
 

 

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína 
a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeží 356/1, 500 03 Hradec Králové 

tel.: 495514846, 495513744 e-mail škola@bisgymbb.cz bankovní spojení: 1016001416 / 5500 IČO 71 341072 

Vážení rodiče, 

 

od příštího školního roku přibude do našeho stávajícího „souškolí“ nová základní umělecká 

škola. Otevírá se tak možnost rozšířit nabídku a zvýšit úroveň našich současných mimoškolních 

aktivit. Pro děti předškolního věku, prvňáky a druháky otvíráme přípravné oddělení hudební i 

výtvarné výchovy. Poslouží jako platforma pro bližší seznámení se s hudebním, nebo výtvarným 

oborem, popřípadě s obojím. Následně si děti budou moci vybrat z nabízených oborů v hudební, či 

výtvarné větvi naší ZUŠ. Pololetní platba za přípravné oddělení činí 200,- korun, rozvrh nebude 

kolidovat s výukou na ZŠ, naopak počítáme s návazností na školní družinu. Přípravná oddělení HV 

i VV nepoběží ve stejný čas, aby tak bylo možné navštěvovat v případě zájmu obojí. 

Pokud Vaše děti na nějaký umělecký kroužek, který jsme doposud nabízeli v rámci ZŠ, již chodí, 

otvírá se pro něj možnost vzdělávat se dále v rámci ZUŠ. Kromě výuky hry na varhany, na klavír a 

na flétnu, výuky sborového zpěvu a gregoriánského chorálu, které jsme doposud nabízeli, počítáme 

pro příští rok s otevřením výuky hry na kytaru a na housle. Ve výtvarném oboru nabídneme 

s určitostí hodiny keramiky (v několika ročnících podle dosavadních schopností žáků) a dále podle 

zájmu. 

  V souvislosti s tím bychom Vás rádi poprosili o spolupráci. Pokud byste rádi přihlásili své 

dítě do naší ZUŠ na výuku na nástroj, který zatím nenabízíme, či na předmět v rámci výtvarného 

oboru, který doposud v nabídce také není, dejte nám o tom, prosíme, vědět. Uděláme vše pro to, 

abychom mohli Vaší poptávce vyhovět. Informační schůzka, na které bude možné podněty 

sdělit, či se informovat o čemkoliv dalším ohledně nové ZUŠ, proběhne v pondělí 29. května 

v 15:30 v prostorách naší základní školy.  

Níže připojenou návratku, prosíme, odevzdejte třídnímu učiteli svých dětí do pátku 26. 

května t. r. 

Děkujeme Vám za spolupráci a těšíme se na viděnou na informační schůzce nebo 17. června při 

oslavách 25 let existence gymnázia a 20 let trvání základní školy! 

Mgr. Jiří Vojáček, ředitel školy, Matěj O. Havel, zástupce ředitele pro ZUŠ 

SOUHLASÍM* s tím, aby má dcera / můj syn________________________________, 

žák ZŠ – MŠ*, třídy__________navštěvoval od 1. 9. 2017     

Přípravné oddělení hudebního oboru 

Přípravné oddělení výtvarného oboru 
zaškrtnout lze obě možnosti 

NESOUHLASÍM* se zápisem své dcery / svého syna___________________________________ 

žáka ZŠ – MŠ, třídy__________ do přípravného oddělení ZUŠ. 

 

V________________________ dne______________  ____________________________________ 

podpis zákonného zástupce 
* vyberte 

mailto:škola@bisgymbb.cz

