Formulář žádosti o uvolnění z vyučování HDU a ZPĚV - ZLETILÍ
TERMÍN PODÁNÍ: NEJPOZDĚJI 3 KALENDÁŘNÍ DNY
PŘED POŽADOVANÝM ZAČÁTKEM UVOLNĚNÍ Z VYUČOVÁNÍ
Vážený pan
MgA. Petr Čech, ArtD.
ředitel konzervatoře
Na Rejdišti 1
110 00 Praha 1

Datum: ...........................

Věc: Žádost o uvolnění z vyučování

1, 2

Organizace (divadlo, produkce, TV apod.):
Role:
Režie:
Termín (rozpis zkoušek, natáčecí dny apod.):
Prohlášení: V hlavním oboru a v ostatních uměleckých předmětech mi po dobu trvání uvolnění z vyučování neklesne
docházka pod 75%. V teoretických předmětech si učivo doplním. Povolené účinkování mi nebude zasahovat do žádné
školní akce (představení DNR apod.).
Podmínky mého účinkování projednám s produkcí.
Termíny absencí budu dodávat s týdenním předstihem třídnímu učiteli (divadelní fermany, termíny natáčecích
dnů apod.).
Beru na vědomí, že pokud tyto podmínky nesplním, přeberu na sebe kázeňská opatření podle školního řádu.

JMÉNO A PŘÍJMENÍ ŽÁKA / ŽÁKYNĚ:
TELEFON ŽÁKA:
TŘÍDA:
ROČNÍKOVÝ UČITEL:
Vyjádření produkce: Potvrzujeme, že výše jmenovaný žák s námi projednal podmínky účinkování v naší
organizaci a plně budeme respektovat termíny jeho účinkování v rámci školních zkoušek a představení.
Vyjádření třídního učitele:
3)

doporučuji vyhovět

nedoporučuji vyhovět

podpis:
Vyjádření pedagoga herecké výchovy či jevištní praxe:
doporučuji vyhovět

Razítko a podpis produkce

nedoporučuji vyhovět

podpis:
Vyjádření vedoucího oddělení:
doporučuji vyhovět

1)

nedoporučuji vyhovět

_______________________
PODPIS žáka

Žádost podává za nezletilého žáka zákonný zástupce, zletilý ji podává sám. Žádost musí být podána s vyjádřeními příslušných pedagogů. Bez těchto vyjádření
nebudou žádosti vyřizovány!

Viz Školní řád, § 3, odst. 3 a dále odst. 5): O uvolnění z vyučování z předem známých důvodů je třeba žádat v předstihu, aby škola mohla uváděné důvody
posoudit. V případech, že se nepřítomnost má týkat předmětů Orchestrální hra, Souborová hra, Herecká výchova, Jevištní praxe, nebo Herectví, obstará si žák
vyjádření učitelů těchto předmětů a žádá-li o uvolnění 5 vyučovacích dnů, obstará si vyjádření vedoucího oddělení.
2)

3)

Zaškrtněte prosím, odpovídající rámeček symbolem: X

