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VNITŘNÍ ŘÁD HUDEBNÍHO STUDIA KOKOS, Z. S. 

Platnost od: 18. 9. 2017 

 

 

 

 

Členská schůze Studia Kokos, z. s. v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání 
v platném znění vydává Vnitřní řád Studia Kokos, z. s., kterým se upřesňují vzájemné vztahy 
mezi klienty (viz níže), žáky (viz níže), zákonnými zástupci žáků a zaměstnanci či ostatními členy 
Studia Kokos, z. s. 
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1. PROVOZ STUDIA 
Žákem je myšlena osoba mladší 18-ti let, která se účastní pravidelné výuky nebo akcí Studia 
Kokos, z. s. (dále jen Studia). Klient je osoba starší 18-ti let, která se účastní pravidelné výuky 
nebo akcí Studia. 

Zaplacením poplatku a včasným odevzdáním kontaktního listu nebo přihlášky se žák/klient 
stane členem Studia Kokos, s. z. a spolku Květ. K členství se vztahují veškeré interní směrnice, 
vyhlášky, vnitřní řád i stanovy Studia, mimo jiné i právo Studia na využití a zveřejnění fotografií, 
videí, zvukových nahrávek i psaných textů pořízených během trvání členství. 

I. PRAVIDELNÁ VÝUKA 
a) Pravidelná výuka  je výuka v průběhu školního roku. 
b) Žákovi/klientovi doporučujeme být na místě výuky alespoň  5 minut před začátkem 

lekce. 
c) Zákonný zástupce žáka vyplní v kontaktním listu zda žák odchází po výuce sám nebo s 

doprovodem.  
d) Odchod žáka z lekcí: se řídí kontaktním listem, kde je přesně uvedeno, jak  žák z lekcí 

odchází. Zda v doprovodu zákonných zástupců či jiných osob uvedených v kontaktním 
listu. Pokud žák odchází sám, odchází ihned po skončení lekce, kdy se Studio zbavuje 
zodpovědnosti za žáka. Pokud dojde ke změně odchodu, musí mít žák lísteček s jiným 
odchodem, který je podepsán zákonným zástupcem. Vyzvednutí žáka po výuce cizí 
osobou lze pouze na základě písemného sdělení zákonného zástupce. 

e) Podmínky docházky do lekcí: 
i. Zaplacení lekce/lekcí dle platného ceníku a do stanoveného termínu. 

ii. Pravdivé vyplnění a odevzdání kontaktního listu žáka/klienta nejpozději na 
druhé lekci.  

iii. Klient/zákonný zástupce žáka let je povinen oznámit lektorovi předem 
známou nepřítomnost žáka. Není-li nepřítomnost předem známá, omluví 
žáka/klienta neprodleně telefonicky konkrétnímu lektorovi. Pokud bude 
žák/klient omluven v kratší čas než 24 hodin před lekcí, nebude mít nárok na 
náhradu lekce. Stejně tak má klient nebo zákonný zástupce žáka právo na 
informování o nepřítomnosti lektora, který svou nepřítomnost ohlásí nejpozději 
24 hodin před lekcí a nabídne náhradní termín lekce, který bude oběma stranám 
vyhovovat.  

II. POBYTOVÉ AKCE 
a) Pobytové akce Studia jsou hudební víkendy a letní tábory. 
b) Podmínky účasti na pobytové akci: 

i. Zaplacení konkrétní akce/zálohy na konkrétní akci dle platného ceníku a do 
stanoveného termínu (viz přihláška na akci). 

ii. Pravdivé vyplnění a odevzdání přihlášky na konkrétní akci do daného termínu 
(viz přihláška na akci). 
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III. VÝJIMEČNÉ AKCE 
a) Výjimečné akce Studia jsou hudební soutěže, hudební vystoupení apod., které Studio 

pořádá, nebo se jich jen účastní. 
b) Na výjimečné akce doprovází žáky zákonný zástupce a Studio po dobu konání akce 

nepřebírá zodpovědnost za žáka (pokud není určeno jinak Studiem). 
c) Těchto akcí se lze účastnit za ústního souhlasu zakládajících členů spolku (jmenovitě: 

Ing. Alena Schernstein, DiS; Bc. Hana Černá; Bc. Kateřina Šimonová). 

