
Výňatky ze Školního řádu ZUŠ Mladá Boleslav, 17. Listopadu 1325 konkretizované pro zpěváky 
DPS Jiřičky  
Východiskem Školního řádu ZUŠ Ml. Boleslav je Školský zákon č. 561/ 2004 Sb.  

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků 

1. Žáci jsou povinni 

a) při příchodu na vyučování přezují v šatnách k tomu určených pro ZUŠ (boty a ostatní oblečení 
případně odnesou do učebny č. 1), 

b) dodržovat zásady kulturního chování, být slušní a ohleduplní v době výuky i o přestávkách, 
v místnostech vyučování i v ostatních prostorách školy (za prosklenými dveřmi), 

c) docházet do vyučování pravidelně a včas, 

d) účinkovat na veřejných i interních akcích školy, které jsou součástí základního uměleckého 
vzdělávání, 

e) řádně pečovat o majetek školy, zapůjčené hudební nástroje, notový materiál a jiné učební 
pomůcky.  
 

2. Žákům není povoleno 

a) v prostorách školy kouřit, nosit do školy větší částky peněz a cenné věci a nevhodné předměty, 
které ohrožují bezpečnost ostatních, 

b) nosit do školy a užívat v prostorách školy návykové látky, 

c) otvírat v učebnách okna bez souhlasu učitele, přistupovat k otevřeným knům, manipulovat 
s topnými předměty, osvětlením, vybavením učebny, zapojovat elektrické spotřebiče, 

d) bez souhlasu učitele používat hudební nástroje, kterými je učebna vybavena, 

e) bez souhlasu učitele opustit budovu školy. 

3. Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci jsou povinni 

a) uhradit poplatky spojené se studiem ve školou stanoveném termínu, tj. pololetně nejpozději do 15. 
září, resp. 15. února (v případě nedodržení stanoveného termínu a případně pedagogem 
stanoveného náhradního termínu přestává být žák žákem školy), 

b) zajistit, aby žák docházel řádně do školy a v případě jeho absence poskytnout škole omluvu pro 
jeho neúčast na vyučování, a to písemnou na adresu školy, e-mailem na adresu info@zusmb.cz 
nebo telefonicky na číslo 326 325 114 či vedoucí sboru Jiřině Jiřičkové, 

c) na vyzvání ředitele se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se základního 
uměleckého vzdělávání žáka, 

d) pro školní matriku uvést podle §28, odst. 2 školského zákona jméno, příjmení, rodné číslo, státní 
občanství a místo trvalého pobytu žáka a zákonného zástupce, telefonické spojení, údaje o 
předchozím vzdělávání a o případném zdravotním postižení nebo jiném znevýhodnění. 


