Vážení rodiče,
od září 2022 MŠMT schválilo naši žádost na otevření nového místa poskytovaného vzdělávání ZUŠ
Říčany v Mukařově. To v praxi znamená, že od září otevřeme v základní škole pobočku hudebního
oboru.
Chtěli bychom vás a vaše děti inspirovat a

pozvat k talentovým zkouškám a možná trochu

nasměrovat k výuce hudebního oboru. Rádi bychom nabídli hudební výuku i dětem starším – od
2.třídy ZŠ výše, které neprošly talentovým průzkumem v MŠ.
Výuka dětí od 2.třídy výše se skládá z návštěvy individuální lekce nástroje, hudební teorie a od vyšších
ročníků návštěva předmětů jako třeba komorní hra nebo hra v souboru či orchestru. Součástí výuky je
i návštěva koncertů, hudebních seminářů, workshopů….atd.
Přijímáme žáky na základě talentové zkoušky – pro všechny děti to znamená, že se na talentovou
zkoušku nemusí nijak připravovat. Děti vyzkoušíme hravou formou z intonace a rytmu. Vše co budeme
dělat, by mělo být dětem vzhledem k jejich věku přirozené. Jediné co budeme požadovat, aby dítě
zazpívalo jednoduchou lidovou písničku (třeba Kočka leze dírou…), s kterou budeme pracovat.

ZUŠ Říčany nabízí vašim dětem čtyři obory – hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický.
Talentové zkoušky do všech oborů proběhnou v týdnu od 30.5. – 3.6.2022
Hudební obor – 30. – 31.5.2022 v budově ZUŠ, Masarykovo náměstí 57
Výtvarný obor – 2. – 3.6.2022 v budově ZUŠ Říčany, Pod školou 1110
Taneční obor – 3.6.2022 v budově ZUŠ Říčany, Pod školou 1110
Literárně-dramatický obor – 2.6.2022 v budově ZUŠ Říčany, Pod školou 1110
V Mukařově budeme vyučovat pouze obor hudební. Pokud byste měli pro své děti zájem o ostatní
obory, museli byste prozatím dojíždět do Říčan.

Přihlašovat k talentovým zkouškám do všech oborů se můžete elektronicky. Na našich webových
stránkách www.zusricany.cz (po levé straně) je pro vás připravena aplikace s názvem iZUŠ. Kliknete
na logo aplikace a otevře se vám možnost vyplnit přihlášku a vybrat si časový termín talentové zkoušky,
který vám bude vyhovovat.
Aplikace IZUŠ na www. zusricany.cz bude pro vás připravena od pondělí 1.4.2022
Přihlašování bude uzavřeno v pátek 27.5.2022.
Děti, které byly prozkoušeny v MŠ již k zápisu do hudebního oboru chodit nemusí. Tady stačí pouze
vyplnit přihlášku a odevzdat ve školce.
Pokud rodič bude chtít přihlásit dítě ještě do dalšího oboru (výtvarný, taneční, literárně-dramatický),
pak tedy musí vyplnit další e-přihlášku a dostavit se k talentovým zkouškám ve výše uvedeném termínu
Více informaci k talentovým zkouškám do jednotlivých oborů naleznete na www.zusricany.cz

Kde budeme vyučovat?
Vyučovat

budeme

v ZŠ

Mukařov, kde nám pan ředitel
vytvořil příjemné prostředí pro
výuku

hudebních

oborů.

Budeme se snažit výuku v ZUŠ
přizpůsobit

výuce

v ZŠ

a

družině – tak jako na ostatních
pobočkách ve Strančicích a
Mnichovicích.

Není

to

jednoduché a budeme samozřejmě potřebovat i vaši rodičovskou pomoc.

Jaké nástroje budeme vyučovat?
Děti začnou výuku ve třídách hudební teorie.
Předpokládané

nástroje,

které

bychom vám rádi nabídli – hra na
klavír, hra na housle, hra na kytaru,
pěvecké oddělení a hra na zobcovou
flétnu jako přípravného nástroje pro
hru v dechovém oddělení.
Hru na zobcovou flétnu vyučujeme
pouze dva roky. Poté děti přecházejí
na hru na některý dechový nástroj –
klarinet, saxofon, příčnou flétnu,
hoboj, fagot, lesní roh, trubku, pozoun, baskřídlovka, tuba…výběr je opravdu velký. Vše bude záležet
na tom, kolik přijmeme dětí a jak se nám podaří třídy naplnit a na zájmu dětí a rodičů.
Vyučujeme také harfu, basovou či
elektrickou kytaru a bicí nástroje.
Pro

to

ale

zatím

nemáme

v Mukařově prostorové podmínky.
Kdo by chtěl hrát na tyto nástroje,
musel by dojíždět do Říčan či
Strančic.

Jak se můžete blíže seznámit se ZUŠ Říčany?
Zveme vás 26.května od 16.30 do zahrady v Olivovně v Říčanech na akci ,,KDYŽ OPEN, TAK OPEN!,
kdy se naše škola zapojuje do celostátního happeningu ZUŠ OPEN ČR, který bude celý týden probíhat
po celé naší republice. Uvidíte
práce všech našich oddělení –
hudebního, výtvarného, tanečního i
literárně-dramatického (herectví),
uslyšíte naše soubory a orchestry i
naše sólisty malé i velké. O akci
přineseme

informaci

i

v Mukařovském zpravodaji.

Veškeré další informace vám poskytne vedení ZUŠ Říčany:
Mgr. Iveta Sinkulová, ředitelka školy: mob: +420 604 737 629,
iveta.sinkulova@zusricany.cz
Mgr. Hana Javorská, zástupkyně ředitelky: mob|: +420 721
117 535, hana.javorska@zusricany.cz
Tak, to by byly asi ty nejrychlejší informace o ZUŠ Říčany.
Budeme se těšit na spolupráci a na viděnou při talentových zkouškách. A v případě jakýchkoli dotazů
volejte, piště.
Těšíme se na vás!
Mgr. Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ Říčany a pedagogický sbor ZUŠ Říčany

