Základní umělecká škola Karla Malicha
Holubova 1234, 534 01 Holice, tel.: 466 682 166, 702 074 611,
e-mail: reditel@zusholice.cz, www. zusholice.cz

ZUŠ Karla Malicha organizuje od školního roku 2018/2019 v rámci doplňkové
činnosti další aktivity, které nabízí především dospělým a zájemcům, kteří z nejrůznějších
důvodů nesplňují podmínky pro přijetí k řádnému studiu v ZUŠ Karla Malicha. K této činnosti
je oprávněna Živnostenským listem vydaným Městským úřadem Holice dne 3. 9. 2018 (MUHO
16639/2018) a Zřizovací listinou.
Na základě opakované vysoké poptávky žáků o studium, které nebylo možno uspokojit
vzhledem k pevně stanovenému počtu žáků ve škole, kdy nelze za nynějších podmínek přijmout
do výuky v ZUŠ více uchazečů, i když prokázali svůj nesporný talent při přijímací zkoušce, se
ZUŠ Karla Malicha rozhodla od letošního školního roku nabídnout možnost kolektivní a
skupinové výuky, příp. individuální konzultace v rámci hudebního oboru.
Kurzovní a lektorská činnost není řízena dle Školního vzdělávacího programu ZUŠ
Karla Malicha.
Předmětem podnikání je:
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Obory činnosti:



mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání
kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Podmínky činnosti:





výuka bude zaměřena na hudební činnost
délka lekce: 60 min/1x týdně (v případě kolektivní výuky 90 min/1x týdně)
výuka bude probíhat od 1. 10. 2018 do 31. 5. 2019 ve dvou čtyřměsíčních blocích
(říjen-leden, únor-květen)
v době prázdnin (podzimní, vánoční, pololetní, jarní, velikonoční) výuka neprobíhá

Ze strany veřejnosti byl zatím projeven zájem především o:
a) kolektivní a skupinovou výuku v rámci hudebního oboru
jedná se o výuku v kolektivu zaměřenou především na souborovou a orchestrální hru a výuku
sborového zpěvu
Tato výuka je určena:




pro absolventy ZUŠ (s ukončeným alespoň I. st. studia), kteří nadále chtějí navštěvovat
kolektivní výuku v ZUŠ
pro skupinovou výuku ve hře na kytaru (minimální počet 5 žáků ve skupině)
pro zájemce o sborový zpěv v rámci pěveckého sboru pro dospělé

b) individuální konzultace v hudebním oboru
jedná se o konzultace pro studenty pedagogických fakult a dalších škol vyššího typu, které
jsou svým zaměřením blízké výuce v ZUŠ: touto formou se lze také připravit k přijímacím
zkouškám, v rámci této činnosti lze rovněž konzultovat a zdokonalovat uměleckou praxi
neprofesionálních hudebníků a zpěváků
Cenová kalkulace jednotlivých konzultací:
Konzultace hudebního oboru (individuální): 250,- Kč/ 60 minut
Výuka v rámci skupinové výuky: 800,- Kč/ 1 blok (4 měsíce)
Výuka v rámci kolektivní výuky: 500,- Kč/1 blok (4 měsíce)

Základní umělecká škola Karla Malicha
Holubova 1234, 534 01 Holice, tel.: 466 682 166, 702 074 611,
e-mail: reditel@zusholice.cz, www. zusholice.cz

Doplňková činnost 2018/2019
Přihláška
Jméno a příjmení žáka: _____________________________________________________
Jméno a příjmení zákonného zástupce: ________________________________________
Telefonní spojení, e-mail: ___________________________________________________
Adresa bydliště: __________________________________________________________
(zakroužkujte Vámi vybranou doplňkovou činnost)


Konzultace/výuka hudebního oboru (individuální): 250,- Kč/ 60 minut

o

5 lekcí

o

10 lekcí

o

20 lekcí



Výuka v rámci skupinové výuky: 800,- Kč/ 1 blok (4 měsíce)



Výuka v rámci kolektivní výuky: 500,- Kč/ 1 blok (4 měsíce)

Potvrzuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s podmínkami účasti i s bezpečnostními zásadami, které jsou
uvedeny ve školním řádu. Tato ustanovení beru na vědomí a zavazuji se k jejich dodržování. Zároveň
se zavazuji uhradit platbu mnou zvolené činnosti vždy předem převodem na účet školy u ČSOB
156507457/0300. Jako variabilní symbol uveďte předčíslí 1234 a Vaše datum narození ve formátu
ddmmrr a ve zprávě pro příjemce uveďte své jméno a příjmení.

V Holicích dne:

Podpis zájemce:
(zákonného zástupce)

