
Informace k výši a způsobu platby za vzdělávání 
ve školním roce 2021/22

Marcipánek 1
1. Platí školné spolku ve výši 1500Kč na celý rok
2. Platí členské příspěvky ve výši 500 Kč na rodinu a rok

Marcipánek 2+3 a Perníček (celý)
1. Platí školné ZUŠ      - dle příkazů k úhradě vydanými ZUŠ (jiné č. účtu) 

- zašleme mailem po zápisu.
2. Platí členské příspěvky ve výši 500 Kč na rodinu a rok na účet spolku

Platba je splatná jednorázově do 15.září 2022. 
Upozornění: Neuhrazení příslušné částky školného se stává důvodem pro 
vyloučení žáka ředitelem školy - § 7, písm.d, vyhl. č.71/2005.

Platné číslo účtu spolku DFS Perníček, z.s.: 232545376 / 0300
Variabilní symbol: datum narození dítěte (NE RODNÉ ČÍSLO!) 
Do poznámek pro příjemce uveďte Jméno dítěte (NE RODIČE)!

Seznámení se školním řádem:
Žádám zákonné zástupce nezletilých žáků, aby svým podpisem potvrdili, že vzali 
informace na vědomí a rovněž se seznámili se školním řádem. Dokument je 
k nahlédnutí ve vestibulu budovy v Havlíčkově ulici i v Domě hudby a na 
internetových stránkách školy (www.zushavnickovapardubice.cz)

MgA.Zdeněk Seidl v.r.
Ředitel ZUŠ

Informovanost o akcích souborů Perníček a Marcipánek:
Žádám zákonné zástupce členů souboru, aby svým podpisem potvrdili, že budou 
pravidelně sledovat webové stránky souboru, kde naleznou plánované akce 
souboru s podrobným popisem, včetně rozpisu rekvizit a krojů, i aktuální kalendář 
s rozvrhem výuky (www.dfspernicek.cz).

MgA. Lenka Šťastná
Vedoucí DFS Perníček a Marcipánek

Jméno žáka:

Datum:

Podpis zákonného zástupce žáka:

Muzika bude zkoušet ve čtvrtek 16-17,30hod.
Společné zkoušky v rámci nácviků repertoáru před koncertem budou v čase muziky.

Akce 2022/23

• 1.-2.9. Povinný zápis všech dětí do nového školního roku. 

1.9.11-17h Perníček Lenka Šťastná a Zuzka Zajíčková
2.9.13-17h Marcipánek 123 Lenka Šťastná a Zuzka Zajíčková

!!! Během zápisu je možné dětem objednat taneční piškoty a trička! Pokud 
máte děti v Perníčku i Marcipánku, zapíšeme je najednou. Pokud se 
nedostavíte na povinný zápis a ani se telefonicky nespojíte s vedoucím 
souboru, vezmeme na Vaše místo jiného zájemce.

• 5.-11.9. Děti světa tančí pro mír Slovensko (festival)
• 5.-11.9. Běžná výuka odpadá, bude nahrazena na následujících 

akcích!

• 12.9. ZAČÁTEK BĚŽNÉ VÝUKY 
• Krojové hodiny - proběhnou během září a října - rozpis pošleme!
• 8.10. Dny medu - koncert Marcipánku a Perníčku 1+2
• 15.10. Tvůrčí taneční dílna - dospělí
• 5.11. Evropský bál pro děti školou povinné
• Vánoční koncert KD Hronovická
• Vánoční koncert Sezemice

Rozvrh DFS Perníček a Marcipánek 2022/23
pondělí 14,20-15,28 15,30-16,38 16,40-18,10

Pe2 Pe1 Pe5

úterý 14,30 - 14,55-16,25 16,30-17,15 17,15-18,45

Pe34 gymnastika Pe34 Ma1 P6

středa 14,20-15,28 15,30-16,38 16,40-17,25 17,25-17,45

Pe2 Pe1 Ma23  MA23 gym

čtvrtek 14,30 - 14,55-16,25 16,30-18,00 18,00-19,30

Pe34 gymnastika Pe34 Pe5 P6

pátek 15,20-16,05 16,05-16,25

Ma23  MA23 gym


