
ZÁPIS DO UMĚLECKÉ AKADEMIE  

A ÚVODNÍ HODINY V TÝDNU 1.-4. ZÁŘÍ 

Vážení rodiče,  

zasíláme upřesňující informace k zápisu a úvodním hodinám kurzů Umělecké akademie.  

 ZÁPIS FLÉTNA: zbývá ještě část přihlášených, kteří se nedostavili k zápisu 2. září. Ti si mohou s lektorkou čas 

výuky dohodnout telefonicky, kontakt pí Lída Pražská, tel. 606955557.  

 ZÁPIS KLAVÍR: probíhá ve středu 2.9. od 13.00 do 15.00 (Veronika Dvořáčková, volné zůstávají zejm. úterní 

termíny) nebo ve čtvrtek 3.9. od 14.00 do 17.00 (pí. Jana Vaněčková).  

 ZÁPIS KYTARA: probíhá ve středu 2.9. od 13.00 do 16.00 (Pavel Dvořák) a v pátek 4.9. od 13.00 do 17.00 (Saša 

Kricner). 

 ZÁPIS TRUBKA: proběhne ve čtvrtek 10. září od 16.30 do 17.30.   

 

 HUDEBNÍ ATELIÉR: ve čtvrtek 3. září probíhá úvodní a informativní hodina hudebních ateliérů, děti si lektor 

vyzvedne v družině v časech dle seznamů vyvěšených ve škole. Úvodní hodinu povede lektor Radim Genčev, 

který ateliéry vyučuje společně s Petrem Kužvartem a Dominikem Buncem.  

 

 DRAMATICKÝ ATELIÉR: zápis a úvodní informativní hodina probíhá ve středu 2. září dle seznamu vyvěšeného ve 

škole. Děti si lektorka vyzvedne v družině, kdo do družiny nechodí, přijde na výuku samostatně. Konečné 

rozdělení do skupin určí lektorka v průběhu prvních hodin.   

 

 SBOR, SÓLOVÝ ZPĚV: dodatečný zápis probíhá 7. září na první řádné hodině výuky.   

 

 PERKUSE: zápis a úvodní hodina probíhá ve čtvrtek 3. září ve skupinách dle seznamů vyvěšených ve škole 

(žákům z jiných škol seznamy zašleme i e-mailem). Konečné rozdělení do skupin určí lektorka.   

 

 ORCHESTR: žáci přihlášení do orchestru se sejdou čtvrtek 10. září v 18.00 v družině školy, s sebou si přinesou 

svůj nástroj a připraví si jednu lidovou píseň dle vlastního výběru.  

 

 MUZICÍROVÁNÍ v MŠ: zápis a úvodní informativní hodiny probíhá v hodinách výuky ve čtvrtek 3. a 10. září a dále 

pak po dohodě s lektorkou.  

 

 KOMORNÍ SOUBOR – FLÉTNA: nabízíme nově, určeno pro pokročilejší hráče na flétnu (alespoň 3. ročník ZUŠ), 

termín pondělí 17.15 hod, minimální počet 6 žáků, bližší informace při zápisu na flétnu 1. září od 13:00 nebo 

v hodinách výuky flétny.  

Individuální výuka na nástroje probíhá u začátečníků v počtu 2 žáků (flétna, kytara), popř. formou 30 min bloků 

(klavír). Rozdělení žáků do hodin určují dle vlastního uvážení a dohody s rodiči lektoři s přihlédnutím k věku, úrovni a 

časovým možnostem žáků.  

Prosíme, pořiďte dětem na individuální výuku malý sešit A5. Další informace na tel. 737242494 nebo své dotazy 

zasílejte na akademie@skolahovorcovice.cz.      

Řádná výuka v Umělecké akademii začíná od 7. září. 

Těšíme se na Vás! Jana Dubnová a Petr Kužvart 
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