
 

Základní umělecká škola, Praha 9, U Prosecké školy 92 

pod záštitou Hlavního města Prahy otevírá  

od října 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně doplňujeme volná místa ve výtvarném  

a literárně dramatickém oboru 

telefonujte: 283 882 149 

 

Uchazeči o studium vyplní osobně v těchto termínech přihlášku v budově ZUŠ. 

Ke vzdělávání se mohou přihlásit seniorky a senioři, kteří mají chuť a čas se aktivně věnovat umělecké činnosti 

na neprofesionální úrovni. Na akademii se nekonají přijímací zkoušky. Jedinými kritérii pro přijetí jsou zájem o 

uměleckou činnost a kapacitní možnosti školy. Při výuce v hudebním oboru je potřeba vlastnit vybraný hudební 

nástroj. Výuku vedou kvalifikovaní učitelé ZUŠ.  

Možnost navštěvovat akademii mají i občané ve věku „55+“, kteří se pohybují na hranici seniorského věku, ale 

ještě nemají přiznaný starobní důchod (např. nezaměstnaní, kteří čekají na důchod). 

Vzdělávání probíhá formou přizpůsobených individuálních nebo kolektivních výuk, rozdělených do pololetních 

částí (zimních a letních semestrů). V průběhu vzdělávání nejsou studenti hodnoceni a semestry nekončí žádnou 

zkouškou (posluchači Akademie nestudují podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách). 

Studium je tříleté. Vzdělávání se obvykle realizuje jednou týdně v individuální výuce a jednou za čtrnáct dní 

v kolektivní výuce. (účast ve výuce se zaznamenává do indexu). Výuka je pro seniory zdarma. 
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 V hudebním oboru se mohu 

učit zpěvu, nebo hrát na 

klavír, el. klávesy, akordeon, 

housle, kytaru, zobc. flétnu, 

příč. flétnu, klarinet, saxofon, 

trubku a bicí. 

Ve výtvarném oboru 

se mohu věnovat 

kresbě a malbě zátiší, 

krajiny, či portrétu.  

Taneční obor mi formou 

taneční terapie nabízí 

seznámení se základy 

taneční gymnastiky, 

základy klasického, 

lidového, moderního a 

charakterního tance. 

 

V literárně dramatickém 

oboru mohu jako herec na 

divadle pracovat s textem, 

seznamovat se s výrazovými 

prostředky jako je práce 

s prostorem, gestem, 

hudbou, rekvizitou, nebo 

mimoslovní komunikací. 

 

Akademii 

umění a kultury pro seniory 
hlavního města Prahy 


