ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ILJI HURNÍKA, PRAHA 2 – Slezská 21

ŽÁDOST O SAMOSTUDIUM HUDEBNÍ NAUKY
ve školním roce 2021 - 2022
Vážení rodiče,
rozhodli jste se podat žádost o povolení k samostudiu hudební nauky pro Vaše dítě. Věříme, že jste tento
krok pečlivě uvážili. Hudební nauka má napomáhat Vašim dětem v rozhledu a v profesionálnějším přístupu
k hudbě. Povinná hudební nauka je v ZUŠ zavedena především proto, aby se učitel hlavního oboru mohl
přednostně věnovat výuce hry na nástroj a nemusel zabíhat do teoretických podrobností týkajících se
stupnic, akordů, rytmu, hudebních značek a pokynů, zařazení interpretovaného skladatele do historického
kontextu apod. Jestliže Vás skutečně závažné důvody vedou k tomu, abyste neposílali své dítě na školou
poskytovaný kolektivní předmět hudební nauka, přebíráte zodpovědnost za to, že vaše dítě potřebné
znalosti nastuduje.
Jméno a příjmení ……………………………………………………………………………………………………………………
Ročník hudební nauky:…………………. Nástroj (hlavní obor): ……………………………………………………
Zdůvodnění:…..……………..………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………….………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
Podpis zákonného zástupce:…………………………………………..…………………….Datum:…………………….
Vyjádření a podpis učitele hlavního oboru: ……………………………………….…………………………………..
Svým podpisem stvrzuji, že beru na vědomí, že žák musí nastudovat učivo předepsané pro jeho ročník
hudební nauky. Budu průběžně kontrolovat, že se přípravě věnuje a že pro ni má dobré podmínky (je
schopen samostatného studia nebo má podporu rodičů nebo má odborného pedagoga na doučování).
Souhlas ředitele školy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Žák je povinen vykonat 4 zkoušky během školního roku. Letošní termíny jsou tyto:
1. zkouška: úterý 9. 11. 2021 od 16:15 do 18:00 hodin
2. zkouška: můžete zvolit ze dvou termínů: čtvrtek 6. 1. 2022 17:10 – 18:00 hodin
pondělí 10. 1. 2022 17:10 – 18:00 hodin
3. zkouška středa 23. 3. 2021 od 15:20 do 17:00 hodin
4. zkouška: v týdnu postupových zkoušek z hlavního oboru ( začátkem června – bude upřesněno).
Prosím, zapište si tyto termíny do svého kalendáře. V případě nemoci žáka se můžete domluvit se zkoušející na
adrese vojtiskova@zusihurnika.cz
Okruhy požadovaného učiva naleznete na nástěnkách nebo na www.zusihurnika.cz (viz Dokumenty ke stažení).
POKUD ŽÁK NENÍ NA KONCI ROKU KLASIFIKOVÁN Z HUDEBNÍ NAUKY, NEMŮŽE POKRAČOVAT VE STUDIU V ZUŠ

