
 
 
Od školního roku 2017/2018 dochází na naší škole (v souladu s požadavky a trendy 
současného uměleckého školství) ke změně koncepce výuky přípravného studia. Přípravné 
studium v hudebním oboru zůstává dvouleté, ale děti budou již od prvního roku zařazeny 
přímo do přípravných nástrojových kroužků. Kromě jedné společné hodiny, kde budou 
hravou formou rozvíjet své hudební schopnosti a kde v kolektivu stejně starých dětí získají 
základní znalosti a dovednosti potřebné ke hře na hudební nástroj, bude tedy každý mít 
druhou hodinu (kroužek  2-3 žáků), kde bude již od zahájení svého studia v těsném kontaktu  
s Vámi vybraným přípravným nástrojem (případně si vyzkouší své pěvecké schopnosti).  
 
Vybrat si můžete z následujících nástrojů: 
Zobcová flétna (jako přípravný nástroj pro příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, 
pozoun…) 
Housle 
Violoncello 
Kytara 
Klavír (pouze omezený počet míst, nutno uvést i náhradní volbu nástroje) 
Bicí nástroje 
Akordeon 
Sólový zpěv 
Sborový zpěv 
 
V případě, že byste chtěli s volbou nástroje pomoci, obraťte se na naši vyučující Mgr.Kamilu 
Šejnohovou, buď osobně v budově ZUŠ  nebo na tel. č. 737 181 555. 
 
Po absolvování  PHV nabízíme nejenom další studium vybraného hudebního nástroje, či 
sólového nebo sborového zpěvu, ale i hru v souborech a orchestrech školy a účast na různých 
kulturních akcích školy či města. Vaše dítě tak bude nejen smysluplně trávit svůj volný čas, 
naučí se hrát i poslouchat hudbu, pozná spoustu nových kamarádů, ale získá i mnoho cenných 
vlastností, dovedností a zkušeností (vytrvalost, schopnost spolupráce, empatie atd.) do dalšího 
života. 
 
V případě Vašeho zájmu o toto studium vyplňte přihlášku, kterou na požádání obdržíte 
ve vaší mateřské škole nebo v ZUŠ (či na webových stránkách školy) a odevzdejte ji, 
prosím, do ZUŠ nejpozději do 15.5.2017. 
 
Na základě této přihlášky obdržíte od ZUŠ písemné vyrozumění o výsledku přijímacího řízení 
nebo o termínu přijímací zkoušky. 
 
Podrobnější informace o možnostech a organizaci studia v ZUŠ obdržíte buď přímo v budově 
školy nebo na www.zusuo.cz.  
 

Těšíme se Vás! Základní umělecká škola v Ústí nad Orlicí  


