AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY MĚSTA KYNŠPERK NAD OHŘÍ
V Základní umělecké škole Kynšperk nad Ohří začne od školního roku 2019/2020 pilotní
dvousemestrová výuka seniorů. Akademii umění a kultury pro seniory zakládáme na naší škole,
protože chceme umělecké vzdělávání zprostředkovat i občanům v postproduktivním věku.
Dotazníkovým šetřením, které proběhlo v měsíci lednu, bylo zjištěno, že o tuto naší aktivitu by byl ze
strany seniorů zájem. Výsledky jsme předložili 20. 2. 2019 radě města, která se usnesla, že Akademii
finančně podpoří. Věříme, že Vás tento záměr potěší, pomůže zvýšit kvalitu života seniorů a přispěje
k ještě většímu rozkvětu kulturního života v našem městě. Zájemcům umožníme smysluplné a aktivní
naplnění volného času při konzultacích vedených na vysoké odborné úrovni.
K samotné organizaci Akademie:
Počet studentů na školní rok je omezen. Bude přijato maximálně 20 studentů do výtvarného a
hudebního oboru. Proto neváhejte s podáním přihlášky – již nyní máme z dotazníků kontakty na 6
seniorů, kteří budou osloveni přednostně. Přihlašovat se můžete prostřednictvím zde vytištěné
přihlášky, nejlépe do 15 6.2019. V případě volné kapacity, se lze ještě přihlásit do 20.8.2019.
Přihlášku si také můžete stáhnout na našich webových stránkách www.zuskynsperk.cz a doručit ji
buď přímo do naší ZUŠ, nebo odevzdat v podatelně města. V ZUŠ máte možnost vhodit přihlášku do
schránky nebo ji osobně přinést do sekretariátu školy. Další možností je naskenovat ji s vlastnoručním
podpisem a odeslat e-mailem na info@zuskynsperk.cz, popřípadě vložit do obálky a poslat ji na
adresu ZUŠ: Sokolovská 511, 357 51 Kynšperk nad Ohří. Jak jsme již avizovali, úplata za vzdělání bude
pouze symbolická (max. částka nepřesáhne 50,-Kč měsíčně). Ostatní náklady Akademie bude hradit
město Kynšperk nad Ohří. Budete-li mít na nás jakékoli dotazy, můžete zavolat přímo vedení školy na
tel. č. 725 054 850 nebo 737 199 832.
První semestr Akademie poběží od října 2019 do ledna 2020 a druhý semestr od února 2020 do
května 2020. na konci druhého semestru proběhne pro všechny absolventy slavnostní ukončení s
předáním certifikátu 1. stupně.
Každý zájemce bude osobně seznámen, zda byl pro studium přijat a budou mu sděleny ostatní
organizační podrobnosti studia. Těšíme se na Vás, kteří máte zájem zkusit něco nového nebo si jen
prohloubit již dosažené znalosti a dovednosti.
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