PRAVIDLA

PRO FUNGOVÁNÍ
AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY
PRO SENIORY HMP

Hlavní město Praha vydává Pravidla pro fungování Akademie umění a kultury pro
seniory hlavního města Prahy (dále jen „Akademie“).

§1

Hlavní město Praha naplňuje své závazky vyplývající z programového prohlášení a realizuje
v rámci podpory projektů zaměřených na celoživotní vzdělávání na vybraných základních
uměleckých školách zřizovaných HMP projekt Akademie.

§2
Současné sociologicko-společenské trendy nekladou akcent na pouhé prodlužování délky
života, ale především na podporu zvyšování jeho kvality. V souvislosti s celkovou
změnou demografického vývoje, kdy dochází ke stárnutí populace a prodlužuje se délka
života při poklesu natality, je problematika zajištění kvalitního stáří v popředí zájmu HMP.
Založením sítě Akademie na základních uměleckých školách vzniká v ČR (na území HMP)
první komplexně pojatá nabídka otevřená pro umělecké vzdělávání všech generací.
§3
Vzdělávání v Akademii je určeno osobám v postproduktivním věku, které mají státní
občanství České republiky a trvalý pobyt na území hl. m. Prahy. Primárně je vzdělávání
zaměřeno na občany důchodového věku, ale i na ty, kteří se pohybují na hranici této věkové
skupiny, ale ještě nemají přiznaný důchodový věk (nezaměstnaní, kteří čekají na důchod
apod.), tj. kategorie 55+.

§4
Vzdělávání v Akademii se uskutečňuje v prostorách již existujících základních uměleckých
škol zřizovaných HMP, rovnoměrně rozložených na územích jednotlivých MČ. Cílem projektu
je nejen posílení většího začlenění seniorů do společenského a komunitního dění na obci,
ale i podpora osobnostního a profesního růstu jednotlivých pedagogů základní umělecké
školy, kteří se na vzdělávání podílejí jako odborní lektoři. Žáci a rodiče, kteří navštěvují
základní uměleckou školu (se zřízenou Akademií), pak získávají zkušenost, že setkávání se
seniory v běžném denním životě je přirozenou a nedílnou součástí života.

§5
Odborná výuka v oblastech umění a kultury probíhá formou didakticky přizpůsobených
individuálních nebo skupinových výuk. Převážně je realizována pedagogy základních
uměleckých škol. Uchazeči o studium nebudou při přijímání jakkoliv prokazovat své
umělecké nadání. Výstupem tříletého studia je pak „Osvědčení o absolvování Akademie
umění a kultury pro seniory HMP“, které je účastníkům studia předáno na slavnostním
zakončení (absolvováním Akademie se nezískává stupeň vzdělání). Odpovědnou osobou za
provoz a fungování Akademie na základní umělecké škole, která je součástí sítě Akademie,
je ředitel, statutární orgán základní umělecké školy zřizované HMP.

§6
Ředitel základní umělecké školy, která je součástí sítě Akademie, vydává za účelem zajištění
této činnosti jednotný studijní řád.
§7
Na studium se nevztahují ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a prováděcích právních předpisů.

Rada hlavního města Prahy schválila Pravidla pro fungování Akademie usnesením č. 2423
ze dne 4. 10. 2016.

