

   ŠKOLNÍ  ŘÁD  BALETNÍ ŠKOLY PŘI DIVADLE  F. X. ŠALDY LIBEREC

Rozvrh hodin a školní rok:
Školní rok Baletní školy začíná v září a končí v červnu. Jednotlivé hodiny probíhají podle aktuálního rozvrhu. Výuka se koná na baletním sále ve 3.patře Malého divadla v Liberci (vchod ze Zeyerovy ulice). Vyučovací hodina skupin trvá 60 minut, kromě Přípravky, ta má vyučovací hodinu dlouhou 45 minut.
V případě absence vyučujícího, obdrží rodiče dostatečně včas sms, že bude zajištěno suplování nebo hodina odpadne a bude určen náhradní termín hodiny, či vrácení peněz v dalším pololetí. V době státních svátků a školních prázdnin se nevyučuje. 

Zápis/odhlášení:
Do Baletní školy se mohou noví žáci zapisovat během celého školního roku, ale jen po domluvě s pedagogy a složení rozdílových zkoušek. Oficiální zápis na následující rok bude probíhat vždy v červnu. Přesné datum bude vyhlášeno v měsíci květnu. Nový žák je přijat pouze po úspěšném provedení talentové zkoušky a předání řádně vyplněné přihlášky podepsané svým zákonným zástupcem.
Stávající žáci pokračují automaticky do dalšího ročníku. Odhlášení žáka je nutné podat písemně!

Školné:
Školné určuje vedení školy každoročně dle aktuální nájemní smlouvy. Školné se hradí pololetně do předem daných termínů, v hotovosti, nebo převodním příkazem na bankovní účet. Místo variabilního symbolu prosím uvádějte do poznámek příjmení žáka. V případě neuhrazení školného do daného termínu bez předchozí domluvy nebude žákovi umožněn přístup do výuky.
Slevy ve výši 50%
·	Pro sourozence  
·	Pro chlapce
Jednotlivé slevy se nesčítají.
Školné se vrací pouze v případě definitivního ukončení docházky a to ze závažných rodinných, nebo zdravotních důvodů.  Školné se nevrací v případě vyloučení žáka z důvodu porušování školního řádu žákem, jeho zákonným zástupcem, nebo doprovodem, dále pak v případě, že se žák opakovaně dopustí chování, kterým hrubě naruší výuku, nebo ohrozí zdraví spolužáků.

Docházka:
Žák je povinen docházet na výuku pravidelně a včas, tak, aby měl dostatečný časový prostor pro převlečení do tanečního úboru a řádnou úpravu vlasů. A však nejdříve 15 min.před hodinou. Opakované pozdní příchody bez předchozí domluvy s rodiči nebo zákonnými zástupci (vzhledem k narušování výuky) nejsou tolerovány a jsou důvodem k ukončení docházky žáka, bez nároku na vrácení školného. Hodiny zameškané žákem se nenahrazují.

Předepsaný úbor a úprava žáka:
Baletní úbor je povinný. Kromě rozvíjení estetického cítění žáka pomáhá pedagogovi rychleji postřehnout chyby (nesprávné držení těla, nesprávné provádění jednotlivých prvků atd.), a tím výraznou měrou přispívá ke zkvalitnění výuky a uměleckému růstu žáků. Stejně tak i účes není pouze estetickou záležitostí. Neupravené vlasy žáka nejen rozptylují, ale můžou být důvodem zbytečného úrazu. 
Dívky
·	Baletní trikot světlé barvy
·	(růžové/bílé baletní silonové punčocháče)
·	(průsvitná sukýnka nad kolena nebo guma do pasu) 
·	baletní piškoty světle růžové barvy s našitými gumičkami nebo tkalouny
·	upravené vlasy: pevně utažené do jednoho, nebo dvou drdůlků nebo culík/cop
Chlapci:
·	nátělník, tričko bez rukávů nebo s krátkým rukávem
·	tmavé legíny nebo upnutější tepláky 
·	(ponožky) 
·	černé baletní piškoty s našitými gumičkami

Omlouvání žáků z docházky:
Zákonný zástupce omlouvá vyučujícímu pedagogovi absenci žáka formou sms zprávy. Dlouhodobá neomluvená absence je důvodem pro vyloučení žáka z Baletní školičky.

Pohyb žáků a jejich doprovodu v budově divadla:
Žáci se převlékají v prostorech k tomu určených, tj. chodba u šaten souboru baletu. Po převlečení zde žák vyčká příchodu pedagoga. Žáci i doprovod se chovají tak, aby nenarušovali pracovní proces divadla. Platí přísný zákaz: a) zdržování se v jakékoliv chodbě a na schodech b) vstupu do patra s kočárkem, nebo jízdním kolem c) hlasitého hovoru žáků i jejich doprovodu v celé budově  d) zákaz kouření a používání omamných látek. Porušení kteréhokoliv bodu zde uvedeného, jak žákem, tak jeho doprovodem, je důvodem k okamžitému vyloučení žáka, bez nároku na vrácení školného.

Předávání žáků a odpovědnost:
Od vstupu do budovy až do předání žáka pedagogovi, tj. vstup žáka do sálu, zodpovídá za žáka jeho doprovod. Po ukončení lekce opět přebírá za žáka odpovědnost jeho doprovod/zákonný zástupce.

Konzultace s rodiči:
Vyučující pedagog je povinen na přání rodičů poskytnout informace o prospěchu žáka, a to osobně, mailem, nebo telefonicky, vždy mimo dobu výuky.

