Informace o přípravném studiu pro žáky od 5 let
Přípravná hudební výchova 1 – PHV 1





pro děti ve věku 5 let
hravá forma výuky, základní seznámení s vyjadřovacími
prostředky hudby přiměřeně věku a možnostem dítěte
1. pololetí – kolektivní výuka 2x týdně - úterý a čtvrtek
(13:00 – 13:45) - 45 min.
2. pololetí – kolektivní výuka 1x týdně – úterý a dle
domluvy skupinová výuka (2 - 4 děti) zvoleného nástroje či
zpěvu – 45 min.
úplata za vzdělání – 200 Kč měsíčně (1000 Kč za pololetí)
výuka probíhá v budově ZUŠ v ul. Dr. Slavíka – kolektivní
výuka a skupinová výuka v budovách Rvačov 112, Libušina
813 nebo Dr. Slavíka 1062, dle vybraného nástroje či
zpěvu
vhodné jako nácvik školy pro předškoláky – udržení
pozornosti, domácí příprava
na předmět navazuje přípravná hudební výchova 2



v přihlášce uvádíte PHV









Přípravná hudební výchova 2 – PHV 2









pro děti ve věku 6 let
od 1. pololetí – kolektivní výuka 1x týdně - úterý nebo
čtvrtek (13:50 – 14:35) 45 min. a 1x týdně skupinově (2 4 děti) 45 min. na vybraný nástroj nebo zpěv
úplata za vzdělání – 250 Kč měsíčně (1250 Kč za pololetí)
výuka probíhá v budově ZUŠ v ul. Dr. Slavíka – kolektivní
výuka a skupinová výuka v budovách Rvačov 112, Libušina
813 nebo Dr. Slavíka 1062
na předmět navazuje studium 1. ročníku hudebního oboru
v přihlášce uvádíte vybraný nástroj nebo zpěv, který dítě
bude navštěvovat od začátku 1. pololetí v kroužku
(ve skupině 2 - 4 dětí)

Přípravná výtvarná výchova - PVV
•
•
•
•

pro děti ve věku 5 – 6 let
pracuje se ve skupině 9 – 15 žáků
hravá forma výuky
2 vyučovací hodiny 1× týdně (odpolední
hodiny, pondělí - pátek)
• zařazení dítěte dle kapacity třídy a časových
možností žáka
• úplata za vzdělávání 200 Kč měsíčně
(1000 Kč za pololetí), výuka probíhá v budově ZUŠ
Dr. Slavíka 1062
• žáci rozvíjejí jemnou motoriku, učí se soustředit,
zlepšují pozorovací talent, představivost i fantazii,
odbourávají stres a budují si vztah k umění a kultuře.
Spolupracují ve skupině, seznamují se se základními
technikami.
• na PVV navazuje I. stupeň výtvarného oboru

Výtvarný obor disponuje bohatým materiálovým a technickým
zázemím v nově zařízených prostorech, žáci si do výuky
přinášejí jen nejnutnější, běžně dostupné výtvarné materiály
(nikoli papíry), aby se učili hospodárně s nimi zacházet a mohli
s nimi pracovat i doma.
Výtvarný obor poskytuje základní zkušenosti a vzdělání v
technikách kresby, malby, klasické grafiky, keramiky, prostorové
tvorby a jejich kombinacích, ale seznamuje i s výtvarnou
kulturou, historií i současností výtvarného umění, žák se učí
vyjádření vlastního názoru a prezentace své práce. Seznamuje
se s principy akční tvorby, využívá digitálních technologií
(fotoaparát, PC) a propojuje výtvarnou tvorbu s dalšími obory a
kulturními oblastmi (divadlo, film, hudba, ekologie, filozofie).

Přípravná dramatická výchova - PDV
• pro děti ve věku 5 – 6 let
• hravá forma výuky
• 2 vyučovací hodiny 1× týdně dle domluveného dne výuky
(odpolední hodiny)
• zařazení dítěte dle kapacity třídy a časových možností žáka
• práce s rytmem, hlasem, pohybem, vnímání partnera a
skupiny
• rozvíjí fantazii, respektování daných pravidel, učí
spolupráci s druhými, odstraňuje u žáků pocit studu,
učí vyjadřování vlastních myšlenek
• úplata za vzdělávání 200 Kč měsíčně (1000 kč za pololetí),
výuka probíhá v budově ZUŠ Rvačov 112
• na předmět navazuje I. stupeň literárně-dramatického
oboru
Výuka v literárně-dramatickém oboru přispívá k rozvoji řeči,
výslovnosti a slovní zásoby. Děti se učí vzájemně komunikovat,
spolupracovat s ostatními dětmi. Výuka přispívá k posílení
zdravého sebevědomí a celkovému rozvoji osobnosti, učí děti
naslouchat ostatním, respektovat je a projevit vlastní názor.
Vyučující podporuje vlastní tvorbu dětí a vědomé zapojení
fantazie dětí do tvorby. Děti se učí základům veřejného
vystupování, jevištnímu pohybu a řeči, a pokud mají zájem,
mohou vystupovat před publikem.

V případě zájmu vyplňte přihlášku, kterou získáte
na webových stránkách

http://www.zus-roudnicenl.cz/kancelar/prihlaska.html
a doručte ji poštou na Rvačov 112, 413 01 Roudnice n. L.
nebo naskenovanou na mail:

info@zus-roudnicenl.cz

