
Příloha Školního řádu č. 3 

 
Využívání místností v budovách Konzervatoře Brno žáky konzervatoře 

 
1. Směrnice vymezuje způsob půjčování/poskytování klíčů od místností Konzervatoře 

Brno žákům školy. 
2. Základní postup 
2.1.Základní využití místností je dáno platným rozvrhem, který je vyvěšen na dveřích 

místnosti a podepsán správcem místnosti. 
2.2.Klíč od místnosti je žákovi/yni Konzervatoře Brno (dále jen žák) zapůjčen pouze proti 

jeho/její studentské průkazce (v zatavené folii s fotografií), která zůstává po dobu 
výpůjčky na vrátnici. 

2.3.Průkazka je vrácena žákovi oproti stejnému exempláři zapůjčeného klíče anebo 
oproti průkazce jiného žáka, který ho v místnosti vystřídal. 

2.4.Klíč musí být vrácen téhož dne tak, aby neomezil následujícího uživatele. 
3. Omezení 
3.1.Místnosti jsou rozděleny na místnosti, které mohou používat všichni žáci, na 

místnosti, které žáci nemohou využívat, a na místnosti, jejichž užití je pro žáky 
umožněno podle vzdělávacího oboru (hudba, zpěv, dramatické umění) a případně 
oboru činnosti (skladba, hra na housle, atd.) 

3.2.Na užití místností a školních nástrojů mimo vyučovací hodiny není právní nárok a 
možnost využívat místnosti mimo vyučovací hodiny bude dále jednotlivě 
upřesňována. Mimořádně nadaným žákům bude dán větší prostor ve využívání 
místností, školních nástrojů a pomůcek, naopak u žáků se špatnou docházkou, 
neomluvenými absencemi atp. budou omezování ve prospěch žáků, kteří lépe 
využívají možnosti studovat na Konzervatoři Brno. 

4. Povinnosti 
4.1.Žák je povinen neprodleně oznámit na vrátnici ztrátu, zničení nebo zcizení klíče či 

studentské průkazky. 
4.2.Žák je povinen neprodleně na vrátnici odevzdat průkazku nebo klíč, který našel. 
4.3.Žák je povinen neprodleně nahlásit škodu resp. ztráty v místnosti a jejím vnitřním 

vybavení včetně hudebních nástrojů. 
5. Sankce 
5.1.Pokud není klíč vrácen téhož dne, má se za to, že je klíč ztracen a žák, jehož průkazka 

zůstala ve vrátnici u klíče, zaplatí poplatek ve výši skutečných nákladů na pořízení 
nového klíče. Pokud se jedná o místnosti speciálního klíčového režimu, zaplatí i za 
skutečné náklady související s pořízením nového zámku a potřebného počtu nových 
klíčů. Teprve po zaplacení poplatku je žákovi průkazka vrácena. Nalezením 
původního klíče nebo vrácením klíče nevzniká nárok na vrácení či odpuštění 
poplatku. 

5.2.Pokud žák nevrátí klíč včas a omezí následujícího uživatele, žák uhradí veškeré 
skutečné náklady spojené s otevřením a uzavřením místnosti. 

5.3.Zneužití průkazky jiného žáka, použití kopie nebo padělku průkazky je považováno za 
velmi závažné porušení kázně. 

 


