UVIDÍTE NÁS V MĚSÍCÍ ZÁŘÍ 2017
Pátek

1. 9. – 2. 10. 2017

sál školy

Pátek

22. 9. – 24. 9. 2017

Písky u Křivoklátu

Výstava Zrcadlení

Soustředění

Výstava Zrcadlení - jak se vidíme, co očekáváme, co máme rádi.
Své výtvarné práce představují žáci ze třídy Jany Marešové.

Konvalinky jedou na soustředění, aby připravily choreografii na
další školní rok.

Sobota 9. 9. 2017

8:00 – 12:00

Most

Pátek

22. 9. 2017

18:00

Loutkové divadlo Louny

Mostecké slavnosti

DVEŘE

Konvalinky se zúčastní Mosteckých oslav a půjdou průvod přes
město Most.

Soubor Aplaus Vás srdečně zve na premiéru hry "Dveře" (autor
Jan Zindulka). Vstupné je dobrovolné.

Sobota 9. 9. 2017

8:30 – 11:30

Koštice

Pátek

22. 9. – 24. 9. 2017

Písky u Křivoklátu

Slavnosti

Soustředění

Jasmínky nás budou reprezentovat na slavnostech v Košticích,
půjdou průvod a také ukáží svou loňskou choreografii.

Azalky a Jasmínky budou na soustředění připravovat novou
choreografii.

Sobota 9. 9. – 10. 9. 2017

Louny

Čtvrtek 28. 9. 2017

08:00

Poustky

Člověk v přírodě

Soustředění pěveckého sboru Carmen

Žáci TO zpestřují program známé výstavy "Člověk v přírodě" na
lounském výstavišti. Předvedou svá sólová a párová vystoupení.

Carmen pod vedením Renaty Friedlové a Kateřiny Štolové se už
tradičně bude připravovat na svá vystoupení v Poustkách u
Žihle, tentokrát po čtyři celé dny.

Sobota 9. 9. 2017

15:00

Zámek Jimlín

Kulturní léto - Ti Dva - Jeden den
Soubor Ti Dva (LDO) zahraje představení "Jeden den", v rámci
ukončení kulturního léta na zámku v Jimlíně.

Úterý

12. 9. – 16. 9. 2017

Brusel a Rotterdam

K čemu slunce když
není den?

Sobota 30. 9. 2017

10:00

Skupice

Den dětí a koní
– III. ročník
Součástí dne jsou: Hubertova jízda, Koncerty a Soutěžní klání
koní.
Od 20:00 hodin bude v sále Mysliveckého klubu hrát country
skupina Strakoši. Vstup volný.
Akci podpořili: Nadace Život umělce
a Město Postoloprty.

Žáci spolu s učiteli a hudebním skladatelem Danielem Dobiášem
pojedou účinkovat do Holandska a Belgie. Projekt podpořili:
MŠMT a Státní fond kultury ČR.

Rozvrhy hudební nauky
Pondělí
13:50—14:35—1. A—Eva Kleinová
14:40—15:25—2.A—Eva Kleinová
15:30—16:15—3.A—Eva Kleinová
16:30—17:15—4. ročník—Petr Novotný
17:20—18.05—smíšený ročník—Petr Novotný
Úterý
14:10—14:55—2. B—Eva Kleinová
15.00—15:45—3. B—Petr Novotný

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LOUNY,
PODĚBRADOVA 610,PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

17:40—18:25—5. ročník—Petr Novotný
Středa
13:45—14:30—PHV—Eva Kleinová
14:35—15:20—1. B—Eva Kleinová
Čtvrtek
13:50—14:35—1. C—Eva Kleinová
14:40—15:25—2. C—Eva Kleinová
15:30—16:15—3. C—Eva Kleinová

S l e d u j e t e n a š e s t r á n k y w w w. z u s l o u n y. c z a n á š f a c e b o o k .

Září
2017
Milí žáci, vážení rodiče a přátelé,
vítám Vás v novém školním roce
v naší ZUŠ a děkuji Vám, že jste
ssi pro vzdělávání vybrali nás.

