ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JIHLAVA,
příspěvková organizace
Masarykovo náměstí 65/16, 586 01 JIHLAVA
IČ: 75151332

MANUÁL PRO RODIČE
Vážení rodiče,
vítáme Vás na Základní umělecké škole, která se řadí počtem 1260 žáků k největším školám
v republice. Jsme výběrová škola, ne zájmový kroužek, s 90letou tradicí. Poskytujeme na základě
talentu a nadání žáka komplexní a systematické vzdělávání ve všech čtyřech uměleckých oborech.
V polovině června obdržíte písemné rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) Vašeho dítěte na naši školu. Přijatí
uchazeči se v prvním týdnu nového školního roku zapíší do rozvrhů a odevzdají příslušnému
pedagogovi vyplněnou přihlášku. Ve druhém týdnu budou školou osloveni náhradníci, kteří budou
zapsáni na místa těch, již se v prvním zářijovém týdnu nezapsali do rozvrhu vyučování.
Vyučujeme podle vlastních ŠVP, které najdete na internetových stránkách: www.zus-jihlava.cz.








Součástí výuky jsou povinně volitelné předměty (hudební nauka, orchestrální hra,
sborový zpěv) a veřejná vystoupení žáků.
Studium hry na hudební nástroj vyžaduje systematickou domácí přípravu za podpory
rodičů.
Konzultace s pedagogem v rámci vyučovací hodiny je vítaná a možná kdykoliv.
Jednou z možností školy je zapůjčení hudebního nástroje na dobu nezbytně nutnou.
V případě, že se rozhodnete koupit vlastní nástroj, doporučujeme konzultaci s Vaším
pedagogem.
Vyučování se řídí rozvrhem hodin, pokud je potřeba dřívějšího odchodu z výuky, je
nutný písemný souhlas rodičů.
Škola si vyhrazuje právo na ponechání vybraných výtvarných prací vzniklých na
hodinách VO a jejich využití na prezentaci školy.

Úplata za vzdělávání - školné



musí být zaplaceno do 15. dne prvního měsíce daného pololetí viz Vyhláška
č.71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a školní řád. V případě, že zákonný
zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve
stanoveném termínu, přestává být žákem školy.

Omluvy pro nepřítomnost




V případě nemoci prosím omluvte žáka neprodleně formou SMS vyučujícímu nebo
telefonem do kanceláře školy 564 565 621
Informace o nepřítomnosti pedagoga najdete na www.zus-jihlava.cz

Unie rodičů při ZUŠ Jihlava


Podílí se na finanční, materiální a organizační pomoci škole při přípravách a organizování
školních akcí, jako jsou soutěže žáků, veřejná vystoupení apod.
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