
 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KRNOV 

Jsme státní zařízení, naším zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Základní umělecká škola je 

součástí systému uměleckého vzdělávání ČR. Naše škola připravuje žáky na další studia, a to zejména 

pedagogických a uměleckých oborů na středních školách, na konzervatořích, odborných školách 

výtvarného zaměření, ale také na vysokých školách uměleckých a pedagogických směrů. Studium u 

nás však ovlivní i další působení v jiných oborech. Vyzrálost a proměna osobnosti žáka se dotkne 

kteréhokoliv studijního a životního zaměření.  

Cílem naší školy je vychovat mladé lidi k lásce k umění, utvářet vztah a respekt jak ke kulturním 

hodnotám, tak i k druhému člověku. Snažíme se tedy rozvíjet umělecké dovednosti a schopnosti podle 

individuálních předpokladů každého žáka (v jednotlivých předmětech či oborech), rozvíjet jeho 

nadání, utvářet osobnostní vlastnosti, které k tomu vedou a podporovat smysl pro vzájemnou 

spolupráci.  

Studium na naší škole vyžaduje hodně trpělivosti a soustavné snahy. Dítě se učí být cílevědomé, 

pracovité a soustavné ve studijní přípravě. Škola má zastoupeny celkem 4 umělecké obory: hudební, 

výtvarný, literárně-dramatický a taneční. V těchto oborech organizujeme přípravné studium, které je 

určeno pro žáky od 5 let věku a má nejvýše 2 ročníky, základní studium I. stupně, které je určeno pro 

děti od 7 let a má 4 až 7 ročníků, základní studium II. stupně pro žáky od 14 let a má 4 ročníky a 

studium pro dospělé, které má nejvýše 4 ročníky. 

Přípravné studium: má nejvýše 2 ročníky, je určeno pro žáky od 5 let věku. Zahrnuje poznávání, 

ověřování a rozvíjení předpokladů a zájmu žáků o umělecké vzdělávání. Žáci jsou vedeni k 

elementárním návykům a dovednostem, které jsou důležité pro jejich další umělecký vývoj. Žáci 

přípravného studia hudebního oboru navštěvují 1 x týdně skupinovou výuku /10 až 15 žáků/ a 

individuálně 1 x týdně hru na vybraný hudební nástroj /max. ve skupině 2 až 4 žáků/. 

Základní studium I. stupně: má 7 ročníků a je určeno pro žáky od 7 let věku. Vzdělávání je 

zaměřeno na rozvíjení individuálních dispozic žáků. Žák navštěvuje školu cca 2-3 x týdně. 

V hudebním oboru je výuka rozdělena na individuální (hudební nástroj), hudebně teoretickou výuku 

(hudební nauka) a komorní hru (hra ve vybraném souboru). 

Základní studium II. stupně: má 4 ročníky a je určeno pro žáky od 14 let věku. Při vzdělávání se 

klade důraz na praktické uplatňování získaných dovedností a hlubší rozvoj zájmů žáků. Škola se 

navštěvuje cca 2-3x týdně. V hudebním oboru je výuka rozdělena na individuální (hudební nástroj) a 

komorní hru (hra ve vybraném souboru).  

Studium pro dospělé: má nejvýše 4 ročníky a umožňuje další rozvoj v uměleckých oblastech, v 

metodicky erudovaném prostředí a v souladu s koncepcí celoživotního vzdělávání. 

Přípravné studium, studium I. st., přípravné studium k  II. st., studium II. st. a studium pro dospělé se 

řídí ŠVP ZUŠ Krnov. V tomto kurikulu jsou uvedeny hodinové dotace jednotlivých studijních 

zaměření. Obecně platí, že v I. stupni se k hlavnímu předmětu až do pátého ročníku vyučuje jednou 

týdně hodina hudební nauky a od třetího ročníku jedna hodina skupinové nebo kolektivní výuky, která 

pak žáka doprovází až do ukončení studia. Znamená to tedy, že třetí (čtvrtý dle studijního zaměření) až 

pátý ročník je časově nejvíce dotovaný (3 hodiny týdně). Vše samozřejmě za jedno školné. Jediná 

http://www.zuskrnov.cz/dokumenty/svp-zus-krnov/


výjimka je u studijního zaměření sólový zpěv, kde kolektivní výuka je již od prvního ročníku. 

Součástí studia je také možnost veřejného vystupování na mnoha mimoškolních akcích. 

Školné (úplata za vzdělávání) se platí na celý školní rok. Ve škole ho pak rozdělujeme na 1. a 2. 

pololetí. Do 15. září musí být uhrazeno 1. pololetí a do 15. února 2. pololetí. V případě písemné 

žádost rodičů je možné tuto úplatu rozdělit do pravidelných měsíčních splátek. Předpisy plateb 

dostanete do svých e-mailových účtů. Předpokládaný termín odeslání je stanoven na čtvrtek 1. září 

2022. Dále pak máte možnost zaplatit prostřednictvím EŽK (elektronická žákovská knížka). Zde 

naleznete QR kód, který vás bezpečně navede k platbě. 

Do EŽK se dostanete prostřednictvím uživatelského jména a hesla. To vám bylo zasláno do e-

mailových účtů, které jste uvedli v přihlášce. Přihlášení naleznete na webových stránkách školy. 

