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ZUŠ Krnov
ČASOVÝ ROZVRH NEHUDEBNÍCH
OBORŮ
Zápis do nehudebních oborů /čtvrtek 31. května 2018/:

Informace o studiu na naší
škole

14.00 – 17.00 hod. – Výtvarný obor – Revoluční 18 - ateliér
Trám

Vokální schopnosti:
Zpěv předem připravené písně
/na úrovni věku dítěte/.
Sluchová analýza:
Analýza zahraných tónů na klavír a jejich
zazpívání v poloze dítěte.
Rytmická analýza:
Vytleskání jednoduchého rytmu dle ukázky
učitele.
ČASOVÝ ROZVRH DNE
Talentová zkouška:
14.00 – 18.00 hod. – TALENTOVÁ ZKOUŠKA- učebna č.9
a č.10
O výsledcích zápisu budete informováni prostřednictvím
webových stránek www.zuskrnov.cz do 29. června 2018.

14.00 – 17.00 hod. – Taneční obor - Revoluční 18 - učebna
č.1
14.00 – 17.00 hod. – Literárně dramatický obor Revoluční 18 – učebna č. 8
Požadavky k talentové zkoušce:
Výtvarný obor: talentová zkouška - kresebné schopnosti,
fantazie a barevné cítění
Taneční obor: talentová zkouška - pohybové a rytmické
předpoklady, anatomické dispozice
Literárně dramatický obor: talentová zkouška – mluvní a
pohybové předpoklady /pohodlný oděv/

ZUŠ KRNOV

O výsledcích zápisu budete informováni prostřednictvím webových
stránek www.zuskrnov.cz do 8. 6. 2012.
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Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace
www.zuskrnov.cz

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. Umělecké vzdělávání
hraje
v rozvoji
osobnosti
mladého
člověka
nezastupitelnou roli. Jde o dlouhodobé působení na
osobnost dítěte, které ovlivní jeho vlastnosti, hodnoty,
schopnosti a celý jeho další život. Škola má zastoupeny
celkem 4 umělecké obory: hudební, výtvarný, literárnědramatický 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 1 x týdně hru na vybraný hudební nástroj /ve
skupince 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 od
1.9.2012 řídí ŠVP ZUŠ Krnov. Tento dokument
naleznete
na
webových
stránkách
školy
www.zuskrnov.cz .
Školné 2018/2019 - pololetní platba
Hudební obor:
Přípravné studium HO: 1200,Individuální výuka: 1450,Individuální výuka /skupinová/: 1350,Individuální výuka 2 nástrojů: 2800,Individuální výuka 3 nástrojů: 3900,Sborový zpěv: 1200,Studium pro dospělé: 1030,-/měsíčně
Výtvarný obor:
Přípravné studium: 1250,Základní studium: 1250,Literárně dramatický obor:
Přípravné studium LDO: 700,Základní studium: 850,Soubor: 400,Taneční obor:
Přípravné studium: TO: 1000,Základní studium: 1100,Soubor: 400,-

