
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 „Základní umělecké školy tvoří kořeny  

naší kulturnosti, naší lásky k umění.                              

Ve světovém měřítku jsou  

zcela unikátním vzdělávacím systémem,  

který je třeba hýčkat, rozvíjet  a podporovat.“ 

                         

                                           Magdalena Kožená  
 

 
 



TROCHA OBECNÝCH INFORMACÍ… 
Počátek, tehdy hlavně hudebního vzdělávání, se datuje již od 17. století.                    

Do dnes známé formy se umělecké vzdělávání sjednotilo v roce 1951. Tehdejší 

Lidové školy umění byly přejmenované na Základní umělecké školy v roce 1990   

a vyhláškou byl zpřesněn statut a pojetí ZUŠ.  Vyučuje se zde čtyřem uměleckým 

oborům – hudebnímu, výtvarnému, tanečnímu a literárně dramatickému. 

Posláním základního uměleckého školství není jen poskytnout základy vzdělání 

v jednotlivých uměleckých oborech a příprava žáků k přijímacím zkouškám na 

střední  a vysoké školy uměleckého nebo pedagogického zaměření či 

konzervatoře. Jeho velký přínos ale spočívá v osobnostním a sociálním rozvoji 

žáka, a rozšiřování jeho kulturního přehledu.  

Vzdělávání v ZUŠ je často vnímáno pouze jako zájmová činnost, a z toho vychází      

i časté nepochopení systému výuky v nich.  

 

JAK TO TEDY CHODÍ V ZUŠ… 
Základní umělecké školy patří stejně jako mateřské, základní a střední školy do 

sítě škol a jejich fungování se řídí školským zákonem a dalšími právními předpisy.  

Co to ve zkratce znamená: dítě, které bylo přijato, je zapsáno do školní matriky           

a po úspěšném skončení každého ročníku je automaticky zapsáno do ročníku 

dalšího a zůstává žákem školy. Vzdělávání žáka je ukončeno absolutoriem nebo 

dříve z důvodů daného vyhláškou (č. 71/2005 Sb.). 

Vzdělávání je kontinuální a řídí se učebními plány obsaženými ve školském 

vzdělávacím programu.  Žáci jsou přijímáni do studia na základě prokázaných 

předpokladů ke vzdělávání tj. úspěšném absolvování talentové zkoušky.  

Přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně je určeno pro děti 

od 5 let. 

Základní studium I. stupně má 7 ročníků a je určeno pro žáky od 7 let. Po jeho 

úspěšném ukončení může žák postoupit na II. stupeň, který má 4 ročníky,                      

a je určen pro žáky od 14 let. Pro žáky, kteří nenavštěvovali základní studium                       

I. stupně, je možné organizovat jednoleté přípravné studium druhého stupně. 

Výuka probíhá individuálně v hudebních oborech nebo kolektivně ve výtvarném, 

tanečním a literárně dramatickém oboru. V  přípravném studium se koná 

v rozsahu 1-2 vyučovacích hodin týdně, ve vyšších ročnících 2-4 hodiny týdně.  

Vzdělávání v ZUŠ se poskytuje za úplatu za vzdělávání, která je určena na 

provozní výdaje školy.  

 



ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ŘEVNICE…                                                           
Jako Lidová škola umění byla založena  v roce 1954. V dnešní podobě funguje               

od roku 2003. Zřizovatelem školy je město Řevnice. Sídlo školy je v budově 

Zámečku v Řevnicích, Mníšecká 29 a výtvarné ateliéry jsou na náměstí Krále 

Jiřího z Poděbrad 64. Dalším místem poskytovaného vzdělávání je Mníšek pod 

Brdy. Prostory ZUŠ jsou umístěné v přízemí budov  MŠ  Nová 499 a bývalé 

družiny na Malém náměstí 415, kde probíhá výuka výtvarného oboru. Nejvyšší 

povolený počet žáků je 500. 

V rámci doplňkové činnosti škola pořádá zájmové kroužky pro děti, kurzy pro 

dospělé a různé dílny. Od roku 2010 školu podporuje spolek Klub při ZUŠ 

v Řevnicích.  
 

NAŠE POSLÁNÍ…  
je vychovat vnímavého člověka, se vztahem a láskou k umění, citlivou bytost, 

která chová úctu k uměleckým hodnotám a kultuře.  

Umělecké vzdělávání je základ do života, který přináší prospěch a radost nejen 

dětem, ale celé společnosti. A jak víme, na dobrých základech se dá stavět. 

Vedeme žáky k hudbě, tanci, divadlu a výtvarnému umění a chceme, aby jim to 

vydrželo na celý život. Někteří se stanou profesionálními umělci, a další budou 

tvůrčí činnosti celoživotně nablízku. 
 

CO SE U NÁS MŮŽETE NAUČIT… 

 HUDEBNÍ OBOR 
kytara, housle, kontrabas, klavír, sólový zpěv, zobcová flétna, příčná 
flétna, klarinet, hoboj, lesní roh, saxofon, bicí nástroje, violonchello 
 

 VÝTVARNÝ OBOR 
plošná a prostorová tvorba, keramika digitální fotografie, animace, 
počítačová grafika, filmová tvorba 
 

 TANEČNÍ OBOR 
balet, současný tanec, lidový a scénický tanec, pohybová výchova 
 

 LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 
 



CHCETE K NÁM CHODIT?                     
PŘIJĎTE K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM! 
 

ŘEVNICE 
VÝTVARNÝ OBOR / pondělí 5. 6. 2017 / výtvarné ateliéry / náměstí 

Krále Jiřího z Poděbrad 64, přízemí / 16:00 - 18:00  
 

HUDEBNÍ OBOR / středa 7. 6. 2017 / třída hudební nauky / 2. patro 

Zámečku / 13:00 – 16:00 po rezervaci na webu školy /                                           
od 16:00 bez rezervace  
 

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR / pátek 9. 6. 2017  /                          

sál Zámečku / 17:00 – 17:45 
 

TANEČNÍ OBOR / pondělí 12. 6. 2017 / sál / 1. patro Zámečku /                   

16:30 - 18:00 

 

MNÍŠEK POD BRDY                                  
VÝTVARNÝ OBOR / středa 31. 5. 2017  / výtvarné ateliéry /                         

Malé nám. 415, vchod za rohem / 17:00 - 18:00 
 

HUDEBNÍ OBOR / čtvrtek 1. 6. 2017 / třída hudební nauky / Nová 499, 

vchod od bývalé družiny / 13:00 - 16:00 po rezervaci na webu školy /   
od 16:00 - 17:00   bez rezervace  
 

TANEČNÍ OBOR / pondělí 5. 6. 2017 /  taneční sál / Nová 499, vchod od 

bývalé družiny / 16:00 - 18:00 

 
 

 
 

více na www.zus-revnice.cz 


