
Organizace studia 

v První soukromé základní umělecké škole MIS music, o. p. s. 
(dle Vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání) 

 

 

Žáci se mohou přihlásit do výtvarného oboru a do hudebního oboru na výuku hry na klavír, 

akordeon, el. klávesy, varhany, sólový zpěv, populární zpěv a sborový zpěv, hry na housle, klasickou 

kytaru, elektrickou kytaru a baskytaru, na zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, 

pozoun, lesní roh a bicí nástroje. 
 

Pro žáky ve věku 5 – 6 let je určeno přípravné studium, které je zpravidla organizováno ve 

skupinkách po 2 žácích a platí pro něj snížené školné.  

Pro žáky od 7 do 13 let je určeno sedmileté základní studium I. stupně. 

Pro žáky od 14 let je určeno čtyřleté základní studium II. stupně. Předpokladem je souběžné studium 

na základní nebo střední škole. 

 

Součástí výuky na hudební nástroj je povinná docházka do předmětu hudební nauka v přípravném 

studiu a v základním studiu I. stupně 1. – 5. ročník. 

  

Sborový zpěv může žák studovat jako samostatný studijní obor nebo v kombinaci se studiem 

jakéhokoli jiného studijního zaměření, v tomto případě se školné neplatí.  

 

Předčasné ukončení vzdělávání je nutné doložit žádostí (oznámením) zákonného zástupce žáka 

v písemné formě. 
 

 

 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů během školní docházky dítěte Škola v 

souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a zákona č. 561/2004 Sb., na ochranu osobních údajů si 

Vás dovoluje požádat o následující souhlas:  

 

Já pan(í) …………………………….…………………………………., zákonný zástupce  

 

dítěte ……………………………………………………, žáka(yně) ……ročníku ......... cyklu 

dávám výslovný souhlas ke zpracování těchto osobních údajů o mém dítěti, a to pro níže 

uvedené účely:  

 

Zveřejňování audio a videonahrávek prostřednictvím internetových kanálů                     

(youtube, rajče, facebook apod.) za účelem prezentace výsledků ve vzdělávání převážně 

v době distanční výuky. 

 

Tento souhlas platí po celou dobu studia na 1. SZUŠ MIS music o.p.s. a lze ho kdykoliv 

odvolat.  

 

V ………………………… dne ………………  

 

podpis: ...................................................... 

 

 


