
Než  dí te  př ihlá sí te do ZUŠ , me li byste ve de t … 

Většina rodičů – mnohdy podpořena svými rodiči, touží dát svému potomkovi 
základy uměleckého vzdělání. To může dítě získat pod dohledem 
kvalifikovaných učitelů právě v základních uměleckých školách. 

Kdy dítě do ZUŠ přihlásit? 
Talentové zkoušky každoročně probíhají v druhé polovině šk. roku a jejich 
přesné datum je vždy dostatečně dopředu určeno a dáno na vědomí na 
internetových stránkách školy, nástěnkách, hlášením místním rozhlasem. 
K talentovým zkouškám by se měly hlásit děti, které k 31. 8. příslušného roku 
dosáhnou 5. let. To je věk, od kterého škola může přijmout děti do 
přípravného oddělení, které pak dítě může navštěvovat i 2 roky. Pokud 
k talentovým zkouškám přijdete s mladším dítětem, bude vám doporučeno 
ještě výuku v ZUŠ odložit.   

Základní umělecká škola je škola, jejíž zřizovatelem je město Velké Bílovice, je 
zapsána v rejstříku škol a spadá pod Ministerstvo školství. Je to škola, která 
poskytuje základy uměleckého vzdělávání systematickou výukou. Není žádným 
kroužkem ani volnoaktivitou dětí, do které mohou vstupovat a vystupovat 
podle svých potřeb a okolností. 

Co všechno dítě zvládne? 
Někteří rodiče mají v začátcích „velké oči“ a přihlásí dítě do všeho možného, 
co se ve škole učí. Možná také razí heslo, že se dítě někam dostane – někde se 
přece jen uchytí. Podle našeho názoru a zkušeností ale tuto alternativu 
nedoporučujeme. Každý obor a zejména hudební, vyžaduje pravidelnou 
domácí přípravu, kterou byť i nadané dítě nemůže dostatečně zvládnout, když 
musíme brát ještě v patrnost povinnou školní docházku i některé další aktivity 
dítěte. Je rovněž nutné brát i v úvahu, že takovému dítěti je těžké potom 
sestavit rozvrh, který by vyhovoval jemu i okolí. 

 Žáci hudebního oboru mají v povinnost navštěvovat ke svému hlavnímu 
oboru i hodinu hudební teorie – hudební nauku a většinou od 3. ročníku i 
hodinu komorní nebo souborové hry, komorního nebo sborového zpěvu, hry 
v cimbálové muzice, dechovém orchestru nebo jiných hudebních seskupení. 
Spolu s nimi pak přicházejí i soustředění nebo zkoušky nad rámec rozvrhu 



v ZUŠ s vystoupeními a prezentacemi mnohdy na úkor volného času dětí, 
s nimiž by měli i rodiče počítat. 

Žáci, kteří výuku nejsou schopni zvládnout, rodiče během školního roku 
odhlašují a škole tak způsobují nemalé problémy. Proto, bychom rádi rodiče 
upozornili, že žáky naší školy je možné z výuky odhlásit pouze v pololetí nebo 
na konci školního roku, tak jak je to uvedeno ve vyhlášce č. 71/2005 Sb., o 
základním uměleckém vzdělávání a jak rodiče v přihlášce svým podpisem 
potvrzují. Všechna odhlášení v jiném termínu musí být řešena s ředitelkou 
školy a úplata za vzdělání se v takovém případě NEVRACÍ. 

Prosíme proto rodiče, aby zvážili, zda je jejich dítě schopné (kromě 
uměleckého nadání) časově plnit požadavky školy v rámci svých dalších aktivit 
a aby se rovněž před rozhodnutím přihlásit své dítě do ZUŠ seznámily s výší 
úplaty za vzdělávání, která po celý rok visí na nástěnce školy v chodbě budovy, 
nebo ji na požádání sdělí vedení školy i třídní učitelé. 

Jak je to se školným? 
Údaje k placení úplaty za vzdělávání (školné) se zákonným zástupcům dětí 
posílá elektronicky na e-mailové adresy, které uvedou v přihláškách svých 
dětí. Pokud se adresa během roku změní, je ve vašem zájmu ji u třídního 
učitele opravit, jinak se k vám údaje k placení úhrady nedostanou. 
V této souvislosti bychom rádi rodiče upozornili, že úplata za vzdělávání se 
hradí ve dvou termínech stanovených školou a to:  
za 1. pololetí = září až leden do 20. 9. příslušného roku (a to bez ohledu na to, 
kdy má žák první vyučovací lekci v měsíci září) 
za 2. pololetí = únor až červen do 20. 2. příslušného roku. 
Veškeré slevy byly od 1. 9. 2016 zrušeny a výše úplaty za vzdělávání se hradí 
v plné výši bez ohledu na to, kolik žáků je ve vyučovací lekci přítomno. 
Úplata za vzdělávání může být prominuta pouze za nepřítomnost ze 
zdravotních důvodů, a to jen tehdy, jestliže se nepřítomnost týká celého 
jednoho kalendářního měsíce. (ne např. od 15. 1. do 15. 2.) K tomu je nutné 
vyplnění písemné žádosti - formuláře, který pro tyto účely slouží. 
Pokud žák navštívil alespoň jednu vyučovací lekci v měsíci - nemá tak na 
prominutí výše úplaty za vzdělávání nárok. 
 



Školné pro nově přijaté žáky? 
Od 1. 1. 2017 škola přikročila k novému opatření, u kterého nově přijatí 
nastupující žáci obdrží podklady pro platbu úplaty za vzdělávání již 
s vyrozuměním o závazném přijetí dítěte do ZUŠ.   
Pokud rodiče příspěvek neuhradí do 31. 8. 2017, nebude dítě do školy ani do 
doplňkové činnosti přijato. 

Může žák přejít z doplňkové činnosti do hlavní činnosti? 

Do doplňkové činnosti mohou být děti do naší školy přijati od 1. 1. 2016 (dále 
jen DČ), kterou naše škola může provozovat navíc ke své hlavní činnosti. 
Informace k doplňkové činnosti jsou zveřejněny na internetových stránkách 
školy. 

Po zvážení učitele, pokud se ve výuce uvolní místo, mohou být žáci z DČ 
zařazeni do hlavní činnosti ZUŠ. Přijetí do ZUŠ z DČ záleží výhradně na volbě 
učitele, není automatické a účast u talentových zkoušek je i pro žáky z DČ 
nutná.  

Pokud po těchto informacích máte ještě nejasné některé otázky týkající se 
případného přijetí vašeho dítěte do naší školy, jsme připraveni vám je osobně, 
telefonicky nebo elektronickou cestou zodpovědět. 

 

Ve Velkých Bílovicích 3. 1. 2017    

                                                                            Mgr. Jana Zachovalá, ředitelka školy

       


