Soukromá základní umělecká škola Zavadilka, o.p.s.
370 05 České Budějovice, Zavadilka 2143

POKYN ŘEDITELE ŠKOLY
k seznámení rodičů a žáků školy se školním řádem, školním vzdělávacím programem,
s platnými učebními plány a osnovami schválenými MŠMT ČR,
proškolení v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví a požární ochrany.
Školní řád Soukromé základní umělecké školy Zavadilka, o.p.s. se sídlem v Českých
Budějovicích , Zavadilka 2143, PSČ: 370 05 byl vypracován podle § 30, odst. 1 zákona
č.561/2004 Sb. zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.
V plném platném znění je vyvěšen v šatně žáků školy.
Školní vzdělávací program Soukromé základní umělecké školy Zavadilka, o.p.s. se sídlem
v Českých Budějovicích, Zavadilka 2143, PSČ: 370 05 byl vypracován podle § 109 zákona
č. 561/2004 Sb. v návaznosti na platné znění Rámcového vzdělávacího programu, vydaného MŠMT
ČR pro základní umělecké vzdělávání v souladu s § 4, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v oblasti jednak Recepce
a reflexe hudby a jednak v oblasti Hudební interpretace a tvorby.
V plném platném znění je vyvěšen v šatně žáků školy.
Platné učební osnovy schváleny MŠMT ČR dne 30. června 1989 pod Č. j. 15 987/89
a platné učební plány schváleny MŠMT ČR dne 26. 6. 1995 pod Č. j. 18 418/95 – 25.
V plném znění jsou vyvěšeny v šatně žáků školy.
Žáci a jejich rodiče či zákonní zástupci budou s platným zněním školního řádu,
školního vzdělávacího programu i učebními plány a osnovami MŠMT ČR seznámeni na začátku
školního roku 2017/2018 prostřednictvím třídního učitele.
Třídní učitel následně o tom provede zápis do třídní knihy a žákovské knížky každého žáka
školy. Žáci - případně zákonní zástupci nezletilých žáků – tuto skutečnost potvrdí svou parafou.
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