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VÁŽENÍ RODIČE,  
 

 jak mnozí již víte, v tomto školním roce jsme zavedli elektronické žákovské knížky. 
Neslouží jen k přehledu nad výukou a hodnocením, ale také ke spolehlivějšímu přenosu 
organizačních informací. „Papírková metoda“ nebyla spolehlivá, tak jsme na základě 

podnětu rodičů zvolili cestu elektronickou, k níž má dnes přístup každý a málo co se na 
ní „ztratí“ … Zefektivňuje tok informací od školy (jako celku) k vám rodičům, a naopak 
např. omlouvání absence žáků z vaší strany. Pokud přístup do systému „Klasifikace 

ZUŠ“ nemáte ještě zavedený, obraťte se na vedení školy, které vám zašle ID heslo 
a veškeré info budete mít také v e-mailu nebo v mobilní aplikaci kdykoliv po ruce.   

 

 
   

   

   

ŠKOLNÉ NA II. POLOLETÍ šk. r. 2019/2020 se vybírá 
 

v pondělí a úterý    20. a 21. ledna  v době 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 
v pondělí a úterý      3. a 4. února 2020      v době 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 hodin 

 
POZOR: Bez úhrady v řádném termínu není možné navštěvovat výuku ve II. pololetí. 
Školné se vybírá v kanceláři školy. Školné se nevrací. Hudební obor 1 200 Kč skupinová 

výuka, 1 500 Kč individuální výuka, 600 Kč sborové zpívání; výtvarný obor 1 200 Kč, 
literárně dramatický a taneční obor 1 000 Kč na pololetí. 
 

 

NA PŘELOMU POLOLETÍ …  
 

V hudebním oboru se budou ve dnech 20. - 24. ledna 2020 konat 
pololetní technické předehrávky v rámci běžné výuky. Jejich cílem je dát 
žákům možnost předvést svůj pokrok a studijní úspěchy před klasifikací – 

završit období prvního pololetí. Podle běžného rozvrhu probíhá výuka i 
v naukách a dalších skupinách (kromě sborových Pěvecké průpravy 

Tulipánek a sboru Tulipán). 

Ve dnech 28. - 30. ledna budou žákům školy vystavovány výpisy z vysvědčení za I. 
pololetí. V pátek 31. ledna jsou pololetní prázdniny. Jarní prázdniny pak od 2. do 8. března. 

 

NA PŘELOMU POLOLETÍ A DÁL 

19. ledna  koncert ZIMNÍ ZASTAVENÍ S HUDBOU v kostele sv. Stanislava v Pitíně 

březen JARNÍ KONCERT – termín i zaměření upřesníme včas 

24. května ZAHRADNÍ SLAVNOST  

V dubnu ještě plánujeme pro žáky a rodiče společné oborové dílny a workshopy pod 
výmluvným názvem „ZA ŠKOLOU“, v závěru školního roku pak představíme postupně ve 

všech oborech absolventy, ale mezitím nás čeká řada dalších dílčích kroků, jak ve výuce, tak 
v prezentaci mimo ni. Informace o tom všem k vám budeme zasílat prostřednictvím 
elektronických ŽK, do e-mailů a samozřejmě při každé příležitosti také osobně  Těšíme se na 

setkávání s vámi a na další spolupráci!        
              Za kolektiv ZUŠ Bojkovice Eva Regináčová, ředitelka školy 