OBČASNÍK
Léto v Senátu s Carmen

Kancelář Senátu pořádala 10. srpna v rámci Kulturního léta 2017 pro veřejnost kulturní vystouO tom, že hned v září „jedeme
pení v prostorách sídla Senátu – ve Valdštejnské
naplno“ svědčí celá řada našich
zahradě. Program tentokrát připravila Kateřina
akcí, která zveřejňujeme na zadní
Štolová, učitelka ZUŠ Louny. Účinkovali předestraně tohoto Občasníku. Ale ani
vším žáci ZUŠ Louny – dětský pěvecký sbor Carběhem prázdnin jsme nezaháleli.
men a někteří sólisté. Do Prahy byl ve čtvrtek 10.
Opravili jsme střechu, obklady
8. vypraven autobus z Loun už v 12.30 hodin. Byl
v několika učebnách a vymalovali. plný účinkujících dětí, ale také jejich rodičů, přáUčebnu literárně-dramatického
tel a dalších zájemců o nevšední kulturní zážitek.
oboru jsme vybavili novým nábytV Praze mohli všichni obdivovat nejen krásu
kem. Novou aparaturu a nábytek
Valdštejnské zahrady, ale také Valdštejnský pajsme nakoupili do učebny, kterou
lác, kde sídlí Senát Parlamentu České Republiky.
si pronajímáme v divadle. PracoVšichni měli možnost si s průvodkyní a také s
vali jsme na projektu „K čemu
naší senátorkou za obvod Louny – Zdeňkou Haslunce, když není den?“, upravili
mousovou prohlédnout prostory paláce a také
jsme videoklip písně Olze a připra- zasedací síň Senátu. Po krátkém občerstvení už
vili videoklip písně „Koncert na
následovala příprava samotného koncertu.
půdě staré školy“. Připravovali
Ve Valdštejnské zahradě se postupně zaplnila
jsme také výjezd do zahraničí
místa pro posluchače a v 17 hodin začal koncert.
Po uvítání moderátorkou a Zdeňkou Hamousos tímto programem, tak že žáci,
vou převzala slovo Kateřina Štolová, která celým
kteří pojedou 12. září zpívat do
Holandska a Belgie měli se svými koncertem přítomné provázela. Koncert zahájily
Anna a Alžběta Marie Štolovy Händelovým Poučitelkami mimořádné zkoušky.
chodem na housle a flétnu. Následovaly lidové
Mažoretky měli se svou učitelkou
písně v podání dětského sboru Carmen.
týdenní soustředění a Carmen
Vedle sboru Carmen na koncertu v Senátu účinzpívala v Senátu. K vydání připravujeme skladby, které napsali naši kovali také sólisté – Tereza Blahoutová, Kamila
Hájková, Anežka Dittrichová – zpěv, Adam Štola
žáci. A poslední srpnový den
– klavír, Alžběta Marie Štolová – housle, Anna
k nám do školy přijel známý doktor Karel Nešpor, který nás naučil Štolová – flétna. Jejich sólová vystoupení si mohcelou řadu relaxačních technik.
Učitelé je mohou využívat sami
i se svými žáky.
Těší nás zájem o výuku v naší
škole, je nám líto, že nemůžeme
přijmout všechny děti, které se
k nám hlásí, protože máme zcela
naplněný stav. Záleží nám na tom,
abychom naše žáky co nejvíce
naučili, abychom jim předali co
nejvíce vědomostí a zkušeností
v uměleckých oborech, které vyučujeme. Těšíme se na Vaše děti
i na Vás. Jindřiška Riedlová, ředitelka školy

lo kolem 200 posluchačů ve Valdštejnské zahradě vychutnat ve druhé části koncertu.
Závěr kulturního zážitku patřil opět sboru Carmen. Posluchači si vyslechli například krásnou
anglickou baladu Být dítětem svítícím nebo Ježkovo známé Svítá. Sbor se rozloučil lidovou písní
Dobrú noc, kterou si mnozí posluchači zazpívali s
Carmen. Sbor i sólisté byli odměněni zaslouženým potleskem a v pozdních hodinách se, sice
unavení, ale s krásnými nezapomenutelnými
zážitky, vraceli domů do Loun. Kateřina Štolová

VYBRÁNO ZE ŠKOLNÍHO ŘÁDU

6. Vstup a pohyb po škole a v areálu školy:
a.

Žáci přichází do školy 5 minut před začátkem vyučování.
Očistí si boty, přezují se v šatně nebo jiném obvyklém místě. V šatnách ani na chodbách se nezdržují déle, než je nezbytně nutné k odložení a vyzvednutí šatstva a obuvi. Bezprostředně po skončení výuky žáci opouští budovu školy.
Ve škole platí zákaz vnášet do školy předměty, které by
mohly ohrozit bezpečnost a zdraví vlastní i jiných osob.

b.

jízda na kole v areálu školy není dovolena, do školní budovy není dovoleno kola ukládat.

