ZÁPIS NOVÝCH ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Soukromá hudební škola přijímá nové žáky pro školní rok 2019-20 do
oboru: klavír, housle, flétna, zpěv (pro děti od 5-ti let), pro přípravné hudební a
ateliéry (pro děti od 3 let) a do výtvarných kurzů
Zápis proběhne:
- ve středu 22. května 2019 od 15:30 do 18:00
- ve čtvrtek 23. května 2019 od 14:00 do 16:30
v budově Mezinárodní hudební školy na adrese PŘÍBĚNICKÁ 16, Praha 3
https://mapy.cz/zakladni?x=14.4410074&y=50.0865687&z=17&source=addr&id=8944102.

Průběh zápisu:
NÁSTROJOVÉ OBORY (klavír, flétna, housle, zpěv)
Přijímáme žáky jakéhokoli věku (od 5ti let)
- uchazeč zazpívá libovolnou lidovou píseň, zopakuje tón dle sluchu,
zopakuje vytleskaný rytmus. Zápis trvá okolo 10-15 minut (zpravidla bez
přítomnosti rodičů)
PŘÍPRAVNÉ HUDEBNÍ ATELIÉRY PRO NEJMENŠÍ
Přijímáme děti od věku 3 roky
- zápis probíhá formou krátkého motivačního rozhovoru s dítětem a
rodičem
(může být za přítomnosti rodičů)
VÝTVARNÉ KURZY
Přijímáme děti od věku 6 let
- zápis probíhá formou krátkého motivačního rozhovoru s dítětem
(zpravidla bez přítomnosti rodičů)
Žádost o účast na zápisu prosím zasílejte emailem:
info@musicschoolprague.com
Blíže k datu Vám bude zaslána pozvánka s přesným časem pohovoru.
Pro více informací nás, prosím, kontaktujte na info@musicschoolprague.com,
nebo tel. čísle: 731 445 213
Těšíme se na Vás i Vaše děti!

The International School of Music and Fine Arts, Prague

Filozofie výuky a učební metody: základní filozofií ISMFA je přirozeně, hravou formou
rozvíjet nadání svých žáků, dodat jim sebevědomí, naučit je překonávat překážky, a hlavně
vypěstovat v nich kladný vztah k umění jako přirozené součásti jejich života. Výuka se
neomezuje jen na hudební, výtvarné a taneční lekce.
Vynikající učitelé: naši učitelé jsou absolventy Hudebních fakult Akademie múzických umění
v Praze a Brně, Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, zahraničních škol jako London Royal
Academy of Music, Guildhall School of Music & Drama, a dalších. Řada z nich jsou výraznými
osobnostmi českého hudebního života
Široký výběr osnov: ISMFA nabízí hned několik výukových programů . Děti a rodiče tak mají
možnost sami určit cíl, ke kterému bude učební plán směřovat, a ISMFA jim ho pomáhá
naplnit nebo změnit tak, aby studenti měli z umění především radost. Ty nejtalentovanější
pak motivuje k precizním výkonům a podporuje je ve vlastní tvorbě. Nabízí jim také
mezinárodně akreditované zkoušky ABRSM, LCM a TRINITY COLLEGE a dále přípravu na
hudební část zkoušek IGCSE a IB.
Koncerty, taneční představení a výstavy: Velkým přínosem pro všechny studenty jsou
pravidelné koncerty. Každý školní rok pořádáme více než 40 dětských koncertů,
několik velkých tanečních vystoupení a výstav výtvarného umění. Na rodinných
koncertech mohou děti v neformální atmosféře sdílet svoji hudbu s rodiči a kamarády,
na veřejných koncertech mohou poznávat v krásných sálech Prahy české i evropské umělce,
kteří jsou již tradičně jejich vystupujícími hosty. Naši studenti mají také pravidelně možnost
vystoupit s renomovanými českými umělci v rámci společných projektů.
Žádný věkový limit: ISMFA nabízí kurzy nejen pro děti, ale i pro dospělé.
Žánrová rozmanitost: ISMFA nabízí výuku nejen v oblasti klasické hudby, ale také jazzu a
rocku. Mezi jejími učiteli jsou nejen výborní klasičtí hudebníci, ale také zajímavé osobnosti
jazzové a rockové scény, klasičtí tanečníci, progresivní umělci z oborů Street a Break Dance a
výtvarní umělci různého zaměření.
CENÍK PRO LEKCE VEDENÉ VE STUDIU PŘÍBĚNICKÁ (Příběnická 16, Praha 3)
Individuální lekce

Skupinové lekce
- výtvarné kurzy a přípravné hudební
ateliéry

500 Kč za lekci

200 Kč za lekci