2. LOKALIZACE UČEBEN PRAVIDELNÉ VÝUKY 
Tři učebny Studia se nachází v jeho sídle: Rovná 336, Jablonec nad Nisou. Dvě v prvním a jedna 
ve druhém patře domu. Studio Kokos využívá i prostor Eurocentra Jablonec nad Nisou, s.r.o. v 
ulici Jiráskova 7. Po domluvě s žákem/zákonným zástupcem může být výuka vedena i v jiných 
prostorách, vhodných pro tento účel. 

3. ZPŮSOB PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ Z PRAVIDELNÉ 

VÝUKY A POBYTOVÝCH AKCÍ 
a) Žák/klient je přihlášen odevzdáním správně vyplněného a podepsaného kontaktního 

listu nebo přihlášky a zaplacení pololetí výuky nebo pobytové akce. V případě žáka musí 
být kontaktní list podepsán zákonným zástupcem. 

b) Odhlašování žáka/klienta se provádí písemnou formou  
(lze i přes SMS na tel. čísle: +420774254243 nebo na e-mail: info@studiokokos.cz). 
 
 

4. VYLOUČENÍ ŽÁKA Z PRAVIDELNÉ VÝUKY NEBO POBYTOVÉ 

AKCE 
a) Po rozhodnutí členské schůze může být vyloučen žák/klient z pravidelné výuky nebo 

pobytové akce za hrubé porušení vnitřního řádu a stanov Studia bez možnosti finanční 
náhrady za neodchozené hodiny nebo zbývající části pobytové akce. 

b) Pokud není zaplacena záloha nebo celý poplatek za lekce pravidelné výuky za pololetí 
do 30 dnů od začátku docházky do lekcí, bude žák/klient z lekcí vyloučen (pokud není 
předem domluveno jinak alespoň s jedním ze zakládajících členů spolku). Studio bude 
požadovat zaplacení odchozených lekcí. 

c) Pokud nebude v den nástupu žáka/klienta na pobytovou akci uhrazena celá částka, 
nebude na pobytovou akci žák/klient přijat. 
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5. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A ZDRAVÍ ŽÁKŮ 

1. Žáci/klienti jsou poučeni o základech bezpečnosti na začátku školního roku nebo pobytové 
akce, a následně vždy dle potřeby. 

2. Žáci hlásí nevolnost, zranění či úraz okamžitě lektorovi. Náhlá nemoc či úraz žáků je 
zákonným zástupcům ihned telefonicky sdělena příslušným lektorem. Je nutné pravidelně 
upřesňovat změny telefonů. Je žádoucí, aby zákonný zástupce žáka ve vlastním zájmu 
informoval lektora o případných zdravotních problémech žáka. 

3. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáka a klienta: 

i. Žáci, jejich zákonní zástupci i klienti mají povinnost udržovat pořádek a čistotu 
v prostorách Studia  a v prostorách pronajatých na akce Studia. Zároveň mají 
povinnost slušného chování na všech akcích i pravidelných lekcích Studia.  

ii. Zákonný zástupce žáka a klient má povinnost řádně, čitelně, úplně a pravdivě vyplnit 
kontaktní list nebo přihlášku, seznámit se s vnitřním řádem Studia a respektovat jej, 
včas uhradit úplatu. 

iii. Zákonný zástupce žáka a klient jsou povinni nahlásit ihned změny v osobních 
datech žáka/klienta a změny telefonního spojení a e-mailu klienta/zákonného 
zástupce žáka. 

iv. Zákonný zástupce žáka i klient mají právo být informován o akcích Studia a mít 
možnost se jich účastnit. 

v. Zákonný zástupce žáka má právo být seznámen s chováním a postupem ve výuce 
svého dítěte. 

vi. Zákonný zástupce má povinnost vyzvedávat žáka včas po lekci, pokud není uvedeno, 
že žák odchází bez doprovodu.  