Celý školní řád naleznete na našich webových
stránkách—www.zuslouny.cz.

Rozvrhy pěveckých sborů
PASTELKA

PPHV, PHV
(od 5 let)

čtvrtek 16:30—17:15

p. uč. Sedláčková
a Bernard

učebna sborového zpěvu

SKŘIVÁNCI

od 1.r. ( od 7 let)

čtvrtek 14:45—16:20

p. uč. Štolová
a Bernard

učebna sborového zpěvu

NOTIČKY

od 2. r. ( od 8 let)

pondělí 15:30—17:05

p. uč. Štolová
a Friedlová

učebna sborového zpěvu

CARMEN

výběrový sbor

pátek 14:30—16:05

p. uč. Friedlová a Štolová

učebna sborového zpěvu

Úplata za vzdělávání
Obor

Předmět, zaměření

Výše úplaty na školní rok

Roční - zvýhodněná
úplata—pokud
bude uhrazena
předem na celý
školní rok.

Pololetní
platba

Hudební
obor

Přípravná hudební výchova
Kolečko předškoláků
Předkolečko předškoláků (vše včetně sborového
zpěvu)

3100,-

3000,-

1550,-

2.

Přípravná hudební výchova - výuka v MŠ nebo v ZŠ

1200,-

1100,-

600,-

3.

Nástrojová individuální výuka, zpěv
( včetně výuky HN, sborového zpěvu, komorní hry
nebo orchestrální hry)

4400,-

4000,-

2200,-

4.

Nástrojová výuka, zpěv (výuka ve skupině 2 – 4 žáci)

2200,-

2000,-

1100,-

5.

Nástrojová individuální výuka, zpěv
individ. výuka hry na druhý nástroj

2200,-

2000,-

1100,-

6..

Dospělí v individuální výuce (výdělečně činní)

10 000,-

9500,-

5000,-

7.

Dospělí v kolektivní výuce

220,-

200,-

110,-

8.

Sborový zpěv
v případě, že není žákem žádného oboru školy, včetně HN

1000,-

800,-

500,-

Sborový zpěv
v případě, že není žákem hudebního oboru školy,
včetně HN

600,-

1.

9.

500,-

300,-

10.

Taneční obor

3000,-

2800,-

1500,-

11.

LDO

3000,-

2800,-

1500,-

dospělí (výdělečně činní)

3200,-

3000,-

1600,-

divadelní soubor (dospělí v kolektivní výuce)

600,-

500,-

300,-

3000,-

2800,-

1500,-

7000,-

6600,-

3500,-

12.
13.
14.
15.

Výtvarný obor
dospělí (výdělečně činní)

