Soukromá základní umělecká škola A. R. K. Music v. o. s.
Nám. Míru 3, Brno 602 00
Směrnice o povinnosti žáka navštěvovat výuku přípravné hudební výchovy a hudební nauky
1. Podle vyhlášky o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. § 8 je žák povinnen kromě hry na
nástroj (či zpěv) navštěvovat také přípravnou hudební výchovu (PHV) a od 1. do 5. ročníku I. stupně
základního studia výuku hudební nauky (HN).
2. Výuka PHV a HN probíhá ve školou stanoveném termínu a čase ve třídě vyhrazené pro výuku těchto
předmětů.
3. Výuka HN se nekoná první týden školního roku (zahájení a tvorba rozvrhu, informační schůzka PHV) a
poslední týden školního roku (předání potvrzení o návštěvě přípravného studia žákům PHV). Dále se výuka
PHV a HN nekoná v době veškerých vládou určených státních svátků, o prázdninách vyhlášených MŠMT
ČR, v době ředitelského volna a jiných termínech vyhlášených ředitelem školy. Třídní učitel i zákonný
zástupce žáka pravidelně kontrolují docházku žáka do PHV a HN v žákovské knížce, případně
kontaktováním učitele těchto předmětů.
4. Žák je povinnen do výuky PHV a HN nosit pracovní sešit, žákovskou knížku a psací potřeby.
5. Vzhledem k tomu, že se jedná a hromadnou výuku, mají žáci po celou dobu výuky HN a PHV mobilní
telefony uloženy ve školních aktovkách, batůžcích či taškách, aby se zamezilo ztrátě, odcizení, případně
poškození. Totéž se týká tabletů, notebooků či netbooků. V případě potřeby kontaktují rodiče přímo učitele
PHV a HN, na něhož získají kontakt na začátku školního roku, případně na webových stránkách školy
www.zus-arkmusic.webnode.cz.
6. Pokud žák chybí v hodině výuky PHV a HN, je povinnen si látku doplnit.
7. Pokud učitel PHV a HN zjistí u žáka závažné nedostatky ve znalostech probrané látky, může jej vyzvat k
doplnění těchto znalostí a následnému přezkoušení.
8. Všechny absence žáka vždy omlouvá zákonný zástupce žáka do žákovské knížky na stranách vyhrazených
pro HN, případně na e-mailovou adresu: arkmusic.nauka@gmail.com z důvodu větší bezpečnosti žáka.
Pokud žák není ve výuce PHV a HN přítomen a není zákonným zástupcem omluven, je tato hodina zapsána
jako neomluvená, započítává se do celkové absence a zákonný zástupce je povinnen tuto hodinu neprodleně
dodatečně omluvit.
9. Dle ustanovení ředitele školy lze ve výjimečných případech udělit omluvný list žákovi, jenž výuku HN ze
závažných důvodů nemůže pravidelně navštěvovat. Omluvný list má založen třídní učitel v třídní knize žáka
a o této skutečnosti dále informuje učitele HN.
10. V takovém případě (ad bod 9.) žák nastuduje samostatně probíranou látku a je povinnen dostavit se každé
pololetí k přezkoušení formou písemného testu, který se koná vždy první školní středu v měsíci lednu za
první pololetí školního roku a první školní středu v měsíci červnu za druhé pololetí školního roku. Žáka
hodnotí učitel HN, výslednou známku potvrdí ředitel školy svým podpisem a zápisem do protokolu o
vykonané zkoušce.
11. V případě nízkého procenta docházky, tj. vysokého počtu absencí žaka v pravidelných hodinách HN
(účast nižší než 60%), je podle ustanovení ředitele školy žák povinnen se dostavit k přezkoušení, které
probíhá formou písemného testu, viz bod 10.
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