ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LOUNY,
PODĚBRADOVA 610,PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Orga niza č ní řá d ško ly —Úplata za vzdělává ní
1. Stanovení výše úplaty
Obor

1.

Výše úplaty
na školní rok

Předmět, zaměření

Hudební

Přípravná hudební výchova

obor

Kolečko předškoláků

Roční - zvýhodněná

Pololetní

úplata -

platba

3100,-

pokud bude uhrazena předem na celý
školní rok.
3000,-

1550,-

2.
3.

Předkolečko předškoláků (vše včetně sborového zpěvu)
Přípravná hudební výchova - výuka v MŠ nebo v ZŠ
Nástrojová individuální výuka, zpěv

1200,4400,-

1100,4000,-

600,2200,-

4.
5.

( včetně výuky HN, sborového zpěvu, komorní hry nebo orchestrální hry)
Nástrojová výuka, zpěv (výuka ve skupině 2 – 4 žáci)
Nástrojová individuální výuka, zpěv

2200,2200,-

2000,2000,-

1100,1100,-

individ. výuka hry na druhý nástroj

OBČASNÍK
Září 2014

Přípravy na nový školní rok vrcholí. V každé škole

roce. Letošní rok bude ve

se maluje, opravuje, uklízí. V Základní umělecké škole
Louny se snažíme stále zkvalitňovat podmínky

Dospělí v individuální výuce (výdělečně činní)
Dospělí v kolektivní výuce
Sborový zpěv

10 000,220,1200,-

9500,200,1100,-

5000,110,600,-

9.

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

600,-

500,-

300,-

znamení oslav 65. výročí
založení naší školy. Informace o oslavách Vám předáme v dalším čísle našeho

v případě, že není žákem hudebního oboru školy, včetně HN
10.

Taneční obor

3000,-

2800,-

1500,-

11.
12.
13.
14.
15.

LDO

3000,3200,600,3000,7000,-

2800,3000,500,2800,6600,-

1500,1600,300,1500,3500,-

dospělí (výdělečně činní)
divadelní soubor (dospělí v kolektivní výuce)
Výtvarný obor
dospělí (výdělečně činní)

2. Termíny platby
4.4 Úhrada úplaty může být žákovi v odůvodněném případě vedením
2.1 Úplata ve škole se ve všech oborech hradí vždy předem:
školy snížena nebo prominuta. Rodič žáka (popř. plnoletý žák)
za 1. pololetí (září – leden)
do 20. srpna,
požádá o prominutí úplaty s řádným zdůvodněním a vedení školy
za 2. pololetí (únor – červen)
do 20. ledna.
stvrdí svým podpisem dobu, na kterou bude úprava úplaty sjedná2.3 Žák, který bude přijat v průběhu školního roku, musí mít uhrazenu
na.
úplatu před nástupem do školy.
V době svátků, prázdnin a v případě absence žáka nemají žáci
2.5 Nebude-li úplata uhrazena v daném termínu, bude žák z další
nárok na náhradní hodiny.
výuky na ZUŠ vyloučen.
4.5 V případě předem omluvené absence žáka, ze zdravotních důvo3. Způsob platby
3.1 Úplata se platí vždy za celé pololetí (září – leden a únor – červen)
bezhotovostním způsobem nebo složením příslušné částky
v Komerční bance Louny – č. ú 107-2589550257/0100. Při platbě
je důležité správné uvedení variabilního symbolu, dle předloženého rozpisu. Úplatu lze hradit pouze jedenkrát ročně ve zvýhodněné výši.
3.2 Na základě žádosti ekonomce školy lze ve výjimečných případech
úplatu hradit i trvalým platebním měsíčním příkazem. V tomto
případě rodič předloží vyplněný tiskopis a podpisem stvrdí, že
v případě ukončení docházky uhradí celé pololetí.

dů, lázeňského pobytu a studia v zahraničí delší než jeden měsíc,
může žák požádat o přerušení studia. Žádost musí být na předepsaném tiskopise a ředitelka školy může schválit přerušení studia
a tím i odečtení úplaty za příslušné období. Případné vrácení
úplaty bude posuzováno individuálně.
4.6 Úplata může být vrácena pouze za žáky ve věku do 6-ti let, kteří
ukončí studium na ZUŠ po předložení žádosti zákonným zástupcem.
4.7 Žákovi, který bude mít zaplacenou úplatu na celý školní rok a
ukončí docházku ke konci prvního pololetí, bude vrácena úplata
v poměrné výši.

