
NÁVOD K POUŽITÍ ZUŠ 

 
Milí rodiče a děti,   

děkujeme, že jste si vybrali právě naši ZUŠ Sedlec – Prčice. Tento manuál je 

pro Vaši a Naši potřebu, aby nedocházelo k nedorozuměním během školního 

roku. 

Prosíme, abyste se nebáli komunikovat s vyučujícími popř. s vedením 

školy, všichni jsme otevřeni jak dětem, tak rodičům a přátelům ZUŠ. 

Veškeré info o průběhu školního roku je na našich stránkách 

www.zussedlec.cz.  

Kontaktní údaje: ZUŠ SEDLEC – PRČICE, NÁMĚSTÍ 7. KVĚTNA 59, 25791 Sedlec – 

Prčice, tel: 317 348 248, 

email: zus.sedlec@seznam.cz 

Ředitelka  školy: Mgr. Vendulka Sosnovcová, tel: 605 935 060, 773 830 717 
email:  reditel@zussedlec.cz 
Zástupce ředitele: Rostislav Janda, dipl.um., tel: 608390800, 773 830 715 
email: zastupce@zussedlec.cz 
 

 

Obecné informace ke všem oborům:  
€ Úhrada školného Vám přijde každé pololetí @emailem, který jste zadali 

v přihlášce ke studiu. Je možné si zapůjčit nástroj z našeho skromného 
hudebního skládku. Půjčovné je 300,- za pololetí. Děti se do tříd přezouvají, 
nebo chodí bosy. Všechny hodiny jsou po domluvě s vyučujícím otevřeny 
rodičům. 
Během školního roku pořádáme řadu krásných akcí, do kterých se můžete 
zapojit. Budeme rádi za každou Vaši aktivitu jak z jeviště, tak z hlediště. 
Informace o akcích aktualizujeme na našich www stránkách a facebooku po 
celý rok. Těšíme se na mladé umělce a jejich příznivce  ve školním roce 
2019/2020. Hezké počtení a vylepit na ledničku  
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Hudebka:  

PHV1 (Přípravná hudební výchova) děti předškolního věku 
Přijímány jsou děti, které dosáhnou šesti let v průběhu šk. roku. První pololetí 
mají jednu hodinu týdně formou kolektivní výuky. V druhém pololetí si mohou 
vybrat jeden nástroj a mají dvě vyučovací hodiny týdně za stejnou cenu 
školného. 
 
PHV2 děti od šesti let věku 
Děti mají dvě hodiny týdně celý školní rok. Navštěvují předmět PHV a hlavní 
obor (nástroj).  
 
1. – 5. ročník děti od sedmi let věku a výše 
V 1. ročníku se předmět kolektivní PHV mění na Hudební nauku (HN), která 
probíhá také jednou týdně. Výuka HN je povinná. Za určitých okolností, je 
možné podat si u ředitelky školy žádost o povolení individuálního studia HN. 
V případě povolení individuální HN děti nenavštěvují výuku pravidelně, ale 
vyzvednou si od vyučujícího hlavního oboru sešit HN, který každé pololetí 
předají vyučující HN a napíší povinný test, aby mohly být klasifikovány. 
 
4. ročník a výše 
Ve čtvrtém ročníku přibývá další kolektivní předmět a to buď komorní a 
souborová hra (Red – band, komorní hra – flétny, komorní hra – kytary), 
pěvecký sbor (Pikola), anebo klavírní seminář. Účast je opět povinná a trvá po 
celé další studium v ZUŠ. 
Veškeré další informace Vám podá vyučující hlavního oboru (nástroje). 

 

Tance: 

Obecné informace: 

 Pomůcky: dívky - taneční trikot/dres, legíny, dlouhé vlasy stažené do 
culíku; chlapci – tričko a tenké pohodlné tepláky (ne ze školky, prosím o 
oblečení speciálně pro hodinu t. o.) 

 Tančíme na boso 

 Při veřejných vystoupeních si každý žák nosí vlastní hřeben. Gumičky a 
ostatní vlasové doplňky vždy v barvě vlasů! 

 V případě výskytu bradavic prosím o vybavení dětí náplastí s polštářkem i 
bez polštářku. Nožku na sále zalepíme. 

 V průběhu výuky děti nesmí mít na sobě žádné řetízky, náramky či 
dlouhé náušnice, doporučuji zanechat tyto šperky v den výuky tance 
doma. 

 V případě vystoupení je zakázáno mít nalakované nehty na nohách či 
rukách. 



 
PTV – (Přípravná taneční výchova) 

Přijímány děti od 5 let na základě talentových zkoušek 

 Předměty: Přípravná pohybová výchova 

 Minimální hodinová dotace: 45min / týdně  
 

1. a 2. ročník 

 Přijímány děti od 7 let na základě talentových zkoušek 

 Předměty: Pohybová průprava, Taneční praxe 

 Minimální hodinová dotace: 70min / týdně 
 

3. a 4. ročníky 

 Předměty: Současný tanec, Lidový tanec, Taneční praxe 

 Minimální hodinová dotace: 3. ročník – 115min / týdně; 4. ročník – 135 
min/ týdně 
 

5. ročník 

 Předměty: Současný tanec, Taneční praxe 

 Minimální hodinová dotace: 160min / týdně 
 

6. a 7. ročník 

 Předměty: Současný tanec, Taneční praxe 

 Minimální hodinová dotace: 180 min / týdně 
 

Tvorbu žáků celého tanečního oboru je možné shlédnout na přehlídce s 
názvem Májové tančení, která se koná vždy v květnu. Se staršími žáky se 
každoročně účastníme přehlídek scénického tance, které pořádá sdružení 
ARTAMA. Spolupracujeme s žáky a učiteli ostatních oborů naší ZUŠ a utváříme 
řadu dalších drobných či větších tvůrčích událostí, které se již několik let řadí do 
kulturního koloritu města Sedlec-Prčice. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výtvarka: 

Obecné informace: 

 Pomůcky: pro práci ve výtvarném ateliéru žáci potřebují pracovní 
oblečení (stačí starší dospělácké triko s krátkým rukávem), v ateliéru se 
povinně nepřezouváme, ale je třeba brát v úvahu, že barvy zanechávají 
stopy  

 Doporučujeme si přinést vlastní svačinku a pití 

 Veškerý materiál pro tvorbu mají žáci v ateliéru k dispozici podle volby 
výtvarného námětu a techniky 

 
PVV (Přípravná výtvarná výchova) 

 Přijímány jsou děti od 5  - 7 let na základě talentových zkoušek 

 Předmět: Přípravná výtvarná výchova 

 Minimální hodinová dotace: 135min – 3 vyučovací hodiny / týdně 
 

1. - 7. ročník 

 Předmět: Výtvarná tvorba, Keramická tvorba  
Přijímány děti starší 7 let na základě studijních předpokladů a výtvarných 
preferencí. Bližší informace naleznete na webu ZUŠ. 

 Minimální hodinová dotace: 135min – 3 vyučovací hodiny / týdně 
 

Práce našich žáků můžete shlédnout na školních chodbách, na výstavách např. 
v Informačním centru v Sedlci – Prčici, na každoroční výstavě a Zahradní 
slavnosti v zahradě a v prostorách ZUŠ, která je zároveň zakončením 
celoročních výtvarných i celoškolních projektů. 

 

 

 

Přejeme hezké společné prožití školního roku 2019/2020 

Váš tým ZUŠ Sedlec – Prčice 

 


