Slovo ředitele
Dle nařízení vlády se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém
vzdělávání v ZUŠ bez výjimky.
Milí rodiče, děti a přátelé naší umělecké školy,
vím, že současná situace je náročná pro vás, ale i pro nás učitele. Chtěli bychom vás
ubezpečit, že jsme s vámi, že nám na vašich dětech záleží a že si moc přejeme, aby
naše škola i v této době poskytovala co nejkvalitnější služby.
Občas se setkávám s dotazem, zda v případě zrušené výuky budeme
poměrnou část školného.

vracet

Zde bych rád uvedl některá důležitá fakta. Jako základní umělecká škola zařazená
do sítě škol MŠMT se řídíme platnou legislativou pro ZUŠ. V případě zřízení
distanční výuky vyhláška (71/2005 Sb.) neumožňuje vracet nebo kompenzovat
„školné“.
Samotné peníze z vašeho „školného“ jsou využívány nikoli na platy učitelů, ale jako
příspěvek na provoz školy. Platí se např. všechny energie, revize, pojištění, telefony
a internet, dále menší opravy a vylepšení, opravy a ladění nástrojů, výtvarnické
potřeby, potřeby keramiků, pronájmy, provoz kanceláře a administrativy.
Informaci, že se jedná o paušální příspěvek, berete na vědomí vyplněním a
podpisem přihlášky.
Finance na platy zaměstnanců škola dostává od státu formou dotace. Roční náklady
na vzdělání jednoho žáka v naší škole činí průměrně více než 24 000,- Kč v každém
jednotlivém oboru. Pro zajímavost – obvyklá doba, po kterou děti navštěvují naši
školu, je průměrně 5 až 6 let. Tzn.: pokud za tu dobu chodilo vaše dítě na dva obory,
obdržela vaše rodina od státu příspěvek na jeho výuku bezmála čtvrt milionu Kč.
Vzhledem k tomuto velkorysému přístupu stát předpokládá, že snesete drobné
„nespravedlnosti“, které v souvislosti s Covid -19 nastávají.
Chceme vás ujistit, že si jako škola nežijeme na vysoké noze. Porovnáním na
internetu můžete jednoduše zjistit, že máme srovnatelné „školné“ s ostatními ZUŠ.
Protože jsem očekával, že mohou být školy znovu na podzim uzavřeny, rozhodl jsem
se snížit jednorázově školné na první pololetí o 500,-Kč.
Jsem si vědom nelehké situace, a proto také nabízím možnost po osobní domluvě
uhrazení školného formou rozložení splátek.
Věřím, že nás pochopíte a že nám zachováte přízeň i v této nelehké době.
Zbyšek Fialka, ředitel

