Základní umělecká škola Morava

Výňatek z provozního řádu ZUŠ Morava –
informace pro rodiče a žáky
1. Žáci přicházejí do školy včas, cca 5-10 min. před začátkem vyučování. Přezouvají se před vstupem do třídy
a všechny své věci si vezmou do třídy. Žák s sebou nosí předepsané učební pomůcky, především žákovský
sešit (i do HN).
2. Učitel přebírá odpovědnost za žáka od jeho vstupu do třídy, kde probíhá vyučování. Po skončení vyučování
a po odchodu ze třídy přebírají odpovědnost rodiče.
3. Není dovoleno rušit průběh vyučování, konzultace rodičů s učiteli se dějí po předchozí domluvě mimo
vyučování.
4. Obsah vyučování v jednotlivých ročnících a nástrojích se řídí platnými učebními plány. V souladu s nimi
jsou žáci povinni navštěvovat v daných ročnících hudebního oboru kromě individuálních hodin na nástroj i
hudební nauku, komorní, orchestrální či sborovou výuku apod., dle platných učebních plánů. Každý vyučující
seznámí své žáky na začátku roku o všech povinných i volitelných nepovinných předmětech.
5. Každé vynechání vyučování je zákonný zástupce povinen řádně omluvit. Na předem známou nepřítomnost
požádají rodiče žáka o uvolnění z výuky. Důvodem nepřítomnosti je například nemoc, mimořádné události v
rodině, nepříznivé povětrnostní či dopravní podmínky, školní výlety, lyžařské kurzy apod.
6. Pokud žák potřebuje ze závažných důvodů uvolnit dříve z výuky, je povinností zákonného zástupce písemně
si vyžádat dřívější odchod, a to s přesným udáním dne a času, kdy má jeho dítě opustit výuku. Pokud učitel
neobdrží takové písemné vyjádření, nemůže žáka z výuky uvolnit.
7. Žák chodí do školy vhodně a čistě oblečen. Při koncertech, vystoupeních a veřejných akcích školy musí být
k těmto příležitostem vhodně (slavnostně) oblečen.
8. Všichni žáci ZUŠ se chovají v budově slušně, tiše a zdvořile ke všem dospělým osobám i k ostatním žákům.
S majetkem školy zachází žák ohleduplně tak, aby nezpůsobil škodu. Pokud by poničil zařízení školy, zákonný
zástupce žáka je povinen tuto škodu nahradit.
9. Dojde-li během výuky ke zhoršení zdravotního stavu žáka, úrazu, či dojde-li v budově ZUŠ k úrazu (WC,
chodby, šatna, apod.), je žák povinen tuto skutečnost okamžitě nahlásit nejbližšímu vyučujícímu. Ten podle
závažnosti poranění či vážnosti zdravotního stavu buď poskytne první pomoc pomocí lékárničky, nebo ve
vážnějších případech postupuje takto: a/ zavolá lékařskou pomoc b/ informuje vedení školy a zákonného
zástupce žáka c/ ve spolupráci s vedením školy zabezpečí doprovod s dospělou osobou k lékaři d/v případě
úrazu spolu s vedením školy provede zápis do knihy úrazů.
10. Žáci nesmí sami v budově ZUŠ manipulovat s okny, okenními žaluziemi, záclonami či závěsy, s
elektřinou, zasahovat do vodovodních rozvodů a manipulovat s topnými tělesy. Žáci nesmí též vstupovat do
místností, ve kterých nemají předepsané vyučování, a po ukončení výuky opustí co nejdříve budovu ZUŠ a
dále se zde nezdržují. Výjimku mají žáci, kteří dojíždějí a kteří čekají na rodiče (doprovod). Tito mohou vyčkat
do odjezdu autobusu či na doprovod ve škole.
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