
Domluva rozvrhu na školní rok 2022/2023 
 

Výtvarný obor   

Čtvrtek 1.9.2022 13:00 – 16:30 učebna č.17  - pí. uč. Kmetová 

- pí. uč. Volvovičová 

        

Taneční obor 

Čtvrtek 1.9.2022 13:00 – 16:30 učebna č. 15 - pí. uč. L. Suková 

Hudební přípravka – Hudební seminář 

Čtvrtek 1.9.2022 13:00 – 16:30 učebna č.11 - pí. uč. Železná HP+HS 1 

Čtvrtek 1.9.2022 13:00 – 16:30 učebna č. 10 - pí. uč. Sommerová    

              - Hudební seminář, konzultace, soubor 

Hudební obor 

Čtvrtek 1.9.2022 10:00 – 12:00 učebna č.6 – p. uč. Badarovski A.- kytara 

Čtvrtek 1.9.2022 13:00 – 16:30 učebna č.8 – p. uč. Badarovský K. - klavír 

Pátek 2.9.2022 13:00 – 16:30 učebna č. 7 – pí. uč. Belčikova  - klavír 

Čtvrtek 1.9.2022 13:00 – 16:00 učebna č. 4 – p. uč. Blažek - bicí nástroje 

Čtvrtek 1.9.2022 13:00 – 15:00 učebna č. 3 – pí. uč. Chmelařová - dechové nástroje   

Čtvrtek 1.9.2022 13:00 – 16:30 učebna č. 6 – p. uč. Panáček - kytara  

Čtvrtek 1.9.2022 13:00 – 16:30 učebna č.5 – pí. uč. Matějková - zpěv 

Čtvrtek 1.9.2022 13:00 – 16:30 učebna č. 11 – pí. uč. Mrázková - zpěv, klavír, 

                 klávesy, sbor 

Čtvrtek 1.9.2022 15:00 – 17:00 učebna č. 1 – p. uč. Smrtka - housle, klávesy, klavír 

Čtvrtek 1.9.2022 13:00 – 16:30 učebna č.1 – p. uč. Stříbrný - zobc. flétna, klávesy, hoboj 

Čtvrtek 1.9.2022 13:00 – 16:30 učebna č. 11 – pí. uč. Železná - housle 

Čtvrtek 1.9.2022 13:00 – 16:30 učebna č.3 – pí. uč. 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 již od svých učitelů, ke 

kterým byli přijati. 

Od 4. ročníku hudebního oboru – vyjma klavíru a kláves, je povinnost každého 

žáka, aby docházel též buď na komorní hru, komorní soubor nebo sborový 

zpěv. Tyto předměty jsou důležité, pro nácvik souhry, práce v kolektivu, 

respektování spoluhráče a spousty dalších způsobů, co k hudbě a hudebnímu 

cítění patří. V případě, že nemůže žák docházet do jednoho z těchto tří 

předmětů, např. z časových důvodů, z kapacitních důvodů souboru, a jejich 

učitel nemá hodinu komorní hry, bude navštěvovat sborový zpěv, i v případě, 

že sólový zpěv není jeho hlavním předmětem. 

Komorní hra – kapacita: 4 - 6 žáků – housle, viola  - M. Železná 

Komorní soubor – housle, viola, kytara, dřevěné dechové nástroje, žesťové 

dechové nástroje, bicí nástroje, klavír   - M. Sommerová 

Sborový zpěv – M. Mrázková 

I u těchto předmětů je nutné se zapsat u jednotlivých učitelů 1.9.2022 

Klavír a klávesy mají tuto povinnost od 6. ročníku. 

S pozdravem Vedení školy 


