Vážení rodiče (případně zákonní zástupci), dovolte, abychom Vás seznámili
s informacemi o školním roce 2021/2022.
Úplata za vzdělávání (školné) byla podle vyhlášky stanovena:
- hudební obor individuálně – pololetně 1.300,- Kč
- hudební obor skupinově - pololetně 800,- Kč
- výtvarný obor – pololetně 800,- Kč
- půjčovné vybraných hudebních nástrojů – pololetně 250,- Kč
Při úhradě školného napište do zprávy pro příjemce jméno a příjmení žáka, nástroj či obor. První
úhradu proveďte prosím nejpozději do 15. září a druhou do 15. února. Datum úhrady oznamte učiteli
hlavního oboru. Podle vyhlášky 71/2005 Sb. může být nedodržení termínu platby důvodem žákova
vyloučení z výuky. Ve výjimečných případech proto lze ředitelství školy požádat o jiné termíny
platby.
Příspěvek do pokladny Klubu rodičů a přátel školy byl stanoven pro každého žáka ve výši 150,- Kč
(bez ohledu na počet studovaných předmětů a oborů). Z příspěvku bude uhrazena doprava na
koncerty, přehlídky a soutěže, dárky pro absolventy atd. Hospodářská zpráva KRPŠ je k nahlédnutí
v kanceláři školy. Příspěvky přijímají do konce října třídní učitelé.
Vysvědčení budeme žákům předávat na konci školního roku. Klasifikaci za 1. pololetí vám oznámí
třídní učitelé ve výpisu.
Organizace školního roku
Začátek vyučování ve školním roce 2021/2022 – středa 1. září 2021
Podzimní prázdniny: středa 27. října a pátek 29. října
Vánoční prázdniny: čtvrtek 23. prosinec 2021 – neděle 2. ledna 2022
Začátek vyučování: pondělí 3. ledna 2022
Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 4. února 2022
Jarní prázdniny okres Opava: 21. 2. – 27. 2. 2022
Jarní prázdniny okres Ostrava: 28. 2. – 6. 3. 2022
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 14. dubna 2022
Ukončení vyučování: čtvrtek 30. června 2022
Začátek vyučování nového školního roku 2022/2023: čtvrtek 1. září
Všechny aktuální informace ohledně změn organizace výuky v závislosti na vývoji epidemiologické situace v průběhu
školního roku budou zveřejněny na webových stránkách www.zushaj.cz.

Těšíme se na setkání s Vámi na koncertech, výstavách a dalších akcích, které pro Vás pořádáme.
S přáním mnoha pracovních i osobních úspěchů

Mgr. Martina Kubicová a PaedDr. Alena Zupková

