSTI JIŽ VYDANÉHO
ŠKOLNÍHO ŘÁDU ZUŠ CHARLOTTY MASARYKOVÉ TAKTO:

II. Povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců a povinnosti zletilých žáků
1) Žáci jsou povinni:
a) řídit se zásadami tohoto Školního řádu,
b) dodržovat zásady kulturního chování, být slušní a ohleduplní k dospělým a k sobě
navzájem,
c) docházet do vyučování pravidelně a včas,
d) účastnit se pravidelných a dle potřeby i mimořádných zkoušek skupinových a
kolektivních výuk, které jsou uvedeny a charakterizovány v ŠVP,
e) ve vhodném oděvu účinkovat na veřejných i interních akcích školy a navštěvovat
vybrané koncertní a kulturní akce a výstavy, které jsou součástí základního
uměleckého vzdělávání,
f) v učebnách a dalších prostorách školy dodržovat zásady ochrany zdraví a bezpečnosti,
g) dbát všech pokynů učitelů, vedení školy nebo ředitelem jiných pověřených
zaměstnanců ZUŠ,
h) respektovat přísný zákaz nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek,
i) ochraňovat svůj osobní majetek před ztrátou nebo odcizením a dodržovat zákaz nošení
cenných osobních věcí do školy,
j) pečovat a používat hudební nástroje zapůjčené školou výhradně v souladu s uzavřenou
smlouvou,
k) školou zapůjčené nástroje v souladu se smlouvou vrátit, případné odcizení, poškození
hlásit příslušným orgánům v trestním řízení a bez odkladu vedení školy,
l) zapůjčené nástroje na vlastní náklady neopravovat, či zpětně nevyžadovat toto
finanční plnění na škole,
m) svým chováním, jednáním a vystupováním na veřejnosti dbát dobrého jména školy,
n) respektovat ustanovení o používání vlastní spotřební elektroniky.

Ustanovení o používání vlastní spotřební elektroniky:
Pro nošení spotřební elektroniky (fotoaparáty, kamery, přehrávače, diktafony, mobilní
telefony, tablety) platí ustanovení o nošení cenných předmětů (písmeno i). Uvedené
prostředky nejsou pro běžnou školní činnost potřebné. Jejich donášení do školy a jejich
používání je podstupováno na vlastní odpovědnost žáka a jeho zákonných zástupců. Škola
nebude šetřit ani odškodňovat jejich poškození, ztrátu nebo odcizení.
Používání vlastní spotřební elektroniky v průběhu přímé vyučovací činnosti se zakazuje.
Tyto prostředky, především mobilní telefony musí být v této době vypnuty a zabezpečeny tak,
aby nenarušovaly výuku. (V době přestávek je mohou žáci ohleduplně k ostatním užívat.)
V případě porušení zákazu je povoleno pedagogickému pracovníkovi převzít nedovoleně
používaný prostředek do své přechodné úschovy. Prostředek bude navrácen po skončení
činnosti přímo žákovi nebo jeho zákonnému zástupci.
Výjimku pro toto ustanovení tvoří jen případy, kdy je žák k přinesení a používání spotřební
elektroniky pedagogickým pracovníkem vyzván. V takovém případě pedagogický pracovník
přebírá plnou odpovědnost. Pořizování jakýchkoliv fotografií, zvukových záznamů a
videosekvencí z prostor školy nebo školních akcí není dovoleno. Výjimku může stanovit
ředitel školy nebo pověřený pedagog při mimoškolních aktivitách. Podmínkou je souhlas
zúčastněných.

ČÁST DVANÁCTÁ
Zvláštní ustanovení

1. Za prázdniny, státní svátky a předem oznámené školní akce se úplata za vzdělávání
nevrací.
2. Splatnost finanční částky za školou zapůjčené hudební nástroje je 14 dnů od předání
hudebního nástroje k používání.
3. Změny školního řádu jsou prováděny formou číslovaných doplňků.
4. Škola si vyhrazuje, v souladu s autorským zákonem, právo k výrobě kopií, veřejnému
provozování a dalšímu šíření CD, DVD, fotografií, videa a dalších médií, na kterých
pořídila záznam žákovských vystoupení, přičemž respektuje náležitosti zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

