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BULLETIN č. 4/2007 

 
Vážení rodiče, milí žáci, 

s blížícím se koncem školního roku mi dovolte jeho malou rekapitulaci. Je těžké  
vyjmenovat všechny akce, kterých se naši žáci zúčastnili a úspěchy, kterých dosáhli. Proto 
začnu restem, který jako škola máme a nepodařilo se nám ho napravit. Je jím částečná 
rekonstrukce tanečního sálu. Tuto akci jsme plánovali již v prosinci a po půl roce můžeme 
říci, že jsme se prodrali administrativním bludištěm schvalování a v září naši žáci nastoupí 
do sice ne zcela ideálních prostor, ale podstatně důstojnějších.  Zato se nám podařilo             
za cca 100 000,- Kč obnovit kroje pro mažoretky a ostatní taneční skupiny.   

Výrazně se zlepšily podmínky ve výtvarném oboru. Všechny učebny byly vybaveny 
novým nastavitelným nábytkem. První výstava počítačové grafiky dává tušit nadšení našich 
žáků pro počítačovou tvorbu a originální umělecké nápady.   

Hudební obor se zúčastnil mnoha soutěží, kde výborně reprezentoval naši školu, 
cédéčkem jsme oslavili 20. výročí založení orchestru Juventus Gradecensis a 10. výročí měl  
koncert generací. 

Více informací o těchto a mnoha jiných akcích najdete na našich internetových 
stránkách. 

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE 
 

Zápis v novém školním roce, školné 
 
 Zápis bude probíhat ve dnech  3. - 5. 9. 2007 od 14:00 do 17:00 hod.  

 
Termín pro zaplacení školného na první pololetí školního roku 2007/2008 je 31. 8. 

2007. Bez prokazatelného zaplacení nebude žák při zápisu zapsán. Pokud jste neobdrželi 
lístek s předpisem školného a variabilním symbolem, paní Vaníčková v sekretariátu vám 
ho na požádání vytiskne (úřední hodiny 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00 hod.). Pokud žák studuje 
hru na dva hudební nástroje a má v obou případech povinnou hudební nauku, navštěvuje 
pouze jednu lekci nauky týdně a je mu u jednoho nástroje školné sníženo o částku 200,-Kč     
za pololetí. Podrobnější údaje vám poskytnou jednotliví třídní učitelé. Pokud žádáte o slevu, 
učiňte tak, prosím, písemně do konce srpna (přílohy k žádosti: Oznámení o přiznání dávky 
státní sociální podpory,  doklady o příjmech rodiny, případně Rozhodnutí o změně pracovní 
schopnosti či ofocený průkaz ZTP, ZTP/P). Žádostem bude vyhověno v případech vážného 
sociálního znevýhodnění. 
 

 Termín 15. 9. 2007 platí pro platbu půjčovného za nástroje. Částka za nástroj se platí            
od září do ledna, nástroj lze kdykoliv vrátit a přeplatek vám bude vrácen. 

 
 
Za všechny pracovníky školy vám přeji krásné a slunečné léto. 
 
                                                                                                                MgA. Petr Fiala, ředitel školy 


