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MANUÁL   PRO   RODIČE 

 

 

Vážení rodiče,    

                              

vítáme Vás na Základní umělecké škole, která se řadí počtem 1240 žáků k největším školám 

v republice. Jsme výběrová škola, ne zájmový kroužek, s 95ti letou tradicí. Poskytujeme na 

základě talentu a nadání žáka komplexní a systematické vzdělávání ve všech čtyřech uměleckých 

oborech.                
 

V souvislosti s touto skutečností Vás žádáme o dodržení následujících bodů: 

Nově se uchazeči o studium přihlašují k talentovým zkouškám elektronicky, vyplněním 

přihlášky na webových stránkách školy www.zus-jihlava.cz. Součástí této přihlášky je nově i 

rezervační systém, který umožnuje vybrat si termín i čas talentové zkoušky. Po vyplnění 

přihlášky Vám na Vámi uvedený mail v přihlášce přijde potvrzení o odeslání přihlášky 

s odkazem, na kterém se v druhé polovině června dozvíte, zda bylo Vaše dítě přijato.  

V případě úspěšného vykonání talentové zkoušky, bude Vaše dítě následně zavedeno do 

systému školy. Na přihlášce je nejdůležitější email zákonného zástupce (ne dítěte) z důvodu 

komunikace, informace o přijetí a úhrady za vzdělání, v souvislosti s tím, má škola 

zpracovanou směrnici v souladu s nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů – GDPR.  

Úhrada za vzdělávání Vám bude odeslána ze systému školy na Vámi uvedený email. Školné se 

platí pololetně pokaždé s odlišným variabilním symbolem, takže je nutné vždy vyčkat na nový 

příkaz k úhradě. Bez něj nebude Vaše platba identifikována. 

Úhradu proveďte bezhotovostně na uvedený účet v příkaze a do poznámky pro příjemce 

uveďte jméno žáka (ne zákonného zástupce). Pokud to není možné, vložte peníze v bance 

přímo na účet školy s dodržením všech náležitostí uvedených v příkaze k úhradě nebo uhraďte 

složenkou typu A. Číslo účtu je uvedeno na příkaze nebo na webových stránkách školy. 

Splatnost pro I. pololetí a II. pololetí daného školního roku a je stanovené vyhláškou č. 71/2005 

Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.   

Doporučený termín splatnosti za I. pololetí je 31. 8. a za II. pololetí 31. 1. daného roku.  

                   (pro další info otočte) 
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Vyučujeme podle vlastnícho ŠVP, které najdete na internetových stránkách: www.zus-jihlava.cz.  

• Součástí výuky jsou povinně volitelné předměty (hudební nauka, orchestrální hra, 

sborový zpěv) a veřejná vystoupení žáků.  

• Studium hry na hudební nástroj vyžaduje systematickou domácí přípravu za podpory 

rodičů. 

• Konzultace s pedagogem v rámci vyučovací hodiny je vítaná a možná kdykoliv. 

• Jednou z možností školy je zapůjčení hudebního nástroje na dobu nezbytně nutnou. 

V případě, že se rozhodnete koupit vlastní nástroj, doporučujeme konzultaci s Vaším 

pedagogem. 

• Vyučování se řídí rozvrhem hodin, pokud je potřeba dřívějšího odchodu z výuky, je 

nutný písemný souhlas rodičů. 

• Doporučujeme prostudovat školní řád  www.zus-jihlava.cz. 

 
Omluvy pro nepřítomnost: 

• V případě nemoci prosím omluvte žáka neprodleně formou SMS vyučujícímu nebo 

telefonem do kanceláře školy 564 565 621, nebo nově prostřednictví webového 

rozhraní softwaru ZUŠ (od školního roku 2020/2021) 

• Informace o nepřítomnosti pedagoga najdete na www.zus-jihlava.cz  

 

• Práce vytvořené žákem v hodinách VO, ke splnění školských nebo studijních 

povinností, je z pohledu autorského zákona školním dílem. 
 

      Unie rodičů při ZUŠ Jihlava 

• Podílí se na finanční, materiální a organizační pomoci škole při přípravách a organizování 

            školních akcí, jako jsou soutěže žáků, veřejná vystoupení apod. 

 

      V Jihlavě dne 14. 2. 2020 

Vypracovala: 

      Mgr. Dana Fučíková, ředitelka školy     
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