PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
pro studium ve školním roce 2018/2019

HUDEBNÍ OBOR
Děti 5 - 6 let (do přípravného studia):
PO 28.5.2018
ÚT 29.5.2018
ST 30.5.2018

14:00 - 18:00
14:00 - 18:00
14:00 - 18:00

učebna č. 258 (vchod B, 2. patro)
učebna č. 258 (vchod B, 2. patro)
učebna č. 258 (vchod B, 2. patro)

Žáci 7 a více let (do základního studia):
ČT 31.5.2018

14:00 - 18:00

orchestrální sál (vchod A, 1. patro)

Pěvecký sbor Svítání (žáci bez ohledu na věk):
PO 28.5.2018
ÚT 29.5.2018

14:30 - 15:30
15:00 - 16:00

Sál Svítání (vchod A, 2. patro)
Sál Svítání (vchod A, 2. patro)

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU SE PODÁVAJÍ POUZE ELEKTRONICKY
na www.zusart.cz
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 25.5. VE 12:00.
tel.: 234 749 321
e-mail: zusart@zusart.cz
web: www.zusart.cz

POŽADAVKY PRO PŘIJETÍ ŽÁKŮ DO HUDEBNÍHO OBORU
do přípravného studia pro žáky od 5 let:
-

věk 5 let k 1.9.2018
školní připravenost (reakce na pokyny od vyučujících)
zopakování krátkých rytmických útvarů (vytleskáním)
případně zpěv písně připravené z domova (není podmínkou)

do přípravného studia pro žáky od 6 let:
-

věk 6 let k 1.9.2018
školní připravenost
zopakování krátkých rytmických útvarů
zpěv písně připravené z domova

do základního studia (pro žáky od 7 let):
-

věk 7 a více let k 1.9.2018
zopakování rytmických útvarů
zpěv písně připravené z domova
zopakování krátkých melodických útvarů
hra na nástroj (pokud se jedná o žáky s nástrojovou průpravou
z jiné školy nebo z jiného typu vzdělávání)

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem ke kapacitě školy neotevíráme studijní
zaměření KLAVÍR pro žáky sedmileté a starší.

V Praze dne 27.4.2018, Mgr. Luboš Lisner, ředitel školy
tel.: 234 749 321
e-mail: zusart@zusart.cz
web: www.zusart.cz

KONCEPCE STUDIA V HUDEBNÍM OBORU ZUŠ ŠTEFÁNIKOVA
Přípravné studium pro 5leté žáky
- jedna hodina týdně v maximálně osmičlenných skupinkách žáků (zaměření na základní
hudební dovednosti: zpěv, pohyb, hra na tělo a na rytmické nástroje, základy notopisu,
probouzení citlivosti žáků na hudební podněty)
- výuka hry na hudební nástroj přibude následující školní rok
Přípravné studium pro 6leté žáky
- jedna hodina týdně v osmičlenných skupinkách žáků (zpěv, pohyb, notopis, hra na orffovské
nástroje, sluchové a poslechové činnosti, rozlišování hudebních nástrojů)
- dále půl hodiny týdně individuální výuky hry na hudební nástroj nebo výuky sólového zpěvu
(od 2. pololetí pro nové žáky; od září pro žáky, kteří v minulém školním roce navštěvovali
přípravné studium pro 5leté žáky)
- na konci roku talentová zkouška pro postup do základního studia
Základní studium – I. stupeň
- jedna hodina týdně individuální výuky hry na hudební nástroj nebo výuky sólového zpěvu
- od 1. do 5. ročníku: jedna hodina týdně hromadné výuky hudební nauky - zaměřené na
orientaci ve světě hudby a na hudební teorii
- nejpozději od 4. ročníku: jedna hodina týdně výuky v komorních, souborových či
orchestrálních uskupeních, případně výuky v interpretačních seminářích a hudebních dílnách
Základní studium – II. stupeň
- jedna hodina týdně individuální výuky hry na hudební nástroj nebo výuky sólového zpěvu
- dále jedna hodina týdně výuky v komorních, souborových či orchestrálních uskupeních, nebo
výuky v interpretačních seminářích a hudebních dílnách
- u nových žáků, kteří byli vzhledem k věku přijati rovnou do II. stupně základního studia (14-17
let - zejména jazz, rock, pop), je namísto výuky hry v souborech realizován vyučovací předmět
Nauka o hudbě (základy hudební teorie a orientace v hudbě)
Studium pro dospělé
- individualizované studium zaměřené na další rozvoj znalostí a dovedností žáků v souladu
s principem celoživotního vzdělávání
- podmínkou je aktivní zapojení žáka do výuky v komorních, souborových či orchestrálních
uskupeních
- studium je určeno pouze pro absolventy I. nebo II. stupně základního studia v ZUŠ
Sborový zpěv
- hromadná výuka ve čtyřech tělesech (Sluníčka, Svítáníčko, Svítání, Slunovrat), kterými žáci
prostupují na základě věku a na základě dosažených dovedností
- sborový zpěv je i jednou z možností, jak mohou žáci-instrumentalisté realizovat výuku
v souborových uskupeních

tel.: 234 749 321
e-mail: zusart@zusart.cz
web: www.zusart.cz

