
 
Než přihlásíte Vaši dceru nebo syna do ZUŠ 

Možná jste si doma všimli, že vaše dítko rádo zpívá, zkouší hrát na nějaký 
nástroj, tancuje, baví ho se předvádět nebo čas hodiny nad papírem 
s tužkou a pastelkami… První volbou pro rodiče, kteří chtějí takové vlohy 
dítěte dál rozvíjet jsou základní umělecké školy, které jsou ale stále často 
zaměňovány a označovány za „kroužky“. 

Jaký je v tom rozdíl? 
Základní umělecké školy patří stejně jako mateřské, základní a střední školy do sítě škol a jejich 
fungování se řídí školským zákonem a dalšími právními předpisy. 

Co to ve zkratce znamená: dítě, které bylo přijato, je zapsáno do školní matriky a po 
úspěšném skončení každého ročníku je automaticky zapsáno do ročníku dalšího a zůstává 
žákem školy. Dokud jeho docházka není ukončena, není možné na jeho místo přijmout žáka 
dalšího. 

Vzdělávání je kontinuální a řídí se učebními plány obsaženými ve školském vzdělávacím 
programu. V pololetí a na konci roku obdrží žáci vysvědčení (po ukončení přípravného studia 
potvrzení). Vzdělávání žáka je ukončeno ideálně až absolutoriem nebo dříve, z důvodu daného 
vyhláškou o ZUŠ 

Další odlišností je, že žák může být přijat do studia po prokázání předpokladů ke 
vzdělávání (úspěšné absolvování talentové zkoušky). 

Přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně je určeno pro děti od 5 let, 
které dosáhnou tohoto věku nejpozději 31. 8. před začátkem školního roku. Přípravné studium 
má nejvýše 2 ročníky na to, kdy je možno si „vyzkoušet“ zda obor, který jste pro něj zvolili, je ten 
pravý. 

Základní studium I. stupně má 7 ročníků a je určeno pro žáky od 7 let. Po jeho úspěšném 
ukončení může žák postoupit na II. stupeň, který má 4 ročníky, a je určen pro žáky od 14 let.  

Vzdělávání v ZUŠ se poskytuje za úplatu za vzdělávání (obecně označováno jako školné), která 
je určena na provozní výdaje školy. Na mzdy pedagogů poskytuje dotaci v plné výši stát. 

Naši žáci a absolventi, pokud se rozhodnou pokračovat ve vzdělávání na středních a vysokých 
uměleckých školách, jsou při přijímacích zkouškách úspěšní.  Ale i když jejich cesta vede jinam, 
získají velmi důležité dovednosti a umělecko-kulturní základ do života, který přináší prospěch a 
radost nejen jim. A jak víme, na dobrých základech se dá stavět. 
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