Základní umělecká škola Klášterec nad Ohří, J. A. Komenského 677,
okres Chomutov

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU
METODICKÝ POKYN PRO KLIENTY ŠKOLY
DOPORUČENÝ „DRESS CODE“
Pedagogická rada základní umělecké školy odsouhlasila zavedení doporučeného oblečení
tzv „dress code“, a to především ve vztahu k základnímu cíli uměleckého vzdělávání, a tím je
kultivace osobnosti žáka: „Utvářet a rozvíjet klíčové kompetence žáků, kultivovat tím jejich osobnost
po stránce umělecké a motivovat je k celoživotnímu učení“. K této kultivaci, ač se píše o ní jako o
umělecké, bezesporu patří prohloubení klíčové kompetence, kompetence kulturní („Žák je vnímavý k
uměleckým a kulturním hodnotám a chápe je jako důležitou součást lidské existence“), ve vztahu
k jednání a vystupování ve společnosti, v našem případě při prezentaci společného díla na
koncertech, představeních a výstavách.
Našim cílem je žáka, v rámci zmíněné kultivace a udržování kulturních hodnot, zasvěcovat do oblasti
společenské a etické výchovy. Využití předepsaného vhodného „dress codu“ patří k základnímu
kroku, jak výše zmíněný cíl a klíčovou kompetenci naplňovat.
Zásady doporučeného oblečení - dress code při akcích školy:
1. KDE?
a) žákovské koncerty a malé výstavy,
b) reprezentativní koncerty,
c) soutěže, přehlídky, předávání diplomů a ocenění,
d) vernisáže,
e) představení,
f) zájezdy do divadel a koncertních sálů, výstavních síní (dle charakteru).

2. CO?
a) dívky
— sukně a halenka: spíše méně vzorované bez reklam a výrazných nápisů (potisků) s flitry, často
se využívá tmavší sukně a světlá halenka – tmavě světlá kombinace,
— šaty: barvy odpovídající věku dítěte, spíše méně vzorované bez reklam a výrazných nápisů
(potisků), spíše bez honosného zdobení flitry,
— délka šatů a sukní odpovídající dle věku dívek, neměla by být pohoršující, min délka 10 cm
nad koleny
— kalhoty a halenka: kalhoty by měly být z látky odpovídajícího materiálu pro kostýmy a
společenské oděvy doplněné o halenku nebo sako, či vestičku, nevhodné jsou u děvčat rifle,
kraťasy
— punčochové kalhoty: k sukni a šatům, není li příliš vysoká venkovní teplota, především u
krátkých délek sukní
— obuv: společenské střevíce dle věku dívek (při každém koncertě je možnost se přezout),
lodičky, baleríny, sandálky, čisté bez poutavých nápisů a reklam
— vlasy: čisté, upravené, tak aby nepřekážely při hře na nástroj, bylo vidět do obličeje

b) chlapci
— kalhoty: jednobarevné, nejlépe tmavé (černá, odstíny hnědé, tmavě modrá), nejlépe
opatřené páskem, aby nevhodně nepadaly, rifle se nedoporučují,
— košile nebo triko s límečkem: krátký nebo dlouhý rukáv, jednobarevné, popřípadě
s drobným potiskem bez reklamních a výrazných nápisů (bílá, světle modrá, šedá, zelenkavá,
jemně žlutá a další jemné barvy), lze doplnit vázankou, motýlkem,
— obuv: společenská (při každém koncertě je možnost se přezout), spíše tmavé barvy,
polobotky, mokasíny, čisté bez nápisů a reklam,
— sako nebo vestička: jsou vítány
— vlasy: upravené tak, aby nepadaly do obličeje, čisté

c) Obecné zásady
Přístup k akcím školy a vlastní prezentaci, jako k významné události, i když jde například jen o malý
žákovský koncert.
—
—
—
—
—
—
—
—

barevná jednoduchost,
bez reklam a výrazných nápisů,
bez výrazných vzorů,
čistota,
vhodná délka přiměřená k věku,
úprava vlasů,
čistá a vhodná obuv (ne bačkory),
odpovídající chování – klidný příchod, poklona jako pozdrav, poklona jako poděkování, klidné
sledování a poslouchání jiného účinkujícího jako respekt, potlesk, který je vždy až po celém
zahrané=m repertoáru, jako podpora účinkujícímu.

Tento metodický pokyn pro klienty školy – žáky Základní umělecké školy v Klášterci nad Ohří,
pro učitele a další klienty, jako jsou zákonní zástupci, vchází v platnost dnem projednání na
pedagogické radě, a to 24. 01. 2018 s okamžitou účinností.
Pedagogický pracovník školy se aktivně zapojí do proškolení zákonných zástupců a jejich
dětí/žáků školy, dále zletilých žáků a provede zápis do třídní knihy a žákovské knížky.
Informace o této příloze školního řádu (metodického pokynu) bude součástí každé třídy,
hlavních nástěnek, webových stránek školy.

Zpracováno dne: 22.01.2018 na základě doporučení a projednávání napříč pedagogickým sborem.
zpracovala: Mgr. Zora Breczková
ředitelka školy

