Studijní řád
Akademie umění a kultury pro seniory Třebíč

Akademie pro seniory je realizována ve spolupráci s Městem Třebíč

Čl. I.
Práva a povinnosti studentů
Vzdělávání v Akademii je určeno osobám, které mají státní občanství České republiky, trvalý pobyt na
území města Třebíče a v místních částech a mají 60 let a více. Výuka v Akademii probíhá v Základní
umělecké škole Třebíč v budově Fórum, v budově na Soukopově ulici a v kostele sv. Martina. Lektory
Akademie jsou převážně pedagogové ZUŠ. Za celý provoz Akademie zodpovídá ředitelka ZUŠ.
Statutárním orgánem školy a osobou zodpovědnou za její provoz, včetně všech záležitostí týkajících se
Akademie je ředitelka ZUŠ.
1.
2.
3.
4.

Na účast ve výuce v Akademii není právní, ani jiný nárok.
Příspěvek na studium v Akademii činí 100 Kč/měsíc.
Seznámení studentů se Studijním řádem je provedeno vždy na začátku studijního roku.
Studenti mají právo:
- na poradenskou pomoc a veškeré informace související s výukou
- na odpovídající způsob jednání a komunikaci ze strany lektorů, zohledňující jejich věk,
zdravotní stav a vzdělávací potřeby
5. Studenti jsou povinni:
- uhradit příspěvek na vzdělávání ve výši 400 Kč vždy k 15. dni 1. měsíce nového
semestru v hotovosti v kanceláři školy
- omluvit lektorovi svou případnou nepřítomnost ve vyučování
- v učebnách i dalších prostorách školy dodržovat zásady ochrany zdraví a bezpečnosti
a ochraňovat svůj osobní majetek před ztrátou nebo odcizením
- řádně pečovat o zapůjčené výukové pomůcky
- svým jednáním dbát dobrého jména Akademie

Čl. II.
Přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání

1. Podle kapacitních možností jsou do studia přijímáni uchazeči na základě vyplněné přihlášky
zaslané na emailovou adresu školy nebo zástupců ředitele školy, popřípadě papírové přihlášky
podané v ZUŠ.
2. Uchazeč prostřednictvím přihlášky poskytne organizaci údaje, které jsou potřebné k jeho
identifikaci (bez poskytnutí těchto údajů není možné uchazeče ke studiu přijmout).
3. Akademie má povinnost s poskytnutými údaji nakládat v souladu se zásadami evropské
směrnice GDPR o ochraně osobních údajů po dobu trvání studia a dále v souladu s platnými
skartačními lhůtami.
4. Očkování na onemocnění COVID-19 není podmínkou přijetí ke studiu.
5. Student přestává být studentem Akademie:
- dohodou mezi ředitelkou školy a studentem, zejména jestliže nedojde k souladu mezi
představami o vzdělávacím obsahu a formě studia studenta, nabídkou vzdělávání a
možnostmi Akademie
- v případech, kdy se pro ukončení studia rozhodne sám student Akademie doručením
písemného sdělení o ukončení studia

-

v případech opakovaného nebo závažného porušení povinností dle článku I. odst. 5
studijního řádu
po absolvování celého cyklu studia
v případech, kdy se pro ukončení studia v průběhu semestru rozhodne sám student
Akademie, nevzniká mu nárok na vrácení ani poměrné části zaplaceného příspěvku na
studium
Čl. III.
Hodnocení vzdělávání

Studenti Akademie nejsou během svého studia klasifikováni a nemusí prokazovat své dosažené
výsledky.

Čl. IV.
Provoz a organizace vzdělávání

1. Vzdělávání v Akademii je tříleté a je rozděleno na 6 semestrů. Období vyučování v zimním
semestru začíná 1. října a končí 31. ledna následujícího kalendářního roku. Období vyučování
v letním semestru začíná 1. února a končí 31. května. Vyučovací lekce trvá 45 minut,
v kolektivní výuce lze sloučit 2 lekce dohromady. Výuka se dále řídí podle provozu základní
umělecké školy.
2. Výuka se organizuje individuální nebo kolektivní. Počet studentů v kolektivu určuje ředitelka
školy.
3. Frekvence výuky, její obsah i případné změny ve struktuře studia jsou plně v kompetenci
ředitelky školy.
4. Účast ve výuce se zaznamenává do studijního indexu a do třídní knihy.
5. V případě, že výuka odpadne z důvodu státem uznaného svátku, prázdnin, ředitelského volna
nebo nemoci studenta, výuka se nenahrazuje.
6. V případě, že lekce odpadne z důvodu nepřítomnosti lektora, nabídne lektor studentovi nebo
kolektivu termín náhradní lekce. To neplatí v případech, kdy lekce odpadne z důvodu nemoci
lektora nebo oprávněného zájmu zaměstnavatele.
7. Akademie si vyhrazuje právo k výrobě kopií, veřejnému provozování a dalšímu šíření
studentských výtvarných a literárních děl, CD, DVD, videí a dalších médií, na kterých pořídila
záznam.
8. Student zná svůj zdravotní stav a studia se účastní dobrovolně.
Čl. V.
Podmínky zacházení s majetkem ze strany studentů

1. Studenti řádně pečují o majetek školy, zapůjčené hudební nástroje, notový materiál a jiné
učební pomůcky a plně za ně odpovídají (je v kompetenci školy, zda jsou pomůcky poskytovány
studentům zdarma nebo zda jsou zpoplatněné)
2. Škody, které způsobí studenti na majetku školy, včetně jeho ztráty nebo poškození osobních
věcí ostatních studentů, jsou povinni uhradit
3. Pokud studenti ukončí vzdělávání, neprodleně škole odevzdají hudební nástroje a ostatní
učební pomůcky školou zapůjčené

Čl. VI.
Závěrečná ustanovení
1. Akademie si vyhrazuje právo tento Studijní řád a jeho ustanovení měnit, mj. i na základě nově
platných právních předpisů
2. Lektoři ani studenti Akademie nesmí, bez předchozího svolení ředitelky školy, nakládat s právy,
povinnostmi či citlivými informacemi souvisejícími se vzděláváním. Ředitelka školy postupuje
v souladu s čl. II odst. 3 Studijního řádu.

Tento Studijní řád nabývá účinnosti dne 1. října 2021.

V Třebíči dne 20. září 2021

Bc. Eva Vaňková
Ředitelka Základní umělecké školy Třebíč

