
 
 

 
 

Informace k zápisu pro školní rok 2017/2018 

Vážení rodiče, 

děkujeme za Váš zájem o studium Vašeho dítěte na naší základní umělecké škole. Důležité 

informace pro Vaši orientaci v jednotlivých oborech vzdělávání získáte na našich webových 

stránkách www.zusklimkovice.cz v sekci informace a formuláře. Doporučuji vyhledat daný 

obor (hudební, taneční, literárně-dramatický) ve školním vzdělávacím programu (ŠVP) 

a seznámit se s hodinovou dotací zvoleného oboru (případně zvažovaného nástroje) po celou 

dobu studia. V této sekci se seznamte rovněž s kritérii pro přijetí, s informacemi o úplatě za 

vzdělání a školním řádem. Součástí zápisu je zjištění předpokladů ke vzdělávání. U dětí 

z mateřských škol v Klimkovicích, Josefovicích, Olbramicích a Zbyslavicích budou tyto 

předpoklady zjištěny v průzkumech talentovanosti, které proběhly 25. dubna. Rodiče se 

zájemci o studium z Vřesiny mohou přijít na zápis dne 17. května od 16.00 – 18.00 do ZŠ 

Vřesina. Ostatní zájemci z Klimkovic mohou přijít na zápis dne 8. června od 14.00 – 16.30, 

případně si domluvit individuální přezkoušení buď e-mailem nebo telefonicky viz hlavička.  

Pokud shledáte naši nabídku zajímavou, můžete buď přikročit k vyplnění elektronické 

přihlášky (viz dále), nebo se dostavit do kanceláře školy, kde vše zařídíme. 

V internetovém vyhledávači (např. Google chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, 

Microsoft Edge) zadáte do adresy: https://www.izus.cz/, případně stačí kliknout na logo iZUŠ 

na našich stránkách v pravém sloupci. 

 Na levé straně internetové stránky kliknete na pole přihláška. 

 Otevře se Vám formulář, který vyplníte dle návodu (hned nahoře je políčko ZUŠ, 

do kterého zadejte ZUŠ Klimkovice a preferovanou budovu, pobočku). Žádám 

o vyplnění povinných údajů pro matriku školy. Dle nového občanského zákoníku 

může škola poskytovat informace o vzdělání pouze zákonnému zástupci, kterého 

uvedete v přihlášce. Zvažte, prosím, vyplnění i druhého zákonného zástupce. 

 V pravém sloupečku najdete zvolený obor (hudební, taneční, literárně-dramatický) 

a zatrhněte. V hudebním oboru pak zatrhněte zvolený nástroj. V tanečním oboru 

zatrhněte přípravnou taneční výchovu, pokud dítě dovrší pěti či šesti let k 1. 9. 2017. 

Jestliže dítě bude mít k 1. 9. sedm let, zatrhněte taneční obor. Případné nedostatky 

v zařazení při přijetí opravíme. Do poznámky prosím uveďte, zdali dáváte přednost 

dvěma vyučovacím hodinám týdně či pouze jedné hodině (pouze přípravná taneční 

výchova, kde je rozdílná výše školného). Pokud chcete, aby dítě navštěvovalo více 

oborů, napište další obor do poznámky. Tuto variantu, prosím, velice pečlivě zvažte, 

neboť studium na naší škole je komplexní a hodinová dotace u jednotlivých oborů 

během studia může dosáhnout tří i čtyř vyučovacích hodin týdně. 

http://www.zusklimkovice.cz/
https://www.izus.cz/


 
 

 
 

 Dbejte, prosím, o řádné vyplnění kontaktních e-mailů, neboť všechny důležité 

informace Vám budou na ně zasílány (zvažte pracovní adresy, které se během 

studia mohou změnit). 

 Když vyplníte přihlášku, tak klikněte na pole odeslat přihlášku, vytiskněte, dopište 

rodné číslo, podepište a doručte do školy co nejdříve, neboť kapacita školy je 

omezená a bohužel nemůžeme vyhovět všem zájemcům o studium. Oznámení o 

přijetí Vám bude doručeno do 30 června na kontaktní email uvedený v přihlášce. 

 Pokud budete mít s vyplněním přihlášky či s vytištěním nějaké problémy, můžete 

se poradit v kanceláři školy. (pondělí - čtvrtek 10:00 – 16:00) 

 

Informace o úplatě za vzdělání (školném) 

Na základě vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání, ze dne 9. 2. 2005, dle 

§ 8 se stanoví výše úplaty (školné) pro školní rok 2017/2018, v jednotlivých uměleckých 

oborech tak, aby průměrná výše stanovených úplat nepřekročila 110% skutečných 

průměrných neinvestičních výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce. V roce 2016 

činily skutečné neinvestiční výdaje s výjimkou výdajů poskytnutých ze státního rozpočtu a 

doplňkové činnosti 856.732,57 Kč.  

 

Rozpis úplaty za vzdělání (školného) za pololetí 

Hudební obor  1 600 Kč 

Druhý nástroj v hudebním oboru 1 000 Kč 

Přípravná taneční výchova (2 vyuč. hodiny za týden) 1 400 Kč 

Přípravná taneční výchova (1 vyuč. hodina za týden) 1 000 Kč 

Taneční obor 1 400 Kč 

Literárně dramatický obor 800 Kč 

  

 Ukončí-li žák vzdělání v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku bez 

závažných důvodů, úplata (školné) za vzdělání se nevrací. 

 Ukončí-li žák vzdělání z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze 

poměrnou část úplaty za vzdělání vrátit. 

 Při řádně omluvené nepřítomnosti žáka (zdravotní důvody) ve všech předmětech 

trvající déle než 4 týdny v běžném měsíci, může rodič písemně požádat ředitele školy 

o vrácení úplaty. Nepřítomnost je nutno doložit lékařským potvrzením. 

 Ukončení studia lze provést písemně (odhláškou) pouze k 31. lednu nebo 30. červnu.  

  



 
 

 
 

Způsob placení: 

 Pololetně převodem na základě předpisu příkazu k úhradě poslaným do mailové 

schránky zákonného zástupce. 

 Hotově v kanceláři, na žádost zákonného zástupce může být vystavena poštovní 

poukázka. 

 Úplatu za vzdělání uhraďte do 15. září na první pololetí a do 15. února na druhé 

pololetí školního roku. 

 

 

V Klimkovicích dne 28. dubna 2017                            MgA. Pavel Béreš, v. r. ředitel školy 


