Povolení k užívání učeben za účelem cvičení na nástroj
JKO umožňuje svým studentům dle svých organizačních možností samostatné cvičení na nástroj na vyhrazených učebnách.
Podmínkou k využití této nabídky je vyplnění tohoto formuláře.

Jsem si vědom/a, že jsem povinen/na při cvičení na nástroj dodržovat veškerá ustanovení školního řádu,
zejména:





Cvičit na nástroj při uzavřených oknech.
Nevyklánět se a nevykřikovat z oken.
Na učebně žák nesmí ponechávat své věci (hudební nástroje, tašky apod.) neuzamčené; na ztráty věcí z neuzamčeného prostoru
se nevztahuje pojištění.
Klíč od učebny obdrží žák na vrátnici. Při jakémkoli krátkodobém opuštění učebny musí žák učebnu uzamykat. Po odchodu
z učebny je žák povinen učebnu uzamknout a klíč vrátit na vrátnici. V žádném případě nesmí být klíč vynášen mimo budovu.
Klíče od učebny si může žák vypůjčit pouze na dobu, po kterou učebnu užívá.

Byl/a jsem poučen/a vyučujícím HLO/specializace o chování a bezpečnosti a ochraně zdraví při cvičných
hodinách.
Jméno a příjmení:

Datum:

Podpis:

______

Podpis učitele HLO:

Souhlasím s tím, aby můj syn / má dcera samostatně cvičil/a hru na nástroj v uvedených cvičných
hodinách na přidělené učebně (pouze nezletilí žáci).
Podpis zákonného zástupce:

Datum:
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