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ZUŠ SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU, POBOČKA GOLČŮV JENÍKOV 

     Základní umělecká škola Světlá nad Sázavou byla založena v roce 1975, postupně jako plnooborová škola. Dnes má 
hudební, literárně dramatický a výtvarný obor s celkovým počtem přes 450 žáků ze Světlé nad Sázavou a okolí. Škola 
je příspěvkovou organizací zřizovanou městem Světlá nad Sázavou. Jako příspěvek na výuku se v současnosti vybírá 
školné ve výši 1 300,- Kč za pololetí v hudebním oboru a 1000,-Kč ve výtvarném oboru (ve smyslu příslušných 
vyhlášek MŠMT ČR). Základní umělecká škola má statut školy. V základní umělecké škole probíhá buď individuální, 
skupinová, anebo kolektivní výuka v rámci osnov pro základní umělecké vzdělávání. V jeníkovské pobočce ZUŠ           
se jedná o výuku předmětů v oboru hudebním a výtvarném. Žáci ZUŠ také dostávají vysvědčení a jsou průběžně 
hodnoceni klasifikací. Žák v průběhu každého školního roku několikrát vystupuje na interních nebo veřejných 
vystoupeních buď sólově, nebo v komorní hře. Každý školní rok je zakončen roční postupovou zkouškou, po jejímž 
úspěšném vykonání je žákovi vydáno vysvědčení.                                                                                                                         

     Jako každá cílená estetická výchova, má i toto studium mimořádný vliv na rozvoj volních, rozumových, estetických 
a dalších složek osobnosti žáka a je velmi důležitou přípravou na jeho další život. Pobočka ZUŠ v Golčově Jeníkově 
pravidelně spolupracuje s Městem Golčův Jeníkov, s místní ZŠ a MŠ, a také s dalšími místními organizacemi a spolky. 
Pobočka ZUŠ sídlí v pavilonu vedle budovy jeníkovské základní školy.                                                                                                    
Pedagogický sbor pobočky ZUŠ v Golčově Jeníkově: Školní rok 2020/2021                                        
HUDEBNÍ OBOR: 

 Bc. Ilona Flídrová, DiS.,   vedoucí učitelka pobočky ZUŠ,   kontakt: 776 182 001 

Vyučované předměty:  

Hra na akordeon, Hra na klavír, Hra na EKN, Hra na zobcovou flétnu, Hudební nauka 

 Luboš Holý 

Vyučované předměty:  

Hra na klavír, Hra na zobcovou flétnu, Hra na příčnou flétnu, Hra na klarinet, Hra na saxofon, Hra na trubku 

 Mgr. Olga Fialová, DiS. 

Vyučované předměty: Hra na kytaru, Pěvecká hlasová výchova, Sborový zpěv, Hudební nauka 

 Štěpán Smetáček 

Vyučované předměty: Hra na bicí 

 Darina Bucková, DiS. 

Vyučované předměty: Hra na lesní roh, Hra na klavír, Hra na zobcovou flétnu 

VÝTVARNÝ OBOR: 

 Andrea Buráňová Vyučované předměty: Výtvarná tvorba 

Informace o studiu v ZUŠ najdete: https://www.zussvetla.cz 

Přihlašování do ZUŠ: https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/?zus=293 
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