
ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny je úspěšnou školou s šedesáti letou tradicí, která
nabízí  poskytování  vzdělávání  v hudebním,  výtvarném  a tanečním  oboru
zájemcům předškolního a školního věku, kteří prokáží předpoklady ke studiu.

Co je studium v ZUŠ a proč se učit právě tam?
Studium v základních uměleckých školách přináší  možnost  soustavného,  pravidelného a především systematického studia,  které prostřednictvím uměleckého
vzdělávání  umožňuje  intelektuální  kontinuální  rozvoj  osobnosti  dítěte.  Oproti  jiným volnočasovým  i  uměleckým aktivitám nebo  kroužkům  se  studium v  ZUŠ
vyznačuje velkou mírou individuálního přístupu k dětem, profesionálním přístupem pedagogů – specialistů, systematicky plánovanou a pravidelně vyhodnocovanou
soustavnou pedagogickou a kulturní činností a vytvářením optimálního prostředí a zázemí pro tuto činnost. Vytváří též předpoklady a prostředí pro prožití a zažití
vlastní  úspěšnosti  při  vzdělávání.  Navíc  mnohé  střední  školy  zohledňují  v přijímacích  řízeních  studia  uchazečů  na  ZUŠ,  na  základě  vysvědčení  přiložených
k přihláškám.

 

Jak se mohu stát žákem ZUŠ a kde se vyučuje?
Žákem se může stát ten, kdo prokáže předpoklady ke studiu – prokáže, že disponuje vhodnými předpoklady pro rozvoj svého intelektu a osobnosti uměleckými
prostředky. Přijímání uchazečů o vzdělávání se řídí opatřením k přijímání žáků, které je zveřejněno na vývěskách v místech, kde se poskytuje vzdělávání, na úřední
desce  školy  a  na  webu  www.zustsviny.cz.  Vzdělávací  nabídka  pro  jednotlivá  místa,  kde se  vyučuje,  je  závislá  na  stavu  aktuální  poptávky  v daných  místech,
personálních, kapacitních a úvazkových možnostech školy.

 

Co bych měl ještě vědět a kde získám další informace?
Studium je zpoplatněno, každý žák platí pololetně „úplatu za vzdělávání“ sloužící k pokrývání nákladů školy souvisejících s vzděláváním žáka – kromě nákladů na
mzdy a platy, které zajišťuje státní rozpočet. Výše příspěvku je stanovena solidárním způsobem podle počtu žáků, struktury nákladů školy a neodvíjí se od počtu
absolvovaných hodin. Je různá v různých vzdělávacích a studijních zaměřeních.

Nevíš, co by bylo pro Tebe nejlepší studovat? Obrať se na kteréhokoliv z učitelů naší školy. Kontakty získáš na www.zustsviny.cz. Rád s Tebou prokonzultuje, co by
pro Tebe bylo vhodné, co ne a proč. Volba vhodného studijního zaměření je klíčovým předpokladem úspěšnosti ve studiu.

 

Kde so dozvím více a seženu kontakt?

Navštiv www.zustsviny.cz, napiš na info@zustsviny.cz,
zavolej na 00420 380 120 540. 

Těšíme se na Tebe!
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