
Vážení rodiče, milí žáci a přátelé ZUŠ Krnov, 

dovolte mi pár slov, které se týkají připravovaných změn v organizaci naši školy od nového 

školního roku 2012/2013.  

Letošní školní rok 2011/2012 byl ve znamení 50. výročí Dechového orchestru mladých, ale 

také rokem vrcholných příprav Školního vzdělávacího programu /dále jen ŠVP/ ZUŠ Krnov. Na základě 

koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v České republice zakotvené v zákoně 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), se do 

vzdělávací soustavy zavádí nový systém kurikulárních dokumentů, které jsou tvořeny na státní 

a školní úrovni. 

V červnu roku 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky schválilo 

Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání (RVP ZUV). Na základě tohoto 

dokumentu tvoří všechny ZUŠ v České republice své vlastní Školní vzdělávací programy (ŠVP), které 

vstoupí v platnost od 1.9.2012. 

Učitelé již absolvovali řadu seminářů a v rámci dalšího vzdělávání pedagogů se pečlivě 

připravují na tuto „revoluční“ změnu. Žákovská i rodičovská veřejnost se nemusí obávat nějakých 

krkolomných změn. Právě naopak. Z naši strany bude kladen ještě větší důraz na spolupráci rodičů 

s pedagogy. Škola bude nadálet vychovávat a vzdělávat mladé lidi, kteří porozumí uměleckým 

disciplinám a po letech pilné, usilovné práce si odnesou do života ten největší vklad, radost z tvůrčí 

umělecké činnosti. Vypracovaný ŠVP ZUŠ Krnov naleznete na webových stránkách školy 

www.zuskrnov.cz , a nebo je k nahlédnutí na obou budovách naši školy.  

Další změnou je již dříve avizované navýšení školného. Těžká ekonomická situace dolehla i na 

naši školu. V této souvislosti uvádím, že školné nejde na platy zaměstnanců, ale na pokrytí všech 

provozních nákladů obou budov a veškerý „nadstandard“ našich žáků /nové nástroje, opravy 

nástrojů, ceny na soutěže, cestovné na soutěže, pracovní prostředí, vybavenost učeben apod./. 

Navyšování školného bude pozvolný proces, který rozložíme do více let, tak aby rodinný rozpočet 

zatížil co nejméně. Nové školné naleznete na webových stránkách školy. Také placení bude vedeno 

jiným způsobem než doposud. Platba bude pololetní a to nejpozději do 15.9. za 1. pololetí a do 15.2. 

za 2. pololetí. Tyto platby budou zasílány na účet školy č. 17634771/0100, variballní symbol bude 

rodné číslo dítěte.  

 Poslední změnou bude zavedení jednotného rozvrhu hodin pro HO ZUŠ Krnov. Tento krok je 

čistě pragmatický, respektující Zákoník práce a pečlivější zabezpečení výuky. Prosíme Vás tímto, 

abyste již s předstihem počítali s časy, které naleznete na webových stránkách školy.  

Celkově nás tedy čekají tři změny: ŠVP ZUŠ Krnov, navýšení školného a nový rozvrh hodin HO 

ZUŠ Krnov. Doufáme, že chápate důvody, které nás k těmto změnám vedou a i nadále nám zachováte 

svou náklonost a přízeň, které si velmi vážíme. 

S pozdravem Mgr. Kamil Trávníček, ředitel školy 

http://www.zuskrnov.cz/

