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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY SRPDŠ PŘI ZUŠ JABLONEC NAD NISOU

Datum konání : 16. června 2011 od 16.00 hod.
Místo konání : kancelář ředitele ZUŠ
Přítomni : Mgr. Ivana Ullmannová, Markéta Ježková, Šárka Kosinová, Vít Rakušan

PROGRAM JEDNÁNÍ
1. Schválení výše příspěvku na šk. rok 2011/2012
2. Schválení záměru výuky dětí v předškolním věku
ZÁVĚRY
ad 1) Rada schválila členský příspěvek pro školní rok 2011/2012 v hodnotě 100,- Kč za každého
žáka zapsaného v ZUŠ. V případě, kdy žák navštěvuje více oborů či hudebních nástrojů se
výše příspěvku nesčítá a zůstává na stejné hodnotě 100,- Kč.
ad 2) Rada SRPDŠ vyslechla návrh ředitele ZUŠ. Ve školním roce 2011/2012 chce vedení ZUŠ
zkušebně zahájit výuku přípravné výchovy, která by mohla pomoci rozpoznat, podchytit a
rozvíjet talentové schopnosti žáčků již v jejich útlém věku. Pozdější rozhodování o návštěvě
některého z oborů ZUŠ pak bude pro všechny zúčastněné o něco snazší. Financování a
systém docházky do ZUŠ se však vztahuje na žáky, kteří věkově odpovídají nástupu do
základní školy. Děti pod touto věkovou hranicí mohou být přijaty k docházce jen zcela
výjimečně, pokud vykazují mimořádný talent a schopnosti. Hlavním důvodem jsou
pochopitelně finanční prostředky, kdy se s předškolním vzděláváním žáků v ZUŠ v rámci
normativního financování regionálního školství nepočítá.
Jedinou dostupnou možností je tedy organizovat přípravnou výchovu prostřednictvím
SRPDŠ. Přípravné lekce sice nebudou součástí učebního plánu ZUŠ, ale plynule na něj
budou navazovat. Ve chvíli, kdy děti budou splňovat předpoklady pro přijetí do ZUŠ, mohou
být zapsány a pokračovat v docházce jako žáci řádného přípravného studia libovolného
oboru.
Rada SRPDŠ schválila tento záměr s tím, že:
a)

lekce budou probíhat 1x týdně v rozsahu 45 minut v učebně pěveckého sboru na
Horním náměstí

b) obsahovou náplň bude tvořit zpěv lidových písní a jednoduchých dětských písní,
hudebně-pohybové hry, hry na rytmické nástroje a jednoduché taneční choreografie
c)

kurzovné na úhradu nákladů spojených s vedením lekcí je stanoveno na 800,- Kč za
pololetí (5 měsíců) a bude splatné vždy na začátku příslušného období

d) s lektorem bude uzavřena smlouva o dílo a za ní sjednaných podmínek bude dostávat
příslušnou odměnu

Ve čtvrtek 16. června 2011 zapsala Mgr. Ivana Ullmannová
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