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Základní umělecká škola Heleny Salichové 
1. května 330/160, Ostrava – Polanka n/O 
příspěvková organizace 

Vážení rodiče, 
 
 
jmenuji se Petr Kotek a jsem ředitel Základní umělecké škole Heleny Salichové v Ostravě – 
Polance n/O.  
  
Jistě je vám známo, že naše škola již více než 30 let úzce spolupracuje se základní školou 
v Krásném Poli. Pro místní děti je nepochybně velkou výhodou, že výuka hudebních nástrojů 
pravidelně probíhá v odpoledních hodinách přímo v budově základní školy – u menších dětí 
téměř vždy v tzv. „družinovém“ čase.  
 
Příspěvek rodičů na výuku v ZUŠ představuje doposud pouhou čtvrtinu nákladů. Vše ostatní 
hradí dětem MŠMT. 
 
Také ve školním roce 2020/2021 otevíráme pro žáky prvních tříd 
výuku Přípravné hudební výchovy.  
 
Každoročně jsem se účastnil zápisů dětí do prvních tříd ZŠ, kde jsem osobně vybíral přihlášky a 
kde jsem rodičům podával veškeré informace týkající se výuky. 
 
Ve středu 24. března jsme měli také ve spolupráci s mateřskou školou v Krásném Poli 
připraveno pro vaše děti hudební představení na radnici. Vzhledem k letošním mimořádným 
omezením vzájemných kontaktů, způsobených dlouhotrvající epidemií, musela být však tato 
akce zrušena. Také zápisy do prvních tříd ZŠ proběhnou pouze elektronicky. 
 
Celková kapacita všech státních základních uměleckých škol je z důvodu státních dotací 
omezena a nikdy nemůžeme uspokojit požadavky všech. Chtěli bychom však, podobně jako 
v minulých letech, dát přednost v podávání přihlášek právě nastupujícím prvňáčkům. 
  
Bude-li tedy Vaše dítě navštěvovat základní školu v Krásném Poli, 
nabízím Vám v následujících dnech konzultaci, abychom Vám už nyní 
mohli alespoň takto na dálku – nejlépe telefonicky – poskytnout 
veškeré potřebné informace týkající se výuky na odloučeném 
pracovišti naší základní umělecké školy.  
 
Veškerou komunikaci bude vyřizovat zástupkyně ředitele Mgr. Ludmila Ramíková, na kterou se 
můžete kdykoliv obrátit. 
 
Přeji Vám v této náročné době hlavně pevné zdraví a co nejmenší ekonomické a jiné komplikace 
a už nyní se těším na naši vzájemnou spolupráci. 
 
 
Mgr. Ludmila Ramíková 
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