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Co je cílem Spolku přátel ZUŠ Rýmařov

Cílem fungování Spolku přátel ZUŠ Rýmařov je 
sjednocování výchovného působení školy a rodiny, 
pomoc Základní umělecké škole, Rýmařov, Čapkova 6, 
příspěvkové organizaci při přípravách a organizování 
školních akcí, poskytování finanční podpory škole, 
pořádání odborných a vzdělávacích kurzů, oslovování 
případných sponzorů, přijímání věcných i finančních 
darů, spolupráce s jinými neziskovými organizacemi.

Jak platit kurzovné:

• měsíčními splátkami na číslo účtu 115-
899910247/0100 – jako variabilní symbol použijte 
své rodné číslo bez posledních čtyř číslic (za 
lomítkem)

• na období do února a do června (pololetně či 
celoročně) na číslo účtu 115-899910247/0100 – jako 
variabilní symbol použijte své rodné číslo bez 
posledních čtyř číslic (za lomítkem)

• Kurzovné je třeba zaplatit do 15. dne měsíce, který 
právě probíhá. Pokud nebude kurzovné zaplaceno, 
členství ve Spolku přátel ZUŠ Rýmařov bude zrušeno k 
1. dni následujícího měsíce.



Čapkova 6, 795 01 Rýmařovwww.spolekzusrymarov.cz

ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ ROK 
2015 - 16 2015 - 16



Jak se stát členem Spolku přátel ZUŠ Rýmařov:

Navštivte stránky www.spolekzusrymarov.cz a 
postupujte podle instrukcí na kartě „Chci se stát 
členem“

Chcete-li se stát členem Spolku přátel ZUŠ Rýmařov, 
aniž byste navštěvovali nějaký kurz - abyste tak 
činnost Spolku podporovali - stačí vyplnit přihlášku a 
zaplatit příspěvěk, na jehož výši se, prosím, 
domluvte s předsedou Spolku.

Členství ve Spolku přátel ZUŠ Rýmařov potvrzuje 
předseda Spolku. Na členství ve Spolku není právní 
ani jiný nárok. Pouhým odesláním přihlášky se tedy 
členem Spolku nelze stát.
Členství ve Spolku přátel ZUŠ Rýmařov je na dobu 
neurčitou, dokud nedojde k jeho zrušení.

Jak zrušit členství ve Spolku přátel ZUŠ Rýmařov:

• kdykoli na základě písemné žádosti člena Spolku či 
zákonného zástupce nezletilého člena Spolku – v 
takovém případě členství zaniká k prvnímu dni měsíce 
následujícího po dni podání žádosti.

•Nezaplacením příspěvku do 15. dne měsíce, který 
právě probíhá – v takovém případě členství zaniká k 
prvnímu dni měsíce následujícího po dni podání 
žádosti.





Nabídka kurzů pro školní rok 2015-16

Vox montana - 
pěvecký sbor 
dospělých 
zpěváků

Mgr. Jiří Taufer, 
Ph.D.,
Mgr. Lenka 
Janoušková

50,- měsíčně, nebo
250,- pololetně, nebo
500,- celoročně

Taneční kurzy Nikola Čudovská 200,- měsíčně, nebo
1000,- pololetně, 
nebo
2000,- celoročně

Hudební kurzy
- zpěv, kytara, 
housle, klavír ...

Jaroslava 
Brulíková, DiS., 
Zdeňka Dulajová, 
DiS.,
Mgr. Lenka 
Janoušková
Martina Mácová, 
DiS.

300,- měsíčně, nebo
1500,- pololetně, 
nebo
3000,- celoročně

Hudební kurzy
- saxofonový soubor

Martina 
Mácová, DiS.

260,- měsíčně, 
nebo
1300,- pololetně, 
nebo
2600,- celoročně

Výtvarné kurzy

- pro maminky i 
tatínky s malými 
dětmi,
- příprava na 
talentové zkoušky z 
výtvarného umění na 
střední i vysoké školy 
(pedagogické střední 
školy, univerzity, 
AMU, FAMU, 
architektura ...)

Mgr. Šárka 
Lupečková

Mgr. Martina 
Kohoutková

MgA. 
Veronika 
Slámová

250,- měsíčně, 
nebo

1250,- pololetně, 
nebo

2500,- celoročně

Divadelní kurzy
- dokumentární film
- divadelní skeče, hry
- ...

Silvie 
Jablončíková, 
DiS.

150,- měsíčně, 
nebo
750,- pololetně, 
nebo
1500,- celoročně
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