ŘÁD KURZŮ
Řídí se Zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“) ze dne 24. 9. 2004,
Vyhláškou č. 10/2005 Sb., Vyhláškou č. 470/2006 Sb. a navazujícími vyhláškami k
uvedenému zákonu.
OBECNÁ USTANOVENÍ
1. Řád kurzů Divadelní a filmové společnosti Zity Kabátové obsahuje doplňující
ustanovení k závazné přihlášce účastníka kurzů.
2. Výuka se uskutečňuje v pronajatých prostorách provozovny Divadelní a filmové
společnosti Zity Kabátové, Janáčkovo náměstí 84/9,152 00 Praha 5 se vstupem
z Lesnické1. Pokud bude výuka probíhat v jiných prostorách, jsou studenti povinni
řídit se Provozním řádem daného zařízení.
PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ
Účastník má právo:
1. Účastnit se teoretického i praktického vyučování podle rozvrhu hodin příslušné
studijní skupiny a být rovněž informován o případných změnách v obsahu i
organizaci studia.
2. Být seznámen s učebním plánem a formami výuky, řádem kurzů a předpisy
kurzů týkajícími se studia i s jejich případnými změnami.
3. Vznášet připomínky a dotazy k průběhu teoretické i praktické výuky, a to buď
u vyučujících jednotlivých předmětů, nebo prostřednictvím vedení.
Účastník má povinnost:
1. Řídit se řádem kurzů a obecně závaznými právními předpisy a plnit povinnosti
stanovené studijním programem.
2. Soustavně se účastnit vyučování včetně praxe a dalších povinností
stanovených rozvrhem hodin pro příslušnou studijní skupinu.
3. Docházet do výuky včas, řádně upravený a mít s sebou potřebné pomůcky k
výuce. Užívání mobilních telefonů během vyučovacích hodin je zakázáno.
Student má plnou zodpovědnost za všechny předměty vnesené do prostoru
školy.
4. Ve výukových prostorách a jiných vyučovacích zařízeních vystupovat slušně a
v souladu s obecně platnými mravními zásadami, svým vystupováním
nepoškozovat dobrou pověst kurzů. Dodržovat pravidla společenského
jednání a chování, a to jak ve vzájemných vztazích, tak zejména ve styku s
ostatními lidmi.
5. Ohlašovat vedení bez zbytečného odkladu všechny podstatné změny v
osobních údajích.
6. Při zápisu předkládat rovněž doklady o změnách zdravotního stavu.
7. Je povinen chránit své zdraví i zdraví ostatních studentů a dodržovat zásady
BOZP. Neprodleně sdělovat společnosti všechny skutečnosti, které by mohly
vést k ohrožení zdraví a života studentů a pracovníků kurzů, k poškození nebo
zcizení majetku a zařízení.

8. Nepožívat před výukou a během ní žádné alkoholické nápoje ani jiné omamné
látky. Tento zákaz platí i v okolí místa konání kurzů, v ostatních prostorách
určených k výuce a při akcích organizovaných školou. Ve výukových
prostorách platí přísný zákaz kouření.
9. Zákaz nošení všech druhů zbraní a nebezpečných předmětů, které by mohly
vést k ohrožení zdraví a života studentů a pracovníků kurzů. Tento zákaz platí
i v okolí konání kurzů, v ostatních prostorách určených k výuce a při akcích
organizovaných společností.
10. Účastník nesmí vědomě poškozovat zařízení učeben a jejich technické
vybavení. V průběhu kurzů se bude plně řídit pokyny lektora/ů, který/kteří jej
obeznámí s pravidly použití a zacházení tohoto vybavení/zařízení určeném
pro výuku v daném oboru. V případě porušení těchto pravidel bere na sebe
účastník (zákonný zástupce) hmotnou odpovědnost za zničené
zařízení/vybavení.
11. Nesmí opouštět výukové hodiny bez vědomí lektora.
12. V případě, že se vyučující nedostaví do výuky, oznámí tuto skutečnost
účastníci dané studijní skupiny vedení kurzů.

