Zahájení školního roku 2018/2019
Vážení rodiče, milí žáci a studenti, vítejte ve školním roce 2018/2019.
Organizační a informativní schůzky na místech poskytování vzdělávání se konají v těchto
termínech:

Kroměříž – Velehradská 625
Hudební obor:
pí uč. Surýnková :
pí uč. Kučerová:
p. uč. Heglas:
ostatní vyučující:

čtvrtek 6. 9. 16:00 – 18:00 v učebně č. P5
úterý 4. 9. 16:00 – 17:00 v učebně č. P5
úterý 4. 9. 14:00 – 17:00 v učebně č. P1
pondělí 3. 9. od 14.00 do 18.00 hodin.

Výtvarný kroužek:
úterý 4. 9. od 16:00 v učebně č. L4
(pokud se nemůžete dostavit volejte pí. uč. Čechové na tel.: +420 777 903 790)
Taneční kroužek:
pondělí 3. 9. od 16:00 v učebně č. L10 (taneční sál)
(pokud se nemůžete dostavit volejte pí. uč. Louthanové na tel.: +420 604 159 660)
Kontakty na učitele: http://www.d-music.cz/zamestnanci-skoly/

Kroměříž – ZŠ Zachar
Úterý 4. 9. od 12:00 do 16:00 hodin , příp. dle osobní domluvy s vyučující.
Kontakt na učitele:
• Věra Vilímková, tel. 605414125

Chropyně
pondělí 3. 9. od 9.00 do 11.00 hodin a od 15.00 do 17.00 hodin v sále školy (vchod od fotbalového
hřiště)
Kontakty na učitele:
• Bc. Ivo Novotný na tel. 775645045,
• Miroslav Uhlíř, tel. 736765635,
• Mgr. Pavel Skýpala, tel. 777087508,
• Miroslav Vojkovský, tel. 777207420,
• Bc. Tereza Košinová, tel. 777906354,
• Radomír Šiška, tel. 737617370,
• BcA. Markéta Holbová, tel. 732869771,
• Pavla Hepplerová, tel. ,
• Pěva Horáková BA, tel. 776258110

Rymice
Domluva rozvrhu INDIVIDUÁLNĚ.
Kontakty na učitele:
• Bc. Tereza Košinová, tel. 777906354

Břest
ZŠ Břest: pondělí 3. 9. od 18.00 do 19:00 a dále dle osobní domluvy s vyučujícími.
Kontakty na učitele:
• Miroslav Uhlíř, tel. 736765635,
• Bc. Tereza Košinová, tel. 777906354,
• Mgr. Veronika Uhlířová, tel. 605831433
• Pěva Horáková BA, tel. 776258110
• Mgr. Věra Lejsalová, tel. 777098681

Bezměrov
ZŠ Bezměrov: čtvrtek 6. 9. od 12.00 do 15:00 a dále dle osobní domluvy s vyučujícími.
Kontakty na učitele:
• Mgr. Hájková Petra, tel: 777 066 316
• Rusek Jiří, tel: 604 658 833
• Pěva Horáková BA, tel. 776258110

Osek nad Bečvou
Domluva rozvrhu INDIVIDUÁLNĚ.
Kontakty na učitele:
• BcA. Markéta Holbová, tel.: 732 869 771, mail: m.holbova@szuskm.com - zobcová
flétna, lesní roh, hudební nauka, keyboard
• Mgr. Pavel Skýpala, tel.: 777 087 508 , mail: p.skypala@szuskm.com - klarinet, saxofon
• Iva Bubeníčková, tel.: 605 906 513, mail: i.bubenickova@szuskm.com - kytara

Kyselovice
Domluva rozvrhu INDIVIDUÁLNĚ.
Mgr. Hájková Petra, tel: 777 066 316
• Bc. Ivo Novotný, tel.: 775645045,
• Miroslav Uhlíř, tel.: 736765635,

Stanovení výše školného
pro školní rok 2018/2019

Hudební obor
základní poplatek
příplatek za první nástroj
příplatek za každý další nástroj
sleva za skupinovou výuku

500 Kč/pololetí
1000 Kč/pololetí
1000 Kč/pololetí
300 Kč/pololetí

Skupinová výuka zobcové flétny v MŠ (4 žáci v hodině)

600 Kč/pololetí

Taneční kroužek
do 7 let
1200 Kč/pololetí
od 7 let
1500 Kč/pololetí
Školné se určuje dle aktuálního věku k 1. září daného školního roku.

Výtvarný kroužek
do 7 let
1200 Kč/pololetí
od 7 let
1500 Kč/pololetí
Školné se určuje dle aktuálního věku k 1. září daného školního roku.
Slevy schvaluje na základě písemné žádosti ředitel školy v následujících případech:
rodinní příslušníci zaměstnanců, sociální důvody, zájem školy - vynikající studijní výsledky,
organizace akcí, reprezentace školy, atd.
Školné se platí na základě předpisu školného uvedeného v žákovské knížce žáka:
• převodem na bankovní účet
◦ účet: 1480676329/0800
◦ variabilní symbol: číslo žáka
• hotově v kanceláři školy SZUŠ D-MUSIC s.r.o. na Velehradské ulici 625, Kroměříž
V případě, že školné nebude uhrazeno ve stanoveném termínu, žák přestává být žákem školy. O
ukončení vzdělávání bude zákonný zástupce žáka informován.
Ukončí-li žák vzdělávání v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za
vzdělávání se nevrací.

