Дозвілля для всіх
Місто Пардубіце відкриває дві початкові школи мистецтв і два будинки дітей та молоді, кожен із цих закладів
пропонує широкий спектр освітніх заходів, які ваші діти зможуть відвідувати у вільний час. Якщо пропозиція вас
зацікавила, то нижче ви зможете дізнатися про неї більше, включаючи контактні дані.
Початкові школи мистецтв (ZUŠ) – це заклади початкової мистецької освіти, де учні здобувають освіту за
напрямками: музичне мистецтво, хореографічне мистецтво, образотворче мистецтво та літературнодраматичне мистецтво. Учні навчаються за освітньою програмою мистецького спрямування. Школи, з-поміж
іншого, готують учнів до навчання на поглибленому рівні у закладах середньої та вищої освіти. Для прийому
в ZUŠ необхідно подати заяву та скласти іспит на талант, який допомагає виявити у учня здібності до навчання
за мистецькою спеціальністю, на яку подається заява. Набір/зарахування нових учнів, як правило, проводиться
в період з травня по червень. Заняття зазвичай проводяться один-два рази на тиждень у другій половині дня.
Вартість навчання в ZUŠ становить від 900 до 2500 чеських крон за півріччя.

ZUŠ Полабіни: тел.: +420 607 675 979, e-mail: info@zuspardubice.cz, web:www.zuspardubice.cz
ZUŠ Пардубіце, вул. Гавлічкова, 925: тел.: +420 466 501 298, моб.: +420 606 648 374
e-mail: info@zushavlickovapardubice.cz, web: www.zushavlickovapardubice.cz

Будинки дітей та молоді (DDM) – це центри дозвілля, котрі організовують різні об'єднання за інтересами –
гуртки, конкурси, паради, навчальні курси, літні табори й інші освітні заходи, клуби тощо. Вони призначені для
дошкільнят, учнів, студентів та дорослих. На відміну від ZUŠ, DDM - це позашкільна освіта, яка виконує не лише
освітню, але й культурну, профілактичну та оздоровчу функції. Запис у гурток зазвичай відбувається в період
з червня по жовтень. Гуртки зазвичай проводяться один-два рази на тиждень у другій половині дня. Вартість
навчання в DDM становить від 400 до 2500 чеських крон за півріччя.

DDM ALFA – hp ALFA: тел.: + 420 606 752 895
e-mail: pavla.pleskotova@ddmalfa.cz – тел.: + 420 777 744 954
e-mail: sona.petridesova@ddmalfa.cz, web: www.ddmalfa.cz
DDM BETA: тел.: +420 466 614 983, e-mail: beta@ddmstolbova.com
web: www.ddmstolbova.com

Якщо вам потрібен перекладач – звертайтеся до «МОСТ ПРО, о.п.с.», котрі нададуть вам усю необхідну
інформацію. Тел.: +420 467 771 170, e-mail: info@mostpro.cz