CHARAKTERISTIKA A ORGANIZACE KURZŮ
1. Kurzy probíhají vždy od září do konce června. Každý studijní obor má
stanoveno určité množství hodin pro naplnění studijního plánu.
2. Teoretická výuka – zahrnuje oborové předměty, jejichž smyslem je utřídění a
teoretické zdůvodnění postupů v tvůrčí praxi.
3. Praktická výuka – slouží k získání potřebných praktických dovedností a
návyků a k prohloubení teoretických poznatků.
4. Vyučovací hodina trvá 60 minut s 15 minutovou přestávkou. V případě potřeby
lze přestávku přizpůsobit po dohodě s lektorem kurzu a vedením.
5. Harmonogram kurzů upravuje vedení a stanovuje důležitá data pro plnění
povinností. Je umístěn na webových stránkách společnosti.
6. Nemůže-li se účastník ze závažných důvodů dostavit na hodinu, je povinen
se pokud možno předem omluvit vedení kurzů a to nejpozději do dvou dnů
před lekcí, které se nezúčastní. Účastník bere na vědomí, že počet účastníků
každého studijního oboru je kapacitně omezen a proto je velmi důležitá
pravidelná účast.
7. Jestliže do 2 týdnů účastník nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti,
posuzuje se, jako by posledním dnem této lhůty kurzů zanechal a přestává být
účastníkem kurzů bez nároku na náhradu. Zmeškané hodiny účastníků se
nenahrazují.
8. Vzhledem k tomu, že naše kurzy jsou vedeny profesionály z oboru, kteří
mohou být nepředvídatelně zaměstnáváni v rámci svých profesí, si
vyhrazujeme právo na změny v termínech a časech konání jednotlivých lekcí
našich kurzů.
9. Dále si vyhrazujeme nárok v odůvodněných případech na změnu lektora a
jeho zástup.
10. V případě nenaplnění minimální kapacity kurzu dochází ke sloučení kurzů
stejného oboru.

POSTUP DO KURZU PRO POKROČILÉ
1. Účastník může postoupit pouze po splnění všech povinností stanovených
učebním plánem daného oboru.
2. Kurz je ukončen absolventskou prací určenou vyučujícím daného oboru.
3. Dokladem o absolvování kurzu je osvědčení o absolutoriu.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Při podepsání závazné přihlášky dává účastník/zákonný zástupce souhlas,
aby organizátor kurzů zpracoval osobní údaje účastníka v souladu se
zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Organizátor může tyto
údaje používat výhradně v rozsahu nutném pro svoji činnost.
2. Dále podepsáním závazné přihlášky dává účastník/zákonný zástupce souhlas
k pořízení fotografií, videí a audio záznamů ve smyslu paragrafu 12 zákona
č.40/1964Sb, občanského zákoníku, a dává tímto souhlas k jejich archivaci a
dalšímu zpracování a použití (osobní údaj, foto, obraz atd.) pro účely
propagace a prezentace Divadelní a filmové společnosti Zity Kabátové včetně
volného nakládání, reprodukce jakož i dalšího používání a šíření, zejména
k umístění osobního údaje (fotografie, video, audio atd.) v propagačních
tiskovinách, internetu, videu atd.
3. Účastníci a zákonní zástupci se obeznámí s řádem kurzů jehož všechna
ustanovení jsou účastníci povinni dodržovat. Řád je také zveřejněn na
internetových stránkách společnosti.
4. Na výsledky práce, která vznikla v rámci kurzů, workshopů či jiných aktivit
Divadelní a filmové společnosti Zity Kabátové, zastoupené Pavlínou
Křepelkovou, se vztahují ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých
zákonů.
Dále se na ně vztahují tato opatření:
a.) jakékoliv zveřejnění podléhá schválení vedení společnosti,
b.) provozovací práva jsou poskytnuta pouze pro potřeby zveřejnění
Divadelní a filmové společnosti Zity Kabátové a nesmí být provozována
komerčně.
5. Vedení společnosti si vyhrazuje právo upravovat řád kurzů při vzniku nových
skutečností, které tento řád neřeší. O změnách musí být informováni všichni
lektoři i účastníci kurzů.
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