4. Snížení úplaty za vzdělávání
5. Žáci, kteří nehradí úplatu
4.1 Rodiče žáků mají možnost požádat o slevu úplaty ze sociálních
důvodů. Žádost na celý školní rok musí být předložena v kanceláři 5.1 Žáci hudebního oboru školy mají zdarma výuku v pěveckém sboru.
školy na předepsaném tiskopise nejpozději do konce července.
5.2
Zcela
nová výuka ve škole může být na základě rozhodnutí řediV tomto případě bude úplata za 1. pololetí uhrazena do 5. září.
telky jeden rok zdarma.
Případné změny je žadatel povinen neprodleně ohlásit. Žádosti
budou posuzovány individuálně.
4.2 Žáci hudeb. oboru v individuální výuce, kteří platí plnou výši úplaty za jedno studijní zaměření, či hlavní předmět, který studují,
hradí za každé další studijní zaměření či každý další předmět, ktePříští číslo Občasníku vyjde již 5. září 2014!
rý studují 50% z výše úplaty v individuální nástrojové výuce či
zpěvu.
4.3 Úplata může být snížena až o 50% rodičům pobírajícím soc,dávky.
Jedná se o příspěvek v hmotné nouzi, vyplácený dlouhodobě.

Pro naše žáky jen to nejlepší

Milí žáci, vážení rodiče,
vítám Vás v novém školním

6..
7.
8.

Občasníku, který vyjde ještě
na začátku měsíce září.
Jindřiška Riedlová

pro výuku našich žáků. Na konci loňského roku jsme
se rozhodli koupit nový nástroj do jedné z klavírních
tříd. Po dlouhém procesu výběru jsme se rozhodli
pro nástroj od firmy Bechstein z Hradce Králové.
Ve výběrovém řízení zvítězil dodavatel—smluvní
dealer firmy C. Bechstein Europe Jiří Šmejkal, Forte
Piano s cenou téměř 300 tisíc korun.
V úterý 26. srpna jsme si jeli nástroj vybrat. Jednalo

Úvodem bych vám ráda

se o zcela výjimečnou událost, nový klavír se vzhle-

představila několik důležitých změn. Během prázdnin

dem k finanční náročnosti kupuje spíše ojediněle. do ráje. Firma Bechstein byla natolik vstřícná, že
Ve firmě pro nás byly připraveny tři klavíry, ze kte- stejný zážitek dopřeje i našim žákům. Ve středu
rých si učitelky našeho klavírního oddělení vybraly 24. září pojedou nejlepší žáci klavírního oddělení ZUŠ
ten, který nejvíce vyhovoval našim požadavkům. Louny spolu se svými učiteli na Den v Bechsteinu.

se z paní učitelky Mileny
Nečesané stala Milena Syrovátková a z paní učitelky
Soni Orlíkové se stala Soňa
Racety. Škola se rozrostla
o nového učitele skladby,
pana Filipa Stejskala.
Oslavy 65. výročí založení
školy propuknou již ve druhé polovině září Týdnem
naruby a Týdnem otevře-

Certifikát o koupi pak převzala z rukou zástupce firmy Prohlédnou si celou továrnu na výrobu klavírů
a ve velkém klavírním sále uspořádají koncert.
ředitelka školy Ing. Jindřiška Riedlová.
Výběr nástroje a přehrávka v Pianosalonu je opravdu

Již nyní se těšíme na skvělý zážitek.
Ivana Derflerová

skvělým zážitkem, pro klavíristu takovým vstupem

UVIDÍTE NÁS V MĚSÍCI ZÁŘÍ 2014
Sobota 6. 9. 2014 Most

Středa 24. 9. 2014 8:00 Hradec Králové

MOSTECKÉ SLAVNOSTI

DEN V BECHSTEINU

ných dveří. Já osobně
se nejvíce těším na Slav-

Konvalinky půjdou průvod městem.

Koncert nejlepších žáků klavírního oddělení v továrně

Pátek 12. 9.—14. 9. 2014 Písky u Křivoklátu

na výrobu klavírů Bechstein.

nostní průvod městem,

SOUSTŘEDĚNÍ MAŽORETEK

Středa 24. 9. 2014 10:00 Divadlo Teplice

který se uskuteční v pátek
26. 9. od 16.00 hod.

Mažoretky se svou učitelkou Lenkou Havlištovou budou

FESTIVAL ZUŠ ÚSTECKÉHO KRAJE

připravovat svá vystoupení.

