
REŽIM PROVOZU ŠKOLY V ZAHAJOVACÍM TÝDNU VÝUKY  
POČÍNAJE DNEM 1. ZÁŘÍ 2020 

 
Informace pro rodiče - zákonné zástupce žáků ZUŠ Music Art  

k zahájení školního roku 2020/2021 
v prvním týdnu týdnu budou probíhat:  
 
a) individuální domluvy rozvrhů u učitelů stávajících žáků školy, případně již předem 

domluvené hodiny standardní výuky (učitelé budou ve škole ve svých třídách přítomni dle 
rozvrhu z minulého školního roku, avšak z důvodu snahy o omezení větší kumulace osob 
ve společných prostorách školy a současného konání zjišťovacích talentových zkoušek 
prosíme stávající žáky školy a jejich zákonné zástupce o upřednostnění domluvy 
pravidelného času výuky telefonicky, případně e-mailem)  

b) zjišťovací talentové zkoušky, k nimž budou uchazeči o studium, kteří mají řádně 
podanou elektronickou přihlášku, zváni individuálně přidělenými pedagogy dle oboru 
a studijního zaměření na základě kontaktu jejich zákonných zástupců v přihlášce. 

 
Veškerá skupinová výuka ZUŠ (Výtvarný obor, Taneční obor, Hudební nauka, PHV pro 
předškoláky) se zahajuje 3. týden od začátku školního roku, tedy počínaje dnem 14. září 
tohoto roku. 
 
Z rozhodnutí ředitele školy pro nově přihlášené žáky na nadcházející školní rok není možné 
přihlašovat a přijímat jednoho žáka do více studijních zaměření v rámci jednoho oboru, 
toto opatření bylo přijato především z kapacitních důvodů školy. 
 
Na pobočce Barrandov se pro nastávající školní rok 2020/21 vyhlašuje zápis žáků do 
hudebního oboru, studijní zaměření: hra na bicí nástroje, sólový a populární zpěv.     
 
Zákonný příspěvek na vzdělávání - školné 
 
Výše zákonného příspěvku, dále jen školného, se pro tento školní rok oproti minulému 
školnímu roku nemění, avšak jeho výše bude ponížena o kompenzaci za neproběhlou 
prezenční výuku z důvodu uzavření škol ve II. pololetí minulého školního roku. 
 
Výše kompenzace školného v prvním pololetí školního roku 2020/2021je následující: 
 
1) za individuální výuku v hudebním oboru se bude z celkové výše školného 1800,- Kč/pol. 

odečítat částka 1000,- Kč, kompenzované školné bude tedy 800,- Kč. 
2) za podvojnou a kolektivní výuku v hudebním oboru se bude z celkové výše školného 

1000,- Kč/pol. odečítat částka 600,- Kč, kompenzované školné bude tedy 400,- Kč. 
3) za výuku ve výtvarném oboru se bude z celkové výše školného 1300,- Kč/pol. odečítat 

částka 800,-Kč, kompenzované školné bude tedy 500,- Kč. 
4) Za výuku ve výtvarném oboru, studijní zaměření keramika na pob. JM - Donovalská 

se bude z celkové výše školného 1100,- Kč/pol. odečítat částka 700,- Kč, kompenzované 
školné bude tedy 400,- Kč. 



5) Za výuku v tanečním oboru se bude z celkové výše školného 1000,- Kč/pol. odečítat 
analogicky jako u předchozích příkladů částka 600,- Kč, kompenzované školné bude 
tedy 400,- Kč.   

   
Žáci, za něž nebude do uvedeného termínu příspěvek na škole řádně uhrazen, budou na 
základě nesplnění zákonných podmínek studia na ZUŠ (vyhl. 71/2005 Sb §7. d).)  vyloučeni 
ze studia a na jejich místo budou přijati uchazeči, kteří v přijímací řízení nebyli přijati z 
kapacitních důvodů, případně uchazeči na základě nově podaných přihlášek. 
  
Za žáky, za něž v minulém období jejich zákonní zástupci školné neuhradili a tito žáci v 
nastávajícím školním roce mají záměr pokračovat dále ve výuce, je bezpodmíněčně nutné 
uhradit kompenzované školné za minulé období a dále v plné výši školné na I. pol. 
tohoto šk. roku. 
 
Pro školní rok 2020/21 nebudou ředitelem školy udělovány žádné slevy - na studium více 
oborů či více studijních zaměření současně, tak i sourozenecké.  
Úroveň výše školného v ZUŠ Music Art patří trvale k jedné z nejnižších v ČR a vůbec nejnižší 
v Praze.  
 
Školné lze hradit nově třemi způsoby: 
 
1) V hotovosti v kanceláři školy 
2) Bezhotovostně platební kartou v kanceláři školy 
3) Bezhotovostně bankovním převodem na základě žádosti na stránkách školy 

https://www.musicart.cz/forms/prikaz.php a následně vygenerovaných platebních údajů 
vedením školy.   

 
Úřední hodiny kanceláře školy pob. Barrandov pro veřejnost, resp. pro zákonné zástupce 
žáků školy, jsou nově stanoveny takto: 
úterý 15:30 - 17:50h; čtvrtek 16:00 - 18:00h  
 
Úřední hodiny kanceláře školy pob. Platónova (sdružuje pob. Beránek a Písková) pro 
veřejnost, resp. pro zákonné zástupce žáků školy, jsou nově stanoveny takto: 
pondělí 14:00 - 17:00h; úterý 14:00 - 17:00h; čtvrtek 14:00 - 17:00h; 
 
V případě nutnosti lze domluvit individuální termín návštěvy mimo úřední hodiny kanceláře 
školy telefonicky či e-mailem, kontakty jsou uvedeny v příslušném odkazu na stránkách školy.  
 
Úprava úředních hodin oproti minulému školnímu roku je spojena s opatřeními proti šíření 
nákazy nemoci COVID 19. Z uvedeného důvodu apelujeme na zákonné zástupce a další 
dotčené osoby ve vztahu k žákům školy, aby do budov školy vstupovali pouze v 

http://www.msmt.cz/file/38831_1_1/
https://www.musicart.cz/forms/prikaz.php


nejnutnějších případech a záležitosti, které je možno vyřídit na dálku prostřednictvím 
elektronické komunikace či telefonicky, řešili uvedeným způsobem bez osobní 
návštěvy. Obecně platí pro osoby nepřímo účastné na vzdělávání zákaz zdržování se ve 
společných prostorách školy. Veškeré tyto osoby mají nařízený vstup do všech budov 
školy pouze s rouškou. 
 
Touto cestou připomínáme všem zákonným zástupcům i žákům, aby ve spolupráci se svými 
pedagogy studijního zaměření či třídními učiteli zkontrolovali a případně aktualizovali kontaktní 
údaje, na základě kterých s nimi škola komunikuje. Toto je zásadně důležité z bezpečnostních 
důvodů ochrany zdraví, pro vyřizování veškerých žádostí adresovaných škole, dále pro 
bezchybné vystavování platebních příkazů a jejich zasílání a dále pro informační servis školy. 
Každý zákonný zástupce by si měl u pedagoga studijního zaměření vyžádat ID žáka, 
pedagogové jsou ve stejném smyslu instruováni k povinnosti ho zákonnému zástupci či žákovi 
sdělit. ID žáka je klíčový údaj právě pro bezproblémovou komunikaci se školou.   
 
Děkujeme za vzetí výše uvedených informací na zřetel, stejně tak i za dodržování uvedených 
pravidel. 
 
Jménem vedení ZUŠ Music Art 
 
Mgr. Lukáš Pelikán, 
zástupce ředitele    
 


