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JSME PŘIJATI A CO TEĎ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Přečtěte si tohoto PRŮVODCE. 
 

 
2. Vyplňte ONLINE PŘIHLÁŠKU  
do ZUŠ (návod najdete na straně 
10). 
 

ČERVEN 

 
3. Přečtěte si ŠKOLNÍ ŘÁD. 
 
- najdete na webových stránkách 
školy v sekci PRO RODIČE / 
DŮLEŽITÉ DOKUMENTY 
 

 
4. Přečtěte si školní vzdělávací 
program (zkratka ŠVP). 
 
- najdete na webových stránkách 
školy v sekci PRO RODIČE / 
DŮLEŽITÉ DOKUMENTY 
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KONCEM SRPNA 

 
5. Přihlašte se do vnitřního 
systému pro rodiče (návod najdete 
na straně 11). 
 

 
6. SEZNAMTE SE S ROZVRHEM 
HODIN hromadných předmětů ve 
vnitřním informačním systému pro 
rodiče nebo na webových 
stránkách školy (návod najdete na 
straně 12 až 13). Poznamenejte si 
svůj výběr. 
  

7. Ve vnitřním informačním 
systému zjistíte kontakt na učitele 
nástroje, ke kterému jste byli 
přiděleni (návod najdete na straně 
15). KONTAKTUJTE UČITELE na 
konci srpna a zjistěte si, jak si 
domluvíte hodiny nástroje.  
Zjistěte si adresu, vchod a učebnu. 
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1. TÝDEN V ZÁŘÍ 

 
8. ZAREZERVUJTE místo na 
hromadném předmětu (návod 
najdete na straně 12 až 14). 
Důležité je zkontrolovat si 
rezervaci. 
Doporučujeme tento krok provést 
hned první den, kdy se rezervace 
otevírá.  
Zarezervovat hromadný předmět můžete pouze 
první týden v září. Pak se možnosti přihlašování 
uzavírají. 
 

 
9. NAVŠTIVTE UČITELE NÁSTROJE 
dle předem dohodnuté domluvy a 
domluvte si rozvrh hodin nástroje. 
Zde také podepíšete závaznou 
přihlášku, kde zkontrolujete 
všechny údaje, které jste vyplnili 
online. 
Tento bod neplatí pro žáky, kteří ještě nemají 

nástroj. Přihláška se vyplňuje u pedagogů 

hromadného předmětu (např. PPHV, PHV, sborový 

zpěv, lidový soubor Modřenec). 

 
10. ZAPLATIT úplatu za vzdělávání na I. 
pololetí na základě údajů, které přijdou 
emailem během prvních dnů v září. 
Nezadávat trvalý příkaz k úhradě, 
variabilní symbol se mění každé pololetí. 
Celkový přehled úplaty za vzdělávání najdete v sekci PRO 
RODIČE / DŮLEŽITÉ DOKUMENTY. 
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2. TÝDEN V ZÁŘÍ 

 
11. DOSTAVIT SE OSOBNĚ s dítětem na část první hodiny 
hromadných předmětů (na nástroji dle domluvy s učitelem).  
Dozvíte se průběh školního roku. 
Ti, co nemají nástroj, podepíší přihlášku na 1. hodině hromadného 
předmětu a zkontrolují údaje na přihlášce, případně opraví. 
Na výuce hromadných předmětů jsou přítomni žáci bez rodičů. 

 

BĚHEM ROKU 

 
12. OMLUVY 
Nemůže-li se dítě dostavit na 
výuku hromadných předmětů, 
prosíme, omluvte dítě skrz 
OMLUVENKY na webových 
stránkách školy nebo využijte Váš 
email. 
Pro nepřítomnost ve výuce 
nástroje, prosíme, posílejte sms 
přímo učiteli nástroje.  
 

 
13. JSME ŠKOLA 
Státní svátky, prázdniny, 
ředitelská volna vždy najdete 
na webových stránkách školy 
a v podstatě jsou shodné 
s provozem škol na Praze 4. 
Tato volna se nenahrazují. 
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ÚNOR 

 
14. ZAPLATIT úplatu za vzdělávání na II. pololetí 
na základě údajů, které přijdou emailem během 
prvních dnů v únoru. Nezadávat trvalý příkaz 
k úhradě, variabilní symbol se mění každé 
pololetí. 
Celkový přehled úplaty za vzdělávání najdete v sekci PRO RODIČE / 
DŮLEŽITÉ DOKUMENTY. 
 

