ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOHUSLAVA MARTINŮ POLIČKA
Čsl. armády 347, 572 01 Polička, email: zus@zusbmpolicka.cz, tel. 468 00 33 11

DOPLŇKOVÁ ČINNOST 2020/2021
- zřízena na základě Dodatku číslo 1, čl. V. zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní umělecké
školy Bohuslava Martinů Polička, schváleného Zastupitelstvem města Poličky usnesením číslo 6 ze dne
22. 9. 2011 s účinností od 1. 10. 2011.

Stanovení plateb za jednotlivé činnosti:
Hrátky s uměním
(skupinová výuka) ……………………………………………

1 700,- Kč / pololetí / žák

Hudební, taneční, výtvarný, literárně-dram. obor
(pravidelná individuální výuka) .…..……………………….

250,- Kč / 45 min. / žák

Hudební obor, taneční obor
(jednorázová konzultace) …….……………………………..

350,- Kč / 60 min. / žák

Hudební obor
Akordeonové hrátky pro začátečníky ……………………
Kytarové hrátky …………………………………………………….

1200,- / pololetí/ žák
900,- / pololetí / žák

Výtvarný obor
- kurzy pro dospělé - minim. 5 osob….……………………
- přípravný kurz na SŠ (1 – 2 os.) ..…………………………

100,- Kč / 120 min./os.
250,- Kč / 60 min.

Půjčovné nástrojů

50,- Kč / měsíc /nástroj

……………………………………….

Příspěvek na materiál pro práci ve VO ..….………….

50,- Kč / pololetí

Příspěvek na kostýmy pro TO ….………………………….

50,- Kč / pololetí

Příspěvek na kostýmy pro LDO ……………………………

50,- Kč / pololetí

V Poličce, dne 31. 8. 2020

MgA. Gabriela Vraspírová Vorbová

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOHUSLAVA MARTINŮ POLIČKA
Čsl. armády 347, 572 01 Polička, email: zus@zusbmpolicka.cz, tel. 468 00 33 11

DOPLŇKOVÁ ČINNOST 2020/2021
PŘIHLÁŠKA
Jméno a příjmení žáka: ________________________________________________________
Jméno a příjmení zákon. zástupce: _______________________________________________
Tel. číslo: ____________________

email:_____________________________________

Adresa bydliště: ______________________________________________________________
Jméno vyučujícího: _________________________ Nástroj: ___________________________
(zakroužkujte Vámi vybranou doplňkovou činnost)


Hrátky s uměním
(skupinová výuka ) ………………….…………..…………

1 700,- Kč / pololetí / žák

Hudební, taneční, výtvarný, literárně-dram. obor
(pravidelná individuální výuka) .…..……………………….

250,- Kč / 45 min. / žák

Hudební obor, taneční obor
(jednorázová konzultace) …….……………………………….

300,- Kč / 60 min. / žák




Akordeonové hrátky pro začátečníky …………………
Kytarové hrátky …………………………………………………….

1200,- / pololetí/ žák
900,- / pololetí / žák



Výtvarný obor
- kurzy pro dospělé - minim. 5 osob……………………….
- skupinová výuka – min. 8 osob …………………………..
- přípravný kurz na SŠ (1 – 2 os.) ..…………………………

85,- Kč / 120 min./os.
1000,- Kč/ pololetí / žák
200,- Kč / 60 min.





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 GE Money
bank 196 144 611 / 0600, případně v hotovosti v kanceláři školy. V případě neuhrazené platby výuka
nebude realizována.

V Poličce dne: ___________

Podpis zájemce: ________________________

