
Informace k zápisu do Umělecké akademie Hovorčovice 

 

Vážení rodiče,  

zápis do Umělecké akademie se blíží - bude probíhat v týdnu od 1.-4. září, a to následujícím 

způsobem: 

 HUDEBNÍ NÁSTROJE (kytara, klavír, flétna, trubka): termín individuální výuky na nástroje si 

každý žák/rodič dohodne s vyučujícím osobně v časech podle stanoveného rozvrhu výuky. 

V případě flétny proběhne zápis na  oba výukové dny flétny (pondělí i úterý) v úterý 1. září od 

13 do 18 hod. Individuální výuka na nástroje probíhá u začátečníků v počtu 2 žáků, popř. 

formou 30 min bloků. Rozdělení žáků do hodin určí dle vlastního uvážení a dohody s rodiči 

lektor s přihlédnutím k věku, úrovni a časovým možnostem žáků.  

 HUDEBNÍ ATELIÉR: rodiče mohou přihlášené děti zapsat na konkrétní termín výuky již 1. září 

během dopoledního společného zahájení školního roku, zápisní archy na jednotlivé termíny 

budou vyvěšeny v prostorách školy. Ve čtvrtek 3. září pak můžete přijít se svým dítětem 

v čase, na který jste se zapsali, abyste se s lektory seznámili a zjistili vše potřebné (řádná 

výuka v tento den ještě neprobíhá).  

 DRAMATICKÝ ATELIÉR: rodiče mohou žáky ZŠ zapsat již 1. září, zápisní archy budou vyvěšeny 

v jídelně, ostatní mají možnost zapsat se ve středu 2. září v čase výuky, tedy od 13 do 16 

hod, kdy bude lektorka ve škole přítomna. Při rozdělování do skupin budeme zohledňovat 

především věk žáků.  

 SBOR, SÓLOVÝ ZPĚV: do sboru a sólového zpěvu mohou rodiče žáky ZŠ zapsat již 1. září, 

zápisní archy budou vyvěšeny v jídelně, lektorka bude přítomna, aby se s ní děti i rodiče 

mohli seznámit. Ostatní mají možnost se zapsat 7. září na první řádné hodině výuky.   

 PERKUSE: zápis do kurzu perkusí proběhne pro začátečníky ve čtvrtek od 16 hod, pro mírně 

pokročilé od 16.30 hod a pro pokročilé od 17 hod. Konečné rozdělení do jednotlivých skupin 

určí lektorka podle dosažené úrovně. 

 ORCHESTR: zápis do orchestru proběhne ve čtvrtek od 17 hod.  

 MUZICÍROVÁNÍ v MŠ: zápis proběhne v hodinách výuky ve čtvrtek 3. a 10. září a dále pak po 

dohodě s lektorkou.  

Výuku příčné flétny, saxofonu, klarinetu a houslí pro malý zájem prozatím otevírat nebudeme.  

Výuka v Umělecké akademii bude do 15 hodin přednostně vyhrazena pro žáky ZŠ.  

Při zápisu každý žák obdrží informace o výuce a svůj VS, pod kterým bude hradit školné.    

Řádná výuka v Umělecké akademii začíná od 7. září.  

 

Těšíme se na Vás! 

Jana Dubnová a Petr Kužvart 


