
Domluva rozvrhu na školní rok 2021/2022 
 

 

Výtvarný obor   

Středa 1.9.2021 11:00 – 17:00 učebna č.17 – pí. uč. V. Kmetová 

Čtvrtek 2.9.2021 12:00 – 17:00 učebna č.17 – pí. uč. M. Volvovičová 

       pí. uč. V. Kmetová 

 

Informativní schůzka přípravného ročníku a nově přijatých žáků výtvarného 

oboru se koná ve středu 1.9. 2021 od 16:00 hodin – pí. uč. Kmetová  

ve čtvrtek 2.9. 2021 od 16:00 hodin – pí.uč. Volvovičová  

 

Taneční obor 

Čtvrtek 2.9.2021 13:00 – 18:00 učebna č. 15 – pí. uč. L. Suková 

Informativní schůzka přípravného ročníku a nově přijatých žáků tanečního 

oboru se koná ve čtvrtek 2.9.2021 od 17:00 hodin v tanečním sále. 

 

Hudební přípravka – Hudební seminář 

Středa 1.9.2021 13:30 – 17:00 učebna č. 10 – pí. uč. M. Sommerová – klavír 

Čtvrtek 2.9.2021 13:30 – 17:00 učebna č. 10 – pí. uč. M. Sommerová – klavír 

Informativní schůzka přípravného ročníku hudebního oboru se koná ve středu 
1. 9. 2021 od 16:00 v uč. č. 10. 

Povinnou součástí studia je hudební seminář u všech ročníků. 

Hudební přípravky, sbor i hudební seminář je potřeba zapsat  

u pí. uč. Sommerové ve středu 1.9. 2021 a ve čtvrtek 2.9.2021 v učebně č.10. 
Od 4. ročníku je povinný jeden z volitelných předmětů: komorní soubor, 

komorní hra nebo sborový zpěv. 

 

 

 



Domluva rozvrhu na školní rok 2021/2022 
 

Hudební obor 

 

Středa 1.9.2021 14:00 – 17:00 učebna č. 7 – pí. uč. E. Belčikova  - klavír 

Středa 1.9.2021 13:00 – 17:00 učebna č. 4 – p. uč. V. Blažek - bicí nástroje 

Středa 1.9.2021 15:00 – 16:00 učebna č. 8 – pí. uč. P. Chmelařová – dechové nástroje   

Středa 1.9.2021 13:00 – 17:00 učebna č. 3 – p. uč. J. Panáček – kytara  

Středa 1.9.2021 13:00 – 17:00 učebna č.5 – pí. uč. R. Matějková - zpěv 

Středa 1.9.2021 13:00 – 17:00 učebna č. 6 – p. uč. P. Konrád - kytara 

Středa 1.9.2021 13:00 – 17:00 učebna č. 15 – pí. uč. M. Mrázková – zpěv, klavír, klávesy 

Středa 1.9.2021 16:00 – 17:00 učebna č. 1 – p. uč. A. Smrtka – housle, klávesy 

Středa 1.9.2021 14:00 – 17:00 učebna č.1 – p. uč. P. Stříbrný – zobc. flétna, klávesy 

Středa 1.9.2021 13:00 – 17:00 učebna č. 11 – pí. uč. M. Železná – housle 

Středa 1.9.2021 13:00 – 17:00 učebna č.16 - koncertní sál – pí. uč. K.Walterová - klavír 

Středa 1.9.2021 13:00 – 17:00 učebna č.3 – pí. uč. P.Benešová – flétna, zobc. flétna 

 

Vážení rodiče, milí žáci jako první se prosím zapisujte do kolektivních oborů – 

výtvarný obor, taneční obor a hudební seminář, teprve poté až hlavní obor – 

nástroj. Rodiče nově přijatých žáků obdrží emailem přesné informace, 

k jakému učiteli se mají přijít zapsat na nástroj. 

S pozdravem Vedení školy 


