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ŠTUDIJNÝ PROGRAM
na školský rok 2018/ 2019
Škola je akreditovaná Ministerstvom školstva SR, založená bola v roku 2006 a vyučuje sa podľa platných
učebných osnov pre ZUŠ. Žiaci dostávajú na konci školského roka vysvedčenie a vyučujú ich kvalifikovaní
učitelia. Koncepcia školy zabezpečuje kontinuitu systému umeleckého vzdelávania – predprípravné ( v 3.- 4.
roku dieťaťa) a prípravné štúdium ( v 5. – 6. roku dieťaťa), primárne štúdium ( od 6. – 15. roku žiaka ), nižšie
sekundárne štúdium ( stredoškolský vek žiaka ) .
Žiaci platia príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na vyučovanie ( pozri v aktuálnej prílohe ).

VÝTVARNÝ ODBOR
Vyučuje sa:

ZŠ Novomeského 11, Trenčín, ZŠ Východná, TN, ZŠ Na dolinách, TN,
ZŠ Veľkomoravská TN, ZŠ Ivanovce, Materská škola Dúha, Ulica Halašu, Trenčín.
Predprípravné a prípravné vyučovanie trvá 2 hodiny týždenne, primárne a
sekundárne vyučovanie trvá 3 hodiny týždenne.
Výtvarné pomôcky sú zabezpečené v škole.

HUDOBNÝ ODBOR
Vyučuje sa : ZŠ Novomeského 11, Trenčín, ZŠ Na dolinách, Trenčín, ZŠ Veľkomoravská, TN.
Vyučovať sa budú nástroje: zobcová flauta ( od 4. roku dieťaťa ), trubka,
tuba, tenor, klavír, gitara, husle, akordeón, bicie, husle a spev.
V prípravnom štúdiu sa vyučuje 1 hodina týždenne, v primárnom štúdiu 1,5 vyučovacej hodiny týždenne nástroj + hodina hudobnej náuky.

TANEČNÝ ODBOR
Vyučuje sa :

ZŠ Novomeského 11, Trenčín, ZŠ Na dolinách, Trenčín, ZŠ Veľkomoravská,
Trenčín, ZŠ Soblahov, MŠ Dúha, Ul. Halašu, Trenčín, Kultúrne centrum
Aktivity – sídlisko Juh, Trenčín, ZŠ Východná, Trenčín.
Predprípravné a prípravné štúdium trvá 2 hodiny týždenne, primárne a sekundárne štúdium 3 vyučovacie hodiny.
LITERÁRNO – DRAMATICKÝ ODBOR

Vyučuje sa :

Kultúrne centrum Hviezda. V prípravnom štúdiu sa vyučuje
1 hodina týždenne, v primárnom štúdiu 3 - 4,5 hodiny týždenne.
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