Příloha Školního řádu č. 17

Závazná pravidla pro pořádání školních akcí Konzervatoře Brno

Za školní akci lze považovat pouze tu akci, na které se podílí žáci a pedagogové
konzervatoře, která byla jejím vedoucím v řádném termínu nahlášena, splňuje
podmínky školní akce a byla ředitelem školy písemně potvrzena.*
2. Pokud není vystoupení považováno za školní akci, nejsou se ho korepetitoři povinni
účastnit.
3. Každá řádně plánovaná školní akce musí být předložena na vyplněném formuláři
před datem uskutečnění kvůli začlenění do plánu práce na další měsíc. Mimořádné
školní akce schvaluje výhradně ředitel školy. Vedoucí školní akce je povinen vyžádat
si souhlas zástupce žáka s konáním školní akce.
4. Zamýšlené stěžejní projekty školního roku, jako jsou koncerty VSO, SDO, MKO, školní
operní představení, sborové koncerty, divadelní představení, musí být projednány
vedoucími oddělení a vedením školy.
5. Vedoucího školní akce, pedagogický dozor a způsob finančního krytí určí ředitel
školy.
6. Schválená školní akce bude uvedena v plánu práce. V případě hromadných akcí musí
být rozpracován, schválen ředitelem a zveřejněn podrobný časový rozpis spolu se
seznamem zúčastněných osob (studentů i pedagogů).
7. Před uskutečněním školní akce může ředitel školy nařídit zaměstnancům
přesčasovou práci či práci ve dnech pracovního klidu a o svátcích, eventuelně noční
práci. V případě pracovní cesty je zaměstnanec povinen dopředu vyplnit cestovní
příkaz.
8. Program hromadných školních vystoupení (koncerty VSO, školní operní představení,
sborové koncerty) musí být nastudován v rámci řádných vyučovacích hodin. Před
koncertem VSO může ředitel školy povolit maximálně 2 hlavní a 2 generální zkoušky,
před sborovým koncertem maximálně 2 mimořádné zkoušky. Tyto mimořádné
zkoušky uvedené v časovém rozpisu musí být plánovány tak, aby co nejméně
narušovaly ostatní výuku.
9. V době mimořádných zkoušek jsou studenti omluveni z ostatní hromadné a
skupinové výuky, pedagog vykonává práci podle nařízení zaměstnavatele.
 Za školní akci tedy nelze považovat akci studentů či pedagogů, která tuto
podmínku nesplňuje — např. různá neohlášená vystoupení studentů,
koncerty VSO, SDO, MKO, OLN a dalších souborů či sólistů zprostředkované a
honorované uměleckými agenturami, účast studentů a pedagogů no
soutěžích a přehlídkách kromě soutěže konzervatoří. V případě soutěží a
přehlídek mohou studenti žádat o příspěvek na uhrazení části nákladů
Nadaci konzervatoře.
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