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BULLETIN č. 5/2007 

 
Vážení rodiče, milí žáci, 
 dovolte nám, abychom vám všem popřáli mnoho pohody do nového školního 
roku. Jako již tradičně nám dovolte krátkou informaci o tom, co se ve škole dělo         
o letních prázdninách a co nás čeká v nejbližších týdnech. 
 Ze všeho nejdříve přijměte naše poděkování za to, že umožňujete vašim 
dětem vzdělání v naší umělecké škole. Každého takového rodiče si vážíme, protože 
si dobře uvědomujeme, z jak pestré nabídky volnočasových aktivit si dnes mohou 
děti vybírat. To, že jste si společně s vašimi dětmi vybrali naši uměleckou školu, 
svědčí o vašem i jejich dobrém vkusu . Rozdíl mezi ZUŠ a různými kroužky 
spočívá především v  kvalitě výuky a zázemí, kterým naše škola disponuje. 
Neusínáme na vavřínech, které naši žáci vozí z mnoha soutěží a vystoupení, ale dál 
se snažíme zlepšovat naší výuku i prostory, ve kterých se odehrává. Právě hravost, 
imaginace, kreativita a pracovitost - to jsou vlastnosti, kterými se snažíme naše 
absolventy vybavit do  nejen „uměleckého“ života.  

Dobrá zpráva pro náš taneční obor!! Konečně se nám podařilo částečně 
zrekonstruovat taneční sál a oddělit výuku od dění na chodbách. Během měsíce října 
bude instalováno nové scénické osvětlení a v průběhu roku se můžeme těšit               
na vystoupení našich tanečnic, která proběhnou přímo v sále. K tomu se váže naše 
prosba, která směřuje především k rodičům tanečního oboru. Dodržujte, prosím, 
omezení vstupu do prostor šatny, která slouží pouze k převléknutí žáků a odložení 
jejich věcí. Toto nařízení se nevztahuje na přípravku, kde je asistence rodičů              
při oblékání dětí nezbytná. Toto opatření směřuje k maximálnímu zajištění 
bezpečnosti vašich dětí   a ochraně jejich majetku. 
 Pokud budete mít v průběhu školního roku jakoukoli připomínku nebo námět 
pro zlepšení naší práce, můžete osobně nebo e-mailem kontaktovat vedení školy, 
případně využít naší schránky v přízemí školy. 
 Neváhejte se na nás obrátit se svými dotazy, rádi je zodpovíme!! 
 

Důležité termíny 
 

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 10. 9. (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. 
 Škola vychází vstříc možností domluvit splátkový kalendář na platby 
školného. Žáci starší 18ti let odevzdají potvrzení o studiu. Středoškoláci do konce 
září, vysokoškoláci do 15. října. Pokud nebude potvrzení v tomto termínu 
odevzdáno, bude žákovi vystaven doplatek na částku školného pro studium           
pro dospělé (viz webové stránky školy). 

Žáci z nečlenských zemí EU platí školné podle předpisu školného                    
na webových stránkách školy.  
 Poplatek za vypůjčené nástroje se vybírá v hotovosti v kanceláři školy, nebo 
na účet školy s novým variabilním symbolem do 15. září. Půjčování nástrojů se řídí 
směrnicí ředitele školy č. 32/2006, která je vyvěšena v přízemí školy. Pro tento 
poplatek nelze využít splátkový kalendář. 

 
 

 

Organizace školního roku 2007/2008 
 
Období školního vyučování ve školním roce 2007/2008 začne v pondělí 3. září 2007. 
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2008.                              
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2007. 
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2007 a skončí ve středu     
2. ledna 2008. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2008. 
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2008. 
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou od 3. 3. 2008 - 9. 3. 2008. 
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 20. března a pátek 21. března 2008. 
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 27. června 
2008. 
 
 
Za všechny pracovníky školy vám přeji klidný a úspěšný školní rok 2007/2008. 
 
 
                                                                                                MgA. Petr Fiala, ředitel školy 
 
 
Zajímavé internetové adresy: 
 
www.zus-habrmanova.cz – stránky školy 
 
www.msmt.cz – stránky ministerstva školství, učební plány, osnovy pro ZUŠ 