Konference a slavnostní koncert ZUŠ Ústeckého kraje.

Práce je před námi opravdu

Pátek 19. 9.—21. 9. 2014 8:00—15:00 Poustky

mnoho a proto vám chci
popřát do nového školního

SOUSTŘEDĚNÍ PĚVECKÝCH SBORŮ ZUŠ

ZUŠ Louny bude reprezentovat Dechový orchestr pod vedením Jaromíra Laksy, vítěz ústředního kola soutěže ZUŠ.

Dětské sbory a výtvarníci pracují intenzivně u Žihle.

Pátek 26. 9. 2014 16:00 Louny

Pátek 19. 9.—21. 9. 2014 Písky u Křivoklátu

PRŮVOD MĚSTEM

roku hodně zdraví, klidu
a pohody.

SOUSTŘEDĚNÍ MAŽORETEK

Za kolektiv zaměstnanců
ZUŠ Louny

Všem žákům přejeme krásný a úspěšný školní rok!
Ivana Derflerová

Pondělí 22. 9.—26. 9. 2014 ZUŠ Louny
TÝDEN ŠKOLY NARUBY
Žáci si v tomto narozeninovém týdnu školy vymění role se
svými učiteli.

Společný průvod městem k oslavám výročí založení škol—ZUŠ Louny—65. výročí založení, ZŠ
Prokopa Holého Louny a ZŠ Přemyslovců Louny.

Pěvec ké sbo r y Zá kla dní umělec ké ško ly Louny
Pěvecký sbor na naší ZUŠ nemá dlouhou his-

Zpívání s rodiči

Ze ško lního řádu

Jednotlivá oddělení

torii. Přesto v posledních letech ho navštěvuje stále více žáků. Jedním z důvodů je nový Každým rokem mají rodiče také možnost Ve školním roce 2014/15 bude výuka sboro-

5. Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů
výjimečně uvolnit žáka zcela nebo zčásti z pravidelné docházky,

školní vzdělávací program, podle kterého si s námi zazpívat ve Vrchlického divadle vého zpěvu rozdělena do oddělení takto:
se ve škole vyučuje. Každý nově přijatý žák na koncertu s rodiči. Mohou zpívat nebo hrát, 1) Pastelka
hudebního oddělení musí kromě svého podle toho, co jim více vyhovuje. Stane se,

do některého povinného předmětu stanoveného školním vzděláva-

nástroje či sólového zpěvu navštěvovat kolek- že se na pódium divadla skoro nevejdeme!
tivní výuku – většinou sborový zpěv. Společ-

tu, ze kterého byl žák uvolněn.

cím programem, a to buď na školní rok nebo jeho část; zároveň
stanoví náhradní způsob výuky, obsah a rozsah zkoušek z předmě-

Veselá soustředění

ně se žáci učí nejen ovládat svůj hlas, ale
především vzájemně spolupracovat, pochopit Tradičně již každým rokem vyjíždíme s dětmi
důležitost jednotlivců v kolektivu.
do krásného prostředí Poustek u Žihle

6. Povinnosti žáků školy:

na víkendové soustředění. Účastní se i žáci

Instrumentalisté - zpěváci

přípravného ročníku. Soustředění se stalo
Protože téměř každý ovládá hru na některý velice oblíbeným, protože je vždy plné i jiných 2) Notičky – přípravný sbor
hudební nástroj, mají možnost se zapojit jako aktivit – her a soutěží. Všichni se vzájemně
3) Notičky - hlavní sbor
doprovodná „kapela“ při některých písnič- více poznáváme a také máme možnost

a)

řídit se zásadami tohoto školního řádu,

b)

Dodržovat zásady kulturního chování, být slušní a ohleduplní k dospělým a k sobě navzájem,

c)

Žáci jsou povinni docházet do vyučování pravidelně a včas,

d)

Účinkovat na veřejných i interních akcích školy a navštěvovat vybrané koncertní a kulturní akce a výstavy, které jsou

kách nebo doprovází kamarády na některé se seznámit s jiným oborem naší ZUŠ – výz dětských tzv. „Orffových nástrojů“.

součástí základního uměleckého vzdělávání.

tvarným. Zpíváme, kreslíme, hrajeme si, soutěžíme a většinou se nám ani nechce domů.

Zpíváme i africké písně!

8. Povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků:

Sborová třída

Výuka pěveckého sboru probíhá jednou
týdně, 1 – 2 vyučovací hodiny, podle věku Výuka vždy probíhá ve sborové třídě, kterou
žáků. Učí se základním pěveckým návykům, najdete ve zvýšeném přízemí zelené budovy
reagovat na gesta sbormistra a zpívají společ- č. 609 vlevo. Před třídou je velká nástěnka,
ně písně vybrané podle jejich věku – lidové, kde jsou aktuální informace pro žáky i rodiče
české umělé, ale i populární a cizojazyčné.

a)

zajistit, aby žák docházel řádně do školy,

b)

na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání
závažných otázek týkajících se základního uměleckého
vzdělávání žáka,

4) Carmen - výběrový sbor
c)

a fotky z našich vystoupení.

Úspěšný loňský školní rok

které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

Kdo sbory vede?

V loňském školním roce se všechna oddělení Sbor je rozdělen na jednotlivá oddělení podle
pěveckého sboru zúčastnila několika vystou- věku a šikovnosti dětí. Ty menší vede

d)

nepřítomnost žáka omlouvat předem,

e)

dokládat nepřítomnost žáka ve vyučování písemnou
omluvou (omluvit žáka je možno též osobně, telefonicky

pení. Sbory zpívaly například při zahájení pan učitel Jan Krtička a o starší se stará Kateněkolika výtvarných výstav v naší ZUŠ nebo řina Štolová s Renatou Friedlovou.
Městské knihovně Louny, na pěveckých festi-

Přijďte si zazpívat s námi!

nebo e-mailem),
f)
5) Skřivánci (výuka probíhá na ZŠ Školní)

valech Dokud se zpívá nebo Hrajeme
s Orffem, při celostátní akci Česko zpívá Každý, kdo má zájem si s námi zazpívat, bude
koledy, na vánočních koncertech spolu vítán. Zbytečné jsou obavy, že „neumím zpís Ročovským smíšeným sborem, zahajovaly vat“. Opravdu velmi málo dětí patří mezi
„nezpěváky“, jen je někdy potřeba ten náš
tradiční Noc kostelů a vrcholem loňského
nástroj, který si každý nosíme stále s sebou,
školního roku bylo nastudování částí probudit a naučit se ho dobře používat. Třeba
z českých oper Prodaná nevěsta, Jakobín najdete nové kamarády a poznáte sílu společa Rusalka a provedení spolu se smíšeným ného zpívání. Je to něco, co dokáže přetrvat
sborem Harmonie. A abych nezapomněla, ti až do konce života. Pokud byste si to rádi
zkusili, nebojte se kdykoliv napsat na stolo- Výuka Skřivánků na ZŠ Školní je otevřena i pro
starší spolupracují se školním souborem Twisva@zuslouny.cz nebo se obraťte na vedení žáky, kteří tuto základní školu nenavštěvují.
ty VoIS a mají tak možnost si zazpívat popu- ZUŠ. Těším se na Vás na všechny.
Kateřina Štolová
lární písně s kapelou.

Rozvrh hodin pěveckých sborů ZUŠ 2014 - 2015
PASTELKA

PPHV, PHV (od 4 let)

informovat školu o změně zdravotní způsobilosti , zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech,

v případě delší nemoci žáka podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání.

Kurz zdobení perníčků
Pod vedením Terezy Adamcové


8 výukových hodin ( délka lekce 2 hodiny)



výroba královské polevy, včetně barevné



výuka základních tahů a krajky



zdobení různých tvarů perníčků ( i vánočních a dle přání)



rady a typy



kurz pro dospělé



V budově ZUŠ, v podvečerních hodinách od října 2014

středa 14.30 – 15.15

p. uč. Mgr. Krtička

učebna pěv. sboru ZUŠ

NOTIČKY—přípravný sbor od 1.r. ( od 7 let)

středa 15.30 – 17.05

p. uč. Štolová, Mgr. Krtička

uč. pěv. sboru ZUŠ

Přihlášky do 30. září 2014,

NOTIČKY—hlavní sbor

pondělí 15.30 – 17.05

p. uč. Štolová, Friedlová

uč. pěv. sboru ZUŠ

počet míst je omezený.

pátek 14.15 – 15.50

p. uč. Štolová, Friedlová

uč. pěv. sboru ZUŠ

středa 13.30 – 15.05

p. uč. Štolová, Friedlová

ZŠ Školní – hudebna

od 2. r. ( od 8 let)

CARMEN—výběrový sbor
SKŘIVÁNCI

od 2. r. ( od 6 let)

Telefon : 775 000 302
Email : Terez.Adamcova@seznam.cz

