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SYSTEMATICKÁ VÍCEOBOROVÁ ESTETICKÁ VÝCHOVA 

(Experiment) 

 

 

Mini Tykadýlka (4 leté) 
Kurz 

 

Úterý 
09.45 - 10.30   Hudební obor  Hrátky s hudbou  
10.35 - 11.20   Výtvarný obor Modelování z keramické hmoty  

 (žáky p řivádí a odvádí ZUŠ)  

 
 

Tykadýlka (5 leté) 
1. roč. přípravného studia 

 

Úterý 
14.30 - 15.40   Taneční obor Přípravná tane ční výchova  
15.45 - 16.55   Výtvarný obor  Přípravná keramická výchova  

 (žáky p řivádí ZUŠ, vyzvedává zákonný zástupce)  
 
Čtvrtek 
16.10 - 16.55  Hudební obor Muzicírování s rodi či 
 
Žáci se b ěhem 1. pololetí seznámí s klávesovými, strunnými a dechovými a bicími 
nástroji a v 2. pololetí dochází již na hodiny vybr aného nástroje individáln ě. 
              (s žáky p řichází zákonný zástupce)  

 
Pokud má žák již vybraný hudební nástroj na začátku školního roku, 

navštěvuje hodiny nástroje individuálně. 

 
 
 
 
 



Základní umělecká škola Járy Cimrmana Františkovy Lázně 

 

Rozvrh hodin 2018/2019 
 

SYSTEMATICKÁ VÍCEOBOROVÁ ESTETICKÁ VÝCHOVA 

(Experiment) 
 

Tykadla 1 (6 leté) - 1. třída ZŠ 
2. roč. přípravného studia 

 

Pondělí  
12.40 - 13.50  Výtvarný obor    Přípravná výtvarná výchova (1. polovina žáků) 
  Přípravná keramická výchova (2. polovina žáků) 
13.50 - 14.15  přestávka s dozorem 
14.15 - 14.40  Hudební obor Hra na vybraný hudební nástroj  
14.45 - 15.30  LDO  Přípravná dramatická výchova  
                                                             (žáky p řivádí ZUŠ, vyzvedává zákonný zástupce)  
 

Čtvrtek 
12.40 - 13.00  Hudební obor Hra na vybraný hudební nástroj  
13.05 - 14.15  Taneční obor Přípravná tane ční výchova  
14.25 - 15.10  Hudební obor  Zpívánky  
            (žáky p řivádí ZUŠ, vyzvedává zákonný zástupce)  
 

 
Tykadla 2 (7 leté) - 2. třída ZŠ 

1. roč. I. stupně 
 

Pondělí  
 
12.40 - 13.25  Hudební obor  Hra na vybraný hudební nástroj  
13.30 - 14.40  LDO Divadlo   
14.45 - 15.30  Hudební obor  Pěvecký sbor 
                                                             (žáky p řivádí ZUŠ, vyzvedává zákonný zástupce)  
 

Čtvrtek 
12.40 - 14.10  Výtvarný obor  Výtvarná tvorba (1. pololetí) 
  Keramika (2. pololetí) 
14.20 - 15.50  Taneční obor  Tanec 
           (žáky p řivádí ZUŠ, vyzvedává zákonný zástupce) 

 