KONEC ŠKOLNÍHO 
ROKU 

 
15. Výuka hromadných předmětů končí před 
zkouškovým obdobím. 
ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ sdělí učitel. 
Ve zkouškovém období odpadá výuka na celé škole 
pouze v HUDEBNÍM OBORU. 
Každý žák, který hraje na nástroj, vykoná postupovou 
zkoušku před komisí.  
Rozpis zkoušky sdělí učitel nástroje 14 dní před 
zkouškovým obdobím, které bývá v 1. polovině června. 
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Počítejte s tím, že do naší školy můžete docházet i víckrát za týden, záleží na 

Vašich organizačních schopnostech, jak si dokážete domluvit návaznost hodin.  

Rádi bychom Vás poprosili, abyste byli obezřetní zejména v plánování 

mimoškolních aktivit Vašeho dítěte a abyste vzali na vědomí jeho individualitu. 

Každé dítě je jiné a každé dítě se zvládá soustředit jinak dlouho. Pokud dítěti dáte 

v návaznosti více jak 2 předměty, bude pravděpodobně vyčerpané a časem se to 

projeví na jeho nezájmu k jakýmkoliv aktivitám. Bohužel s tím máme bohaté 

zkušenosti.  

Zároveň si uvědomujeme, že drtivá většina rodičů je pracujících, bez možností 

pomoci prarodičů, přátel či chůvy a skloubit v dnešním světě práci a výchovu 

dítěte není jednoduché. Investice do vzdělávání je pro rodiče velmi důležitá a 

proto prosíme, abyste vše dobře zvážili. Každé dítě potřebuje během studia na 

naší škole také prostor, aby mohlo nabité zkušenosti a vědomosti procvičovat 

doma zejména ve hře na nástroj.  
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ORIENTACE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY 

 

 

 

Webové stránky jsou koncipovány podle kategorií, které najdete nahoře 

vpravo: 

 AKTUALITY 

 O ŠKOLE 

o číslo účtu, fakturační údaje 

o budovy, kde výuka probíhá 

o historie školy 

o dokumenty (výroční zprávy, inspekční zprávy apod.) 

 PRO ZÁJEMCE (to jste byli Vy) 

o rozcestník přijímacích zkoušek 

o obecné informace o oborech školy (hudební, výtvarný, taneční, 

literárně dramatický) 

o online přihláška pro přijaté uchazeče 

o dokumenty (pro seniory ohledně Akademie, školní řád pro rodiče a 

děti, školní vzdělávací program, výsledky přijímacích zkoušek) 

 PRO RODIČE (to jste nyní Vy) 

o vstup do vnitřního systému podle emailu a hesla 

o dokumenty důležité (úplata za vzdělávání, školní řád, školní 

vzdělávací program; různé souhlasy rodičů, když škola pořádá akci 

mimo budovu školy; celoroční omluvenka na pozdní příchod je 

potřeba v případě, že žák bude do výuky chodit pravidelně později, 

nejedná se tedy o výjimečný pozdní příchod) 

 PRO UČITELE (vnitřní informační systém pro přihlašování pro učitele) 

 KONTAKTY 

Na hlavní stránce najdete rychlý přehled nejbližších akcí a po pravé straně výpis 

aktualit, které nadcházejí. 
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Pod kategoriemi jsou níže 3 užitečné záložky: 

 

 

 

 

 OMLUVENKA  

o slouží k omlouvání nepřítomnosti v hromadných předmětech 

o pokud se nemůžete dostavit na hodinu nástroje, doporučujeme 

napsat sms nebo přímo učiteli zavolat) 

o v poli UČITEL zadejte příjmení učitele a systém sám vybere nabídku 

o v poli ŽÁK zadejte příjmení Vašeho dítěte a systém sám nabídne 

nabídku, na kterou můžete kliknout 

o dále vyplňte všechna ostatní pole a dejte potvrdit tlačítkem 

ODESLAT 

 

 HUDEBNÍ NAUKA (informace ohledně HN) 

 

o zde najdete informace ohledně předmětu hudební nauka (HN), jak 

výuka probíhá 

o informace o pravidelné docházce do předmětu HN 

o vysvětlení tzv. konzultací 

o veškeré dotazy směrujte na vedoucí oddělení Bělu Klikovou 

(bela.klikova@volny.cz)  

 

 ROZVRHY HODIN 

 

o upravujeme pro každý školní rok podle počtu přijatých žáků 

o ohlídejte si, ve které učebně probíhá výuka, do níž jste se přihlásili 

(uvidíte po přihlášení ve vnitřním informačním systému pro rodiče) 

o pro kontrolu bude na dveřích učeben vyvěšen rozvrh hodin 

konkrétní učebny 
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JAK VYPLNIT ONLINE PŘIHLÁŠKU 

