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co JE DoBRE vĚoĚr, NBž vešB pírĚ zečNB NnvšrĚvovAT
zÁrl,eoNí utvtĚlBcrou šrolu.
Vaše dítko se rozhodlo navštěvovat něktený z oborů v našízákladní umělecké
škole. Učinilijste první krok. Vaše dítě jste zapsali. A CO DÁL?
Základní umělecká škola je instituce, která poskytuje žákům systematické
studium ve zvoleném oboru, které má své učebníosnovy - školnívzdé|ávací
program. Celé studium je rozděleno do tří etap.
- je určenédětem od 5-ti do 7-mi |et, ale je možné
jej začit i v 6-ti letech. Během tohoto období se žák seznámí s prob|ematikou
daného oboru, získávázákladni znalosti. Y závéru vykonává přijímací zkoušky
do základního studia.

l , etapa - přípravné studium

2. etapa- L stupeň základního studia -je určen pro děti od '7-íí,ilet. Pokud žák
nenavštěvova| přípravnéstudium a nevykonal přijímací zkoušky, je přijímán na
základě av, b|entových zkoušek. Tato etapa twá7 |et a je zakončena
absolventským vystoupením žáka.
3. etapa - II. stupeň základního studia

dvě podoby.

l. žákuzavíel studium

-

je určen pro děti od l4-ti let a můžemít

na I. stupni a kontinuálně pokračuje další4 roky ve

studiu na II. Stupni.

2. žákteprve začínáve studiu na základni umělecké škole, nastupuje do
přípravného studia (1 rok) a poté pokračuje další4 roky.
Ilstupěň základního studiaje opět uzavřen absolventským vystoupením žáka.
Na konci každého školního roku žák vykoná postupové zkoušky, aby mohl
postoupit do dalšíhoročníku.
Ztéchto řádekje patrno, že se nejedná o nahodilou činnost, ale o ucelené
studium, které vzdělává žáka v daném oboru po technické stránce, ale zároveň
formujejeho volné charakterové vlastnosti aje zapotřebí pravidelné docházky a
spolupráce rodičůs pedagogy,
Na základě zápisuje Vaše dítě zaíazeno do příslušného oboru ajeho nástup do
školy je tedy povinný . Začátek výuky začínátak, jak je to ve školách obvyklé
ihned 1. den daného školního roku, kdyje nutné se dostavit pro rozvrh hodin.
Děti docházejí na v,ýuku pravidelně, v případě absence je nutné dítě omluvit.
Docházku do základní umělecké školy je možnéukončit v pololetí či na konci
školního rokuo a to písemným odhlášením na formuláři, který je k dispozici v
sekretariátu školy.

Na studium svého dítěte v základní umělecké Školečástečněpřispíváte finančně.
Výše školnéhoje vypočítávána vždy na konkrétníškolnírok.
Aktuální školné naleznete vždy na stránkách našíškoly v sekci

ŠrOlNB.

Na začátku školního roku obdržíte platební předpis, na kterém je uvedena v,ýše
školného, účetškoly a variabilní symbol, pod kteqým platbu uskutečníte.
Platbu je možnéuhradit za celrý školnírok, či rozdělit na pololetí nebo sijI
nechávat měsíčně strhávat ze svého účtu.Je také možná platba v hotovosti u
ekonomky školy, ale pouze v částce za celý rok (popř. pololetí). Z vybraných
penězje pak hrazen provoz školy.

Kromě školného rodiče přispívají do pokladny SRP, částkou 50,- kč, za měsíc a
obor. (Maximálně však ve dvou oborech,) Sdruženípak škole pomáhá při
pořizování nov,ých nástrojů či jiných pomůcek potřebných k v,ýuce, dětem
kompletně platí náklady spojené se zájezdy na kultumí akce v rámci rýuky, s
vystoupeními mimo školu.

