“společnou tvorbou do světa umění“

Vážení rodiče, žáci školy;
obracím se na Vás se sdělením a informacemi k uměleckému vzdělávání dětí a mládeže na
Svárově. Z pověření starosty obce pana Ivana Zetka oznamuji, že dne 19. února 2019 byla
rozhodnutím MŠMT na základě žádosti zřizovatele Obce Svárov zapsána Základní umělecká
škola Svárov (ZUŠ Svárov, IZO: 181 104 094) do rejstříku škol a školských zařízení s místem
poskytovaného vzdělávání na adrese Hlavní 1, 273 51 Svárov.
Umělecké vzdělávání dětí a mládeže na Svárově bude pokračovat nejen s podporou zřizovatele,
ale také díky prvotní myšlence k založení ZUŠ, záměru, zpracovanému projektu včetně
dokumentů školy a dále podání zpracované žádosti s povinnou dokumentací na MŠMT se zřízení
ZUŠ podařilo a rozhodnutí MŠMT o zápisu ve školském rejstříku umožní získávat v každém roce
do rozpočtu finanční prostředky ze státního rozpočtu a regionálního financování školství.
Základní umělecké školy (ZUŠ) jsou ve vzdělávací soustavě dle zákona 561/2004 Sb., tzv.
„Školský zákon“, druhem školy. Zásady vzdělávání stanovuje Rámcový vzdělávací program pro
základní umělecké vzdělávání (dokument MŠMT ze dne 31. 5. 2010), vyhláška č. 71/2005 Sb., a
Školní vzdělávací program (ŠVP) ZUŠ Svárov v souladu se zásadami RVP.
Pro zajištění informovanosti cílové skupiny – rodičů a žáků, ale také zřizovatele a veřejnosti je
na webu www.svarov.eu zřízen odkaz ZUŠ Svárov, do kterého budou vkládány informace a
dokumenty ZUŠ (např. Přihláška, Informace pro uchazeče, Kritéria pro přijímání žáků a další
dokumenty a informace). Pro komunikaci se školou byl založen e-mail: svarov.zus@gmail.com.
Přeji naší nové ZUŠ hodně úspěchů a zdaru v uměleckém vzdělávání dětí a mládeže ze Svárova
a okolních obcí ve smyslu našeho motta – „společnou tvorbou do světa umění“.
Poděkování za podporu realizace našeho projektu a činnosti ZUŠ patří zřizovateli, zastupitelům
obce Svárov a panu starostovi Ivanu Zetkovi.

Svárov 8. března 2019

S pozdravem a přáním spolupráce
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