
Žádost o individuální studium Hudební nauky 
ve školním roce 2020/2021 

 

 

Jméno a příjmení žáka: __________________________________________  ročník: __________ 

Studijní zaměření: _________________________________________________________________ 

Hudební nauka (HN) je povinnou součástí učebních osnov ZUŠ pro žáky dvouletého přípravného studia 

(PS1, 2) a pro žáky 1. – 5. ročníku I. stupně. Individuální studium HN se povoluje pouze v případě, že řádná 

skupinová výuka HN časově koliduje žákovi daného studijního zaměření s jeho jinými důležitými aktivitami.  

 

Zásady individuálního studia: 

 

Žák je povinen 

 samostatně studovat učební látku daného ročníku 

 2x do roka absolvovat zkoušku vždy na konci 

každého pololetí - podmínka ke klasifikaci 

 pominou-li důvody pro individuální studium, žák 

se zapojí do řádné výuky 
 

 

Žák má právo 

 kdykoliv navštívit výuku HN dle platného rozvrhu 

 vyžádat si od učitelů HN přehled učiva daného 

ročníku 

 vyžádat si vzorové otázky k přezkoušení 

 

Beru na vědomí podmínky pro povolení individuálního studia HN pro mé dítě / žáka ZUŠ 

CAMPANELLA a zavazuji se k jejich plnění. 

 
 
 
Datum:_______________        Podpis zákonného zástupce žáka: _______________________________ 
 
 

✂ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ✂ 
 

INFORMACE PRO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE ŽÁKA 
 

Individuální studium Hudební nauky ve školním roce 2020/2021 

 
Hudební nauka (HN) je povinnou součástí učebních osnov ZUŠ pro žáky dvouletého přípravného studia 

(PS1, 2) a pro žáky 1. – 5. ročníku I. stupně. Individuální studium HN se povoluje pouze v případě, že řádná 

skupinová výuka HN časově koliduje žákovi daného studijního zaměření s jeho jinými důležitými aktivitami.  

 

Zásady individuálního studia: 
 

Žák je povinen 

 samostatně studovat učební látku daného ročníku 

 2x do roka absolvovat zkoušku vždy na konci 

každého pololetí - podmínka ke klasifikaci 

 pominou-li důvody pro individuální studium, žák 

se zapojí do řádné výuky 
 

 

Žák má právo 

 kdykoliv navštívit výuku HN dle platného rozvrhu 

 vyžádat si od učitelů HN přehled učiva daného 

ročníku 

 vyžádat si vzorové otázky k přezkoušení 

 

Beru na vědomí podmínky pro povolení individuálního studia HN pro mé dítě / žáka ZUŠ 

CAMPANELLA a zavazuji se k jejich plnění. 

 

Žádosti o individuální studium hudební nauky, a tím uvolnění žáka z pravidelné docházky do výuky HN, 

vyřizuje zástupkyně ředitelky školy Mgr. Anna Králová, tel. 739 132 192, email: kralova@campanella.cz 
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