 

1. zadejte webové stránky školy www.zusvoborskeho.cz  

2. přihlášku najdete v sekci PRO ZÁJEMCE / rolujte níže, až dojdete k ONLINE 

PŘIHLÁŠKA PRO PŘIJATÉ UCHAZEČE 

3. přečtěte si pozorně celý text 

o vyberte obor 

o vyberte předmět (PPHV, PHV, pro starší než 2. třída na ZŠ je to hra na 

nástroj nebo sólový či sborový zpěv) 

o vyplňte všechna pole s diakritikou, jinak přihláška nebude akceptována 

o e-mail zákonného zástupce prosíme soukromý, nikoliv pracovní 

o kolonka zdravotní stav se vyplňuje slovem DOBRÝ, pokud nejsou žádná 

omezení, o kterých bychom měli vědět (má-li Vaše dítě nějaké zdravotní 

komplikace, na které bychom měli být upozorněni, prosíme ve zkratce 

vyplnit zdravotní stav Vašeho dítěte) 
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VNITŘNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO RODIČE 

 

1) www.zusvoborskeho.cz  

2) nahoře na webových stránkách školy vyberte kategorii PRO RODIČE 

3) přihlaste se na základě vygenerovaných přihlašovacích údajů, které jsme 

posílali během prázdnin Vám na e-mail  

Najdete zde: 

 Zápis do hromadných předmětů online (PPHV, PHV, hudební nauka, pro 

klavíristy od 6. ročníku předmět Improvizační dílna). Systém Vás nepustí 

nikam jinam, než kde má dítě studovat. Nemusíte se bát, že se nebudete 

orientovat v ročnících. Zápis je možný pouze první týden v září!!! 

 Kontakt na učitele hudebního nástroje, sólového či sborového zpěvu. 

Kontaktujte vašeho vyučujícího nejdříve 3 pracovní dny před začátkem 

školního roku, nejpozději v den zápisů (tzn. 1. den školního roku). 

 Plán studia dítěte. Každý školní rok vypadá jinak. Zpočátku žáci studují 

jen PHV, nebo PHV s hudebním nástrojem, sólovým zpěvem, sborovým 

zpěvem nebo s lidovým souborem Modřenec.  

1. stupeň studia probíhá podle vybraného studijního zaměření 

v kombinaci s dalšími předměty.  

Zpravidla od 6. ročníku žáci dostávají 3 předměty za stejnou cenu. Vše se 

dočtete v našem Školním vzdělávacím programu (zkratka ŠVP) 

dostupném na webových stránkách školy v kategorii PRO RODIČE / 

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY. 

2. stupeň studia probíhá podle vybraného studijního zaměření 

v kombinaci s dalším povinně volitelným předmětem. 

Doporučujeme: 

 Seznamte se se ŠVP (Školní vzdělávací program) 

 Seznamte se se Školním řádem 

 Vše najdete na webu v kategorii PRO RODIČE / DŮLEŽITÉ DOKUMENTY 
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JAK SE PŘIHLÁSIT DO PŘEDMĚTU PPHV, PHV, Hudební nauka                        

PRVNÍ TÝDEN V ZÁŘÍ 

K úplnému zápisu hromadného předmětu na Vámi vybranou budovu, den a čas 

výuky je třeba dodržet tento postup:  

1. zadejte webové stránky školy www.zusvoborskeho.cz 

2. klikněte na menu PRO RODIČE 

 

 

 

3. vyplňte uživatelské jméno a heslo, které Vám přišlo emailem buď během 

června, nebo nejpozději během srpna  

(odesílatel upozorneni@zusvoborskeho.cz)  

4. zobrazí se Vám hlavní nástěnka všech Vašich dětí, které studují hudební 

obor na naší škole 

 

5. Klikněte na červené políčko REZERVOVAT (pokud máte u nás více dětí a 

jsou spárovány na jeden email, uvidíte je všechny) 
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6. vyberte budovu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Vyberte hodinu (např. 5. A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn. Pokud je v barevném políčku 15/15 nebo 18/18, znamená to, že se již 

nelze přihlásit a kapacita žáků je naplněna. Je-li uvedeno např. 9/13, znamená 

to, že jsou ještě volná 4 místa pro přihlášení. 
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8. Jakmile provedete volbu rezervace, zobrazí se tato tabulka, kde je 

potřeba kliknout na modré tlačítko PŘIHLÁSIT NA TENTO TERMÍN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Jakmile provedete volbu, zobrazí se nová obrazovka s podrobnostmi, 

např.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvidíte tedy zvolený čas 

Kontakt na učitele 

Ročník 
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Nahoře na liště v tmavém proužku můžete libovolně procházet mezi okny 

s informacemi. 

