Přijímací řízení
Informace pro školní rok 2017/2018
Ţáci, kteří do ZUŠ jiţ chodí, budou obnovovat přihlášku do ZUŠ u svého učitele v průběhu
měsíce června (učitel předá ţákovi přihlášku, rodiče ji vyplní ve všech kolonkách a podepíší,
ţák předá svému učiteli). Jedenkrát za rodinu se vybírá příspěvek SRPŠ 50,- Kč na školní
rok.
Informace pro ţáky, kteří do ZUŠ ještě nechodí:
zájemci se mohou přihlásit v ředitelně školy od 19. do 27. června v odpoledních hodinách od
14 do 16 hodin. Ţáci, kteří se přihlašují do přípravných ročníků, zpravidla nekonají přijímací
zkoušku, posudek talentu je moţné udělat na ţádost rodičů. Jako přijímací řízení pro vstup do
ZUŠ do ročníků slouţí výstup (závěrečná přehrávka) ţáků přípravného oddělení.
Další moţnost přihlášení ţáka je v tzv. přípravném týdnu tj. od 28. do 1. září v dopoledních
hodinách v pracovní dny od 9 do 13 hodin.
Třetí a poslední moţnost přihlášení ţáka je v úterý 5. a ve středu 6. září od 14 do 16 hodin,
kdy bude probíhat zápis do ZUŠ, který bude oznámen i výlepem na plakátové plochy.
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU PROBĚHNE V PONDĚLÍ 4. ZÁŘÍ VE 14 HODIN
ODPOLEDNE (tento čas slouţí k domluvě rozvrhu jak pro stávající ţáky, tak i pro ţáky,
kteří se přihlásí v červnu aţ v srpnu). Rodiče nových ţáků budou 4. 9. od 14 hodin
informováni o zařazení k příslušnému učiteli v ředitelně školy.
Přihlášku je moţné vyplnit a odeslat elektronicky z našich webových stránek zde
Pro elektronickou přihlášku platí stejný reţim jako pro papírovou verzi.
Je nutné:
- projednat s ředitelem školy osobně přijetí ţáka
- přihlášku v ředitelně podepsat
- projednat předmět
- projednat nástroj, event. jeho zapůjčení nebo zakoupení rodiči
- uhradit SRPŠ ve výši 50,- Kč – jednou za rodinu

Je tam také stanovení úplaty za vzdělávání - školné (nebude se měnit).
Informace na telefonu: 491 474 125.
Zahájení nového školního roku pro učitele ZUŠ v pondělí 28. srpna 2017 v 9 hodin
dopoledne!!!

