
 

Přípravné studium – PS1 a PS2 

Vyučujeme: zobcová flétna (průprava k dechovým nástrojům), klavír, sólový zpěv, kytara, housle, 

violoncello, bicí 

Žáci jsou vyučováni v přípravném studiu individuálně nebo ve skupince 2 žáků 

PS1 – předškolní děti – 1x 45 minut výuky nástroje (seznámení s hudební teorií probíhá v hodině 

nástroje) 

PS2 – žáci 1. třídy v ZŠ – 1x 45 minut výuky nástroje + 1x 45 minut hodiny hudební nauky 

Pokud si nejste jisti výběrem nástroje pro své mladší děti, klidně se na nás s dotazem obraťte anebo 

Vám nabízíme TANEČNĚ-RYTMICKO-POHYBOVÝ PŘEDMĚT (v přihlášce zaškrtnout 

taneční obor). Ten je určen převážně pro žáky předškolního věku, a pokud kapacita školy dovolí,  

tak i mladšího věku, kde se děti hravým způsobem seznámí se základními prvky umělecké činnosti. 

Postup: 

1. Vyplnit online přihlášku dle uvedeného návodu. Doporučujeme vyplnit přihlášky alespoň  

pro dva hudební nástroje vzhledem ke kapacitě. 

2. V průběhu května (termín bude zaslán na email) uchazeči vykonají přijímací a talentové 

zkoušky před tříčlennou komisí: 

zpěv libovolné písničky 

rytmus (vytleskání předvedeného rytmického úryvku) 

intonace (opakování zahraných tónů) 

sluchová analýza (pomalu – rychle, vysoko – nízko) 

3. Po vykonání přijímacích a talentových zkoušek budete dle termínu informování o přijetí  

či nepřijetí přihlášeného dítěte. 

 

Základní studium – pro žáky od 2. třídy ZŠ 

1x 45 minut výuky nástroje + 1x 45 minut hodiny hudební nauky 

Žáci jsou vyučovány individuálně nebo ve skupince 2 žáků (zobcová flétna, kytara či sólový zpěv) 

Vyučujeme: Zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, trumpeta, baskřídlovka, trombon, tuba, 

klavír, sólový zpěv, kytara, housle, violoncello, bicí 

Postup: 

1. Vyplnit online přihlášku dle uvedeného návodu.  

2. V průběhu května (termín bude zaslán na email) uchazeči vykonají přijímací a talentové 

zkoušky před tříčlennou komisí: 

zpěv libovolné písničky 

rytmus (vytleskání předvedeného rytmického úryvku) 

intonace (opakování zahraných tónů) 

sluchová analýza (pomalu – rychle, vysoko – nízko) 

3. Po vykonání přijímacích a talentových zkoušek budete dle termínu informování o přijetí  

či nepřijetí přihlášeného dítěte. 


