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V hudebním oboru vyučujeme hru na tyto nástroje: zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, 
saxofon, hoboj, fagot, trubka, lesní roh, trombon, tenor, baryton, tuba, bicí, akordeon, klavír, 
housle, violoncello, kytara, el. kytara, el. basová kytara, el. klávesy. Dále vyučujeme sólový zpěv 
populární i klasický. Žáci se věnují i hudební teorii. Všichni také mají možnost navštěvovat 
dechový orchestr, pěvecký sbor, komorní soubory a další. Všechny hudební nástroje nabízíme 
k zapůjčení za poplatek. Žáci, kteří budou od 1. 9. navštěvovat MŠ, jsou zařazeni do Hudební
přípravky I. (1 h týdně kolek�vní výuky bez nástroje). Žáci navštěvující od 1. 9. ZŠ budou 
navštěvovat hru na nástroj a hudební nauku, tzn. 2 hodiny týdně.
Ve výtvarném oboru se věnují žáci kresbě, malbě, grafice, dekora�vním činnostem, modelování, 
tvarování a keramice. Seznamují se také s počítačovou grafikou, digitální fotografií 
a mul�mediální tvorbou (tvorbou animovaných filmů). Výuka je v rozsahu 3 h týdně v bloku.
V tanečním oboru se rozvíjí pohybový projev pomocí dětských her a hravých cvičení. Dále se 
žáci věnují baletu, současnému a lidovému tanci. Také se podívají do zákulisí taneční gymnas�ky. 
Výuka v rozsahu 2-3 hodin týdně.
V literárně-drama�ckém oboru se žáci věnují drama�ckým hrám, interpretacím drobných 
uměleckých děl nebo pohádek, zpracování divadelního představení, vystupování v rámci koncertů, 
uměleckému přednesu, pohybu, práci s rekvizitou a jednoduchou loutkou. Výuka v rozsahu 
2-3 hodin týdně.
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19. 5.     Vacov  16:00  - 17:00
20. 5.     Čkyně  16:00  - 17:00
25. a 26. 5. Vimperk 15:00  - 18:00 
 Požadavky v jednotlivých oborech: 
Hudební obor - zpěv písně, hudební sluch (intonace zahraného tónu, rozlišení jednoho a více tónů, vyšší a nižší 
tón), rytmické cítění (zopakování krátkého rytmického úseku)
Výtvarný obor - schopnost výtvarně reagovat na danou mo�vaci, výtvarné dovednos� s přihlédnu�m k věku
Taneční obor - hudební a pohybové schopnos�, tělesná způsobilost, vrozené dispozice
Literárně-drama�cký obor - mluvní předpoklady, komunika�vnost, schopnost přečíst text
Využijte on-line přihlášku ke studiu ještě před zápisem na webových stránkách školy. 
Zároveň si můžete v našem rezervačním systému vybrat přesný čas zápisu.
Přijímáme žáky od 5 let. Osobní účast uchazeče při zápisu je nezbytná!!! Ve Čkyni a ve Vacově vyučujeme pouze 
hudební obor (některé hudební nástroje)
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