Pokud jste přihlašovací údaje ztratili, dejte nám vědět, vygenerujeme nové (bednar@zuskrnov.cz). 

Doporučujeme, po zkušenostech z minulých let, zkontrolovat složku spamu. Pokud informační e-

mail uvízne v této „síti“, přesuňte jej do doručené pošty. Poštovní klient se tak naučí, že naše zprávy 

jsou bezpečné. 

Žáci prvního až pátého ročníku navštěvují, vedle svého hlavního předmětu, také hudební teorii (HN - 

hudební nauka). Maximální počet žáků ve třídě může být 20. Rezervace do těchto hodin proběhne 

elektronicky. Rezervační systém bude oficiálně spuštěn 5. září 2022 od 8:00 hod. Jednotlivé dny si 

můžete vybrat prostřednictvím EŽK. Výuka HN bude zahájena v týdnu od 12. září 2022. Výuka 

PSHO bude zahájena v úterý 6. září 2022. 

Pro vstup do budovy budou novým žákům (oproti záloze) předány čipy od vstupních dveří. Cena je 

62 Kč a vratná záloha činí 50 Kč. V případě ztráty je pak nutno doplatit zbývajících 12 Kč. Čipy si 

žáci vyzvednou na sekretariátu školy na Hl. náměstí. 

Schůzka 1. ročníků bude ve čtvrtek 1. září v 16:00 hod. na Hl. náměstí.  

Veškeré další doplňující informace vám předají třídní učitelé, na které se můžete s důvěrou kdykoliv 

obrátit. 

Vaše ZUŠ Krnov 

 

Rozvrh hudební nauky,  přípravného studia hudebního oboru (PSHO), pěveckých sborů, 

souborů a jiné: 

 

Hudební nauka                  1.A úterý 13:45 - 14:30 Mgr. Kamil Trávníček č.5 Hl. nám. 

                                           1.B čtvrtek 13:45 - 14:30 Mgr. Kamil Trávníček č.5 Hl. nám. 

                                          2.A úterý 14:30 - 15:15 Mgr. Kamil Trávníček č.5 Hl. nám. 

                                          2.B čtvrtek 14:35 - 15:20 Mgr. Kamil Trávníček č.5 Hl. nám. 

                                          2.C středa 13:45 –14:30 Mgr. Kamil Trávníček Č.5 Hl. nám. 

                                          3.C středa 14:35 - 15:20 Mgr. Kamil Trávníček č.5 Hl. nám. 

                                          3.A pátek 14:35 - 15:20 Mgr. Tomáš Mička č.5 Hl. nám. 

                                         3.B čtvrtek 15:20 - 16:05 Mgr. Tomáš Mička č.5 Hl. nám. 

                                         4.A středa 15:20 - 16:05 Mgr. Tomáš Mička č.5 Hl. nám. 

http://www.zuskrnov.cz/o-skole/elektronicka-tridni-kniha/
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                                          4.B čtvrtek 16:10 - 16:55 Mgr. Tomáš Mička č.5 Hl. nám. 

                                          5.A úterý 15:20 - 16:05 Mgr. Tomáš Mička  č.5 Hl. nám. 

                                          5.B čtvrtek 16:55 - 17:40 Mgr. Tomáš Mička č.5 Hl. nám. 

Přípravné studium HO I. úterý 14:35 -15:20 Kateřina Vidličková, DiS zkuš. DOM Rev. ul. 

Přípravné studium HO II. úterý 15:20 –16:05 Kateřina Vidličková, DiS zkuš. DOM Rev. ul. 

Sborový zpěv - Voices úterý 16:10 - 17:40 Ilona Rédlová, dipl. um. č.5 Hl. nám. 

Sborový zpěv - Bambini 

voices 
středa  16:10 - 16:55 Ilona Rédlová, dipl. um. č.5 Hl. nám. 

Sborový zpěv - Voice středa 16:10 - 17:40 Mgr. Tomáš Mička č.4 Hl. nám. 

Smyčcový soubor Crescendo 
dle 

domluvy 
dle domluvy Mgr. Tomáš Mička č.4 Hl. nám. 

Smyčcový soubor Notička středa 14:35 - 15:20 Mgr. Tomáš Mička č.4 Hl. nám. 

Cimbálová muzika Cvilíňa  čtvrtek 15:20 - 16:55 Jiří Dorosiňski č.4 Hl. nám. 

Jazz Plus úterý 17:55 –18:40 Jiří Foltýn Č.13 Hl. náměstí 

Klarinetový orchestr 

KLARIART 
pátek 16:10 - 16:55 Mgr. Pavlin Panayotov učebna č. 8  Rev.ul. 

Dechový orchestr mladých pátek 17:30 - 19:45 Luděk Tlach zkuš. DOM Rev. ul. 

Dechový orchestr mladých sobota 08:30 - 11:30 Luděk Tlach zkuš. DOM Rev. ul. 

Komorní hra příčné flétny - 

Čtyřflet, Juniorlet, Babyflet 

dle 

domluvy 
dle domluvy Kateřina Vidličková, DiS č.12 Rev. ul. 

Akordeonový soubor 
dle 

domluvy 
dle domluvy Ing. Jakub Prokop, DiS. č.2 Hl. nám. 
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