
Základní umělecká škola
Praha 8, Taussigova 1150

Přejete si, aby Vaše dítě trávilo svůj 
volný čas tvořivě a aktivně? 

Aby zpívalo, tancovalo, malovalo či 
hrálo? 

Aby se učilo v příjemném a moder-
ním prostředí pod vedením zkušených pe-
dagogů ? 

Přijďte mezi nás!

Hudební obor

• Přijímáme žáky od 5 let.

• Výuka probíhá většinou jedenkrát týdně ve 
45 min. hodině. 

• Žáci mohou studovat
- přípravnou hudební výchovu
- hru na zobcovou flétnu, příčnou flétnu,

klarinet, hoboj, fagot, anglický roh, sa-
xofon, trubku, lesní roh a bicí

- hru na klavír, cembalo, elektrické kláve-
sové nástroje, akordeon

- hru na housle, violoncello, kontrabas
- hru na klasickou a elektrickou kytaru 

a na baskytaru
- sólový, komorní a sborový zpěv

• Prvních pět let studia je žák povinen navště-
vovat hudební nauku, tj. hodiny hudební 
teorie.

• Ve vyšších ročnících přibývají  k hodinám  
hry na nástroj i komorní hra, hra ve smyčco-
vém souboru, orchestru, folklórním  či jaz-
zovém souboru.

• Součástí výuky jsou veřejná vystoupení žáků. 
Hudební obor jich pořádá ročně kolem de-
vadesáti.

• Cílem výuky je poskytnout žákům  dobré  
základy ve studiu zvoleného nástroje, v hu-
dební teorii, probudit v nich lásku k umění 
a zájemce o další studium připravit ke zkouš-
kám na střední a vysoké školy hudebního za-
měření.

Kontakty
Základní umělecká škola
Praha 8, Taussigova 1150

www.taussigova.cz
e-mail: zus@taussigova.cz

tel.: 286 587 747, 286 587 985

MHD: zastávka Ládví, tram č. 17,10,24, au-
tobus č. 177, 127, 186 nebo zastávka Šimůn-

kova, bus č. 181, 183 a 175.

Zápis nových žáků

do hudebního, tanečního, výtvarného 
i literárně dramatického oboru probíhá v červ-
nu a v září každé pondělí a úterý od 15 do 18 
hodin. 

Na uvolněná místa je možné přijmout 
žáky i v průběhu školního roku. 

Naše škola patří k největším školám to-
hoto typu v Praze. Navštěvuje ji téměř 1000 
žáků. Poskytuje základy uměleckého vzdělání 
ve čtyřech oborech dětem i dospělým. Zři-
zovatelem školy je hlavní město Praha. Žáci 
skupinové výuky platí 100 až 220 Kč měsíčně, 
žáci individuální výuky 300 až 330 Kč.



Výtvarný obor

• Přijímáme žáky od 6 let.

• Výuka probíhá jednou týdně v délce 3 vyu-
čovacích hodin (tj. 135 min.).

• Směrodatný je zájem žáka a schopnost klid-
ně pracovat.

• Náplň  výuky a techniky
- pěstování výtvarného cítění a myšlení
- kresba
- malba
- grafika
- keramika
- kombinované techniky

• Školní rok je zakončen výstavou žákovských 
prací v prostorách školy.

• Žákům, kteří se připravují ke studiu na vyso-
kých a středních školách s výtvarným zamě-
řením, doporučujeme navštěvovat výuku 2x 
až 3x týdně.

• Další informace u pedagogů výtvarného  
oboru.

Taneční obor

• Přijímáme žáky od 5 let.

• Výuka probíhá jednou týdně v délce 3 vyu-
čovacích hodin (tj. 135 min.), u předškoláků 
2 vyučovacích hodin (tj. 90 min.).

• Náplň  výuky
- základy klasického a lidového tance
- základy baletu a moderního tance
- vedení k pohybové kázni, kultivované-

mu projevu a pravidelnému tělesnému 
cvičení

- nepovinný předmět step

• Součástí výuky jsou veřejná vystoupení na 
venkovních podiích i v divadlech.

• Další informace u pedagogů tanečního  
oboru.

Literárně dramatický
obor

• Přijímáme žáky od 7 let.

• Výuka probíhá jednou týdně v délce 2 vyu-
čovacích hodin (tj. 90 min.), ve vyšších roč-
nících přibývá další hodina.

• Náplň  výuky
- rozvíjení představivosti a slovní zásoby
- pěstování kultury řeči
- rozvíjení pohybových schopností
- pěstování přirozeného projevu bez kře-

čovitosti a trémy
- studium scénických pásem a divadelních 

her

• Žákům, kteří se připravují na studium na vy-
sokých a středních hereckých školách umož-
ňujeme navštěvovat i pěveckou hlasovou vý-
chovu.

• Další informace u pedagogů literárně dra-
matického  oboru.