2. Termíny platby
mět, který studují 50% z výše úplaty v individuální nástrojové
2.1 Úplata ve škole se ve všech oborech hradí vždy předem:
výuce či zpěvu.
za 1. pololetí (září – leden)
do 20. srpna,
4.3 Úplata může být snížena až o 50% rodičům pobírajícím soc.
za 2. pololetí (únor – červen)
do 20. ledna.
dávky. Jedná se o příspěvek v hmotné nouzi, vyplácený dlou2.3 Žák, který bude přijat v průběhu školního roku, musí mít uhrahodobě.
zenu úplatu před nástupem do školy.
4.4 Úhrada úplaty může být žákovi v odůvodněném případě vede2.5 Nebude-li úplata uhrazena v daném termínu, bude žák z další
ním školy snížena nebo prominuta. Rodič žáka (popř. plnoletý
výuky na ZUŠ vyloučen.
žák) požádá o prominutí úplaty s řádným zdůvodněním a vedení školy stvrdí svým podpisem dobu, na kterou bude úprava
úplaty sjednána.
3. Způsob platby
3.1 Úplata se platí vždy za celé pololetí (září – leden a únor – čerV době svátků, prázdnin a v případě absence žáka nemají žáci
ven) bezhotovostním způsobem nebo složením příslušné částnárok na náhradní hodiny.
ky v Komerční bance Louny – č. ú 107-2589550257/0100. Při
4.5 V případě předem omluvené absence žáka, ze zdravotních
platbě je důležité správné uvedení variabilního symbolu, dle
důvodů, lázeňského pobytu a studia v zahraničí delší než jepředloženého rozpisu. Úplatu lze hradit pouze jedenkrát ročně
den měsíc, může žák požádat o přerušení studia. Žádost musí
ve zvýhodněné výši.
být na předepsaném tiskopise a ředitelka školy může schválit
3.2 Na základě žádosti ekonomce školy lze ve výjimečných přípapřerušení studia a tím i odečtení úplaty za příslušné období.
dech úplatu hradit i trvalým platebním měsíčním příkazem.
Případné vrácení úplaty bude posuzováno individuálně.
V tomto případě rodič předloží vyplněný tiskopis a podpisem
4.6
Úplata může být vrácena pouze za žáky ve věku do 6-ti let,
stvrdí, že v případě ukončení docházky uhradí celé pololetí.
kteří ukončí studium na ZUŠ po předložení žádosti zákonným
zástupcem.
4. Snížení úplaty za vzdělávání
4.7 Žákovi, který bude mít zaplacenou úplatu na celý školní rok
a ukončí docházku ke konci prvního pololetí, bude vrácena
4.1 Rodiče žáků mají možnost požádat o slevu úplaty ze sociálních
úplata v poměrné výši.
důvodů. Žádost na celý školní rok musí být předložena
v kanceláři školy na předepsaném tiskopise nejpozději do kon5. Žáci, kteří nehradí úplatu
ce července. V tomto případě bude úplata za 1. pololetí
5.1 Žáci hudebního oboru školy mají zdarma výuku v pěveckém
uhrazena do 5. září. Případné změny je žadatel povinen nesboru.
prodleně ohlásit. Žádosti budou posuzovány individuálně.
5.2 Zcela nová výuka ve škole může být na základě rozhodnutí
4.2 Žáci hudeb. oboru v individuální výuce, kteří platí plnou výši
ředitelky jeden rok zdarma.
úplaty za jedno studijní zaměření, či hlavní předmět, který studují, hradí za každé další studijní zaměření či každý další před-

Žádosti o měsíční platbu a o snížení úplaty za vzdělání naleznete
na našich internetových stránkách www.zuslouny.cz , oddíl dokumenty.

Projekt „K čemu slunce, když není den?“ pokračuje
Na konci roku 2016 vydala ZUŠ zpěvník „K čemu slunce, když není
den?“, který obsahuje notopis písní, zhudebněných Danielem
Dobiášem, a jehož texty napsaly děti v terezínském ghettu za druhé světové války. Název zpěvníku je vypůjčen z názvu jedné z písní
a vyjadřuje hlavní myšlenku, kterou lze těžkou dobu, ve které
texty vznikaly, charakterizovat. Součástí zpěvníku je CD, kde jsou
písně nahrány žáky a učiteli ZUŠ Louny, ale také významnými
osobnostmi české kultury. V tomto projektu dále pokračujeme.
V ZUŠ Louny se nyní připravuje program pro ZŠ, který proběhne
v divadle v Lounech 3. října 2017. Již máme nahraný videoklip
písně „Olze“. Učitelky ZUŠ Louny—Lenka Pihrtová spolu
s Oksanou Kaplanovou a Lenkou Havlištovou připravily se svými
žáky scénář videoklipu písně, kterou zpívá Agáta Bitnerová.
Připraven ke zpracování je videoklip „Koncert na půdě staré školy“ , jehož scénář připravila Lenka Pihrtová.

Připravuje se dokumentární film o celém projektu, kde scénář
napsala Milena Syrovátková
V měsíci září bude Jiří Soukup nahrávat píseň na CD se známým
hercem Janem Hrušínským a hudebním skladatelem Danielem
Dobiášem. Křest CD a představení všech filmů proběhne v listopadu ve Vrchlického divadle v Lounech.
Ve dnech 12.—16. září pojedou žáci školy s programem „K čemu
slunce, když není den ?“ zpívat do Bruselu, Rotterdamu a Barendrechtu.
Projekt „K čemu slunce, když není den? II“ podpořilo Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy a Státní fond kultury ČR.
Jindřiška Riedlová