 

 

Podíváte-li se na název nástroje, zjistíte, ke komu jste byli přiděleni. 

Zde uvidíte i kontakt na učitele hry na nástroj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kliknete-li na DETAIL ŽÁKA (na hlavní stránce – NÁSTĚNKA), zobrazí se Vám plán 

studia (obrázek je pouze informativní) 
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Nezapomeňte si změnit heslo (vpravo nahoře je ikonka človíčka) 

 

Pozn.: zapomenete-li v budoucnu své heslo, můžete si ho sami obnovit na 

webových stránkách školy. 
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CO VŠECHNO MÉ DÍTĚ BUDE STUDOVAT V RÁMCI STUDIJNÍHO ZAMĚŘENÍ          

 

Studijní zaměření PPHV: 

 předmět PPHV trvá 1 rok (1x 45 minut týdně) 

 je určen pro předškolní děti (věk cca 5-6 let) 

 k tomuto předmětu lze přidat sborový zpěv, lidový soubor Modřenec, ve 

výjimečných případech i hru na nástroj 

 postup do dalšího ročníku PHV schvaluje učitel předmětu PPHV, vedoucí 

přípravného oddělení a vedení školy 

Studijní zaměření PHV: 

 předmět PHV trvá 1 rok (1x 45 minut týdně) 

 je určen pro děti, které studují 1. třídu ZŠ (věk cca 6-7 let) 

 k tomuto předmětu lze přidat hru na nástroj, sborový zpěv, lidový soubor 

Modřenec 

 nestuduje-li žák hru na nástroj, postup do 1. stupně studia schvaluje 

učitel předmětu PHV, vedoucí přípravného oddělení a vedení školy 

 studuje-li žák hru na nástroj, vykoná postupovou zkoušku z nástroje před 

komisí 

Studijní zaměření hra na nástroj nebo zpěv (1. stupeň studia) 

 1. stupeň studia trvá 7 let 

 hra na nástroj, sólový nebo sborový zpěv trvá 7 let 

 předmět HUDEBNÍ NAUKA trvá 7 let  

 od 3. ročníku souborová hra pro housle, violoncello 

 od 5. ročníku orchestrální hra pro housle, violu, violoncello, kontrabas 

 od 6. ročníku další povinně volitelný předmět pro všechny nástroje 

kromě smyčcových 

 všechny informace najdete ve ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU 
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JAK VÝUKA PROBÍHÁ A KDY ZAČNE 

 

1x týdně 45 minut PHV, PPHV, hudební nauka. 

1x týdně hra na nástroj dle domluvy.  

Žáci jsou zpočátku studia zařazovaní ve všech věkových kategoriích do kroužků 

po 2 žácích (zejména v PHV a v některých případech 1. ročníků 1. stupně 

studia). 

Při domluvě rozvrhu hodin s učitelem nástroje se dozvíte, zda jste v kroužku 

nebo ne (každý nástroj se posuzuje jinak, je to dáno i zájmem o vybraný 

nástroj).  

Ideální je hra v kroužku (skupina 2 dětí). Nemůžete-li se však domluvit, nebo 

usoudí-li pedagog, že je lepší hodinu rozdělit, hodina se dělí na 25 minut. 

Děti se na hodině střídají, nebo hrají společně, vše dle individuálních dispozic. 

 

Výuka začíná druhý týden v září. 

Na část první hodiny hromadného předmětu je potřeba se osobně dostavit i 

s dítětem a podepsat přihlášku, pokud jí nebudete podepisovat u učitele hry na 

nástroj. Seznámíte se s vyučujícím hromadného předmětu. 
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KOLIK VÝUKA STOJÍ 

 

Výše úplaty za vzdělávání je stanovena na celé pololetí a je splatná vždy do 15. 

září za I. pololetí a do 15. února za II. pololetí (nebude-li uvedeno jinak). 

Informace o úplatě za vzdělávání posíláme emailem první týden v září a první 

týden v únoru. Prosíme, hlídejte si mailovou poštu u adresy, kterou jste udali u 

1. zákonného zástupce při přihlašování Vašeho dítěte v online přihlášce. 

Aktuální úplatu za vzdělávání najdete v sekci PRO RODIČE: 

1. na webových stránkách školy www.zusvoborskeho.cz v menu PRO 

RODIČE 

 

 

 

2. Rolujte stránkou dolů až k DŮLEŽITÝM DOKUMENTŮM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. dále vyberte dokument s názvem ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ 

 

mailto:hana.tomsova@gmail.com
http://www.zusvoborskeho.cz/

