
Hudební obor

p.uč. Linhart bicí úterý 1.9. 17,00 2. patro, č.p. 64, náměstí

p.uč. Ferová housle úterý 1.9. 17,00 č.p. 64, náměstí, přízemí vlevo

p.uč. Kolářová L. housle úterý 1.9. 17,00 2. patro, Zámeček, 2. tř. vpravo

p.uč. Kolářová K. housle, viola středa 2.9. 17,00 2. patro, č.p. 64, náměstí

p.uč. Hančová klavír pátek 4.9. 17,00 1. patro, Zámeček, sál

p.uč. Rajičová klavír středa 2.9. 17,00 1. patro, Zámeček, sál

p.uč. Škabroudová klavír úterý 1.9. 17,00 1. patro, Zámeček, třída vpravo

p.uč. Coganová klarinet, saxofon, z.flétna středa 2.9. 17,00 2. patro, Zámeček, 1. tř. vpravo

p.uč. Dvořák klarinet, saxofon, z.flétna středa 2.9. 17,00 2. patro, Zámeček, 1. tř. vpravo

p.uč. Smažík kontrabas středa 2.9. 17,00 1. patro  Zámeček, třída vlevo

p.uč. Běhounek kytara úterý 1.9. 17,00 1. patro  Zámeček, třída vlevo

p.uč. Brabec kytara pátek 4.9. 17,00 přízemí Zámeček. tř. keramiky

p.uč. Peš kytara úterý 1.9. 16,00 přízemí Zámeček. tř. keramiky

p.uč. Navařík příčná flétna pátek 4.9. 17,00 2. patro, Zámeček, 2. tř. vpravo

p.uč. Novák violoncello pátek 4.9. 17,00 1. patro, Zámeček, třída vlevo

p.uč. Hejna z.flétna, trubka úterý 1.9. 17,00 2. patro, Zámeček, třída vlevo

p.uč. Němečková z.flétna, hoboj úterý 1.9. 17,30 2. patro, Zámeček, 1. tř. vpravo

p.uč. Bystřická zpěv středa 2.9. 17,00 1. patro, Zámeček, třída vpravo

Taneční obor

p.uč. Gejdošová Přípr. ročníky, 1.r., 2.r. pondělí 7.9.

p.uč. Vrublevska 3., 4., 5. a 6.r. úterý 1.9.

II.st. čtvrtek 3.9.

Výtvarný obor / Vizuální tvorba

p.uč. Lacigová keramika výuka / ne kroužky středa .2.9.

p.uč. Tůma dig. fotografie pondělí 7.9.

p.uč. Krutská filmová tvorba pátek 6.9.

p.uč. Rizopulu 1., 5.r. úterý 1.9.

2., 4.r. středa .2.9.

3.r. pondělí 7.9.

p.uč. Junková 6.r., 7.r. a II.st. pátek 4.9.

7.r. a II.st. pondělí 7.9.

Literárně dramatický obor

p.uč. Rychlá LDO1 čtvrterk 3.9. náměstí č.p. 64, třída vpravo

LDO2 pátek 4.9. sál Zámečku

přízemí, Zámeček

ateliéry, náměstí č.p. 64, přízemí

dle 

rozvrhu

Třídní schůzky hudební obor  1.- 4.9.2020
Třídní schůzky hudebního oboru pro dohodnutá rozvrhu dle možností žáků se konají dle rozpisu níže. Účast 

rodičů nutná. Od dalšího výukového dne probíhá již výuka. Podrobnější informace se dozvíte na třídních 

schůzkách. Skupinová výuka - Hudební nauka, Přípravná hudební výchova začínají v týdnu od 7.9., souborová 

hra dle informací od vyučujících.

Informace taneční, výtvarný a literárně dramatický obor
Třídní schůzky se v kolektivním výuce (taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor) nekonají. Výuka probíhá 

od prvního týdne, dle rozvrhu, s tím že na první výuce je možnost pro rodiče získat podrobnější informace, 

případně ve výjimečných případech, dohodnout s vyučujícím přesun žáka do jiné skupiny (pokud to bude 

organizačně možné).
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