Uspořádání hodiny a zařazení dětí do ročníků:
Kritériem pro rozdělení žáků do jednotlivých ročníků není pouze jejich věk, ale také schopnosti a míra talentu, aktivita v hodině a následně pak dosažené výsledky. Každá lekce je uspořádána a vedena v souladu s fyzickými a psychickými schopnostmi žáků daného ročníku. Vzhledem k tomu, že výuka probíhá kolektivně, ale vývoj každého dítěte je zcela individuální, může pedagog i v průběhu šk. roku doporučit žákovi přestup do ročníku, který nejvíc odpovídá jeho momentálním schopnostem.

Na baletním sále: 
Na baletní sály je zakázáno nosit jídlo! Pití pouze v uzavíratelné lahvi. 



Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků:
Mimo hodin řádně určených rozvrhem je žákům bez doprovodu pedagoga vstup do baletního sálu zakázán. Během lekce za žáka zodpovídá pedagog, který se vědomě vyvaruje takových prvků, cviků či úkolů, které by mohly žáka zdravotně poškodit. Z důvodu zdravotní bezpečnosti žáků je zakázáno do vyučovací hodiny nosit řetízky, hodinky, náramky, velké náušnice apod.

Pojištění:
Každý žák Baletní školy by měl být individuálně pojištěn pro případ úrazu s pojištěním účinným nejpozději ode dne zahájení školní docházky v tom kterém kalendářním roce, přičemž pojištění pro případ úrazu by mělo trvat minimálně po dobu školního roku.
Baletní škola má uzavřené pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů, kde je pojištěna
·	odpovědnost za škodu 
·	odpovědnost za věci převzaté a užívané 
·	odpovědnost za škodu způsobenou jinak, než na zdraví a věci.

Podmínky při ztrátě či krádeži:
Baletní škola neodpovídá za věci uložené v šatnách a jejich případné odcizení. Cenné předměty, peněženky, mobilní telefony přepnuté do tichého režimu si může žák vzít s sebou do baletního sálu.

Odpovědnost za škodu:
Žák je povinen řídit se pokyny pedagoga, udržovat klid a pořádek, chovat se šetrně k zařízení a vybavení budovy divadla a baletních sálů, kde probíhá výuka. Za škodu způsobenou žákem zodpovídá zákonný zástupce.

Dny otevřených dveří a závěrečné vystoupení na konci školního roku
V zájmu nerušeného a plynulého průběhu výuky není vstup rodičů a doprovodu na baletní sál v době výukové lekce (bez předcházejícího souhlasu vyučujícího pedagoga) povolen.
V době před vánočními prázdninami se většinou konají „Dny otevřených dveří“. Na konci školního roku se koná závěrečné vystoupení žáků formou divadelního představení. Podmínkou pro účinkování v tomto představení jsou a) dosažené výsledky b) pravidelná docházka do vyučovacích hodin c) účast na všech mimořádných zkouškách, které se konají mimo běžný termín výuky (i o víkendech zpravidla v květnu a červnu). Tyto zkoušky jsou pro nácvik představení nezbytné a povinné. Plánovanou neúčast žáka (rodinná rekreace, škola v přírodě apod.), v termínu závěrečného představení je zákonný zástupce povinen nahlásit písemně, vždy nejpozději do konce března, aby měl choreograf dostatek času žáka nahradit, nebo změnit formace v choreografii. 

Účinkování žáků Baletní školičky na vystoupeních, soutěžích atp.: 
Žák může být na základě svých uměleckých výsledků vybrán k účasti na různých tanečních soutěžích, vystoupeních, popř. dalších akcích. Takto vybraný žák je pak povinen účastnit se zkoušek a představení mimo běžný rozvrh výuky a řídit se dle dispozic a pokynů vedení Baletní školy. Termíny těchto zkoušek a představení jsou vždy dostatečně předem oznámeny rodičům-zákonným zástupcům. Vzhledem k náročnosti přípravy a v rámci ohleduplnosti k ostatním zúčastněným, je jako důvod neúčasti vybraného žáka na všech výše jmenovaných akcích, akceptována opět pouze písemná omluvenka od lékaře, nebo závažné rodinné důvody. Nedílnou podmínkou účasti na těchto akcích je předcházející závazný souhlas zákonného zástupce.

Propagace Baletní školy:
Pokud si rodič/zákonný zástupce nepřeje, aby se žák objevoval na fotografiích nebo videozáznamech určených k propagaci Baletní školy, musí se k tomuto písemně vyjádřit. Baletní školička se zavazuje, že všechny tyto materiály používá výhradně k propagaci školy, nikoli k jiným účelům a nikdy nepřiřazuje k tváři žáka jeho jméno.

Zpracování osobních údajů žáka:
Baletní škola zpracovává a eviduje osobní údaje žáků (jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu, kontakt na zákonné zástupce, název zdravotní pojišťovny, národnost, zdravotní znevýhodnění atd.) a řídí se zákonem o ochraně osobních údajů.
Pokud se některé údaje během docházky žáka do Baletní školy změní, je důležité skutečnost nahlásit vyučujícímu pedagogovi nebo zaslat změnu e-mailem.


Podepsáním školního řádu souhlasí zákonný zástupce s jeho obsahem a jeho dodržováním.

Dne………….v …………..podpis zákonného zástupce žáka…………………...



