
ZÁKLADNÍ INFORMACE K ORGANIZACI VÝUKY 

V UMĚLECKÉ AKADEMII PŘI ZŠ HOVORČOVICE 

 

 Řádná výuka začíná 7. září 2015. Nevyučuje se v době školních prázdnin nebo 

vyhlášeného ředitelského volna.  

 K organizaci přesunu a příchodů dětí do výuky v umělecké akademii: 

o Žáci akademie, kteří jsou žáky ZŠ a navštěvují školní družinu, si lektor vyzvedává 

ve školní družině nebo ve školním klubu. Tito žáci se do školního klubu přesouvají 

automaticky vždy, pokud by jejich odchod do kurzu omezoval aktivity školní 

družiny (tzn. družina odchází ven, organizuje aktivitu, kterou by odchod dětí 

narušil apod.). Lektor akademie si v tomto případě žáka/žáky vyzvedne ve školním 

klubu a předá jej/je zpět do klubu (nebo do družiny, pokud je to již možné). Žák za 

pobyt ve školním klubu neplatí. 

o Žáci akademie, kteří jsou žáky ZŠ, ale nenavštěvují školní družinu, mohou na 

výuku v akademii počkat ve školním klubu. Pokud nejsou do školního klubu 

přihlášeni a nemají zaplacené pololetní školné, platí jednorázový poplatek 20,- Kč. 

Z klubu si je vyzvedává lektor. Pokud se zdržují mimo školu, vrací se do školy až na 

kurz. V tom případě se hlásí na recepci, aby jim byl umožněn přístup do školy 

(budova školy je zamčená). V době pobytu mimo ZŠ za ně škola ani akademie 

nenese odpovědnost. 

o Žáci akademie, kteří nejsou žáky školy, přicházejí až na začátek svého kurzu a 

hlásí se na recepci, aby jim byl umožněn přístup do školy. Za příchod ani odchod 

těchto žáků do výuky nenese lektor ani umělecká akademie odpovědnost.   

 Nepřítomnost žáka rodiče omlouvají v předstihu e-mailem na 

akademie@skolahovorcovice.cz nebo přímo lektorovi. 

 Žáci přihlášení na individuální výuku si pořídí sešit A5, který bude sloužit pro hodnocení a 

komunikaci lektora s rodiči.  

 Školné: kolektivní výuka 1800,- Kč, individuální výuka 2000,- Kč. 

 Školné se hradí do 15.10. na účet 2399565001/5500, do popisu, prosíme, uveďte jméno 

žáka + 3 počáteční písmena z názvu kurzu/ů (KYT, FLE, KLA, TRU, DRA, HUD, SBO, PER, 

ORCH, MUZ). Platíte-li více kurzů, částku sečtěte, do popisu uveďte zkratky všech kurzů. 

Platíte-li za více žáků (sourozenci), posílejte platbu jednotlivě. 

 Kontakt: organizační záležitosti - Jana Dubnová, tel. 737242494, výuka - konkrétní lektoři, 

e-mailová adresa akademie@skolahovorcovice.cz, web: www.skolahovorcovice.cz, 

záložka PO ŠKOLE. 

 

Těšíme se na Vás! 
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