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Předmět Nauka o hudbě patří mezi povinné předměty hudebního oboru Základních 
uměleckých škol. Délka studia je pětiletá a řídí se podle učebních plánů.  

 
Konzultační hodiny 
Výjimečně uvolnění žáci (ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů), kteří nedocházejí                                         
na pravidelnou výuku Nauky o hudbě, ale na náhradní způsob výuky – do konzultačních hodin, 
jsou povinni absolvovat přezkoušení z látky za I. a II. pololetí, aby mohli být klasifikováni. Jakmile 
pominou důvody pro náhradní způsob výuky Nauky o hudbě, žák se neprodleně zapojí do řádné 
výuky. 
 

Obsah, rozsah a organizace zkoušky z Nauky o hudbě  
pro žáky výjimečně uvolněné ředitelkou školy z pravidelné výuky je stanoven takto: 
 
 

● Zkouška z Nauky o hudbě probíhá formou písemného testu.  
 

● Předmětem zkoušení je základní učivo probrané v jednotlivých ročnících v období od září  
    do prosince za I. pololetí a od února do května za II. pololetí. 
  

● Obsah zkoušky z Nauky o hudbě je uveden v nápovědě na webu ZUŠ: www.zus-brno.cz  
   (záložka HUDEBNÍ OBOR / NAUKA O HUDBĚ)  
 

● Ke zkoušce si žák přinese tužku. 
 
 

● Zkouška za I. pololetí školního roku 2019/2020 
proběhne v učebně č. 14 budovy ZUŠ, Došlíkova 4185/48 ve čtvrtek 16. nebo 23. ledna 2020 vždy 
od 18:30 hodin.  

 
Termíny  
konzultačních hodin Nauky o hudbě pro žáky 4. a 5. ročníku ve druhém pololetí 
školního roku 2019/2020  
 

Konzultační hodiny vyučuje MgA. et Mgr. Gabriela Tardonová a probíhají v budově ZUŠ,  
Došlíkova 4185/48 v učebně hudební teorie č. 14 vždy od 18:30 do 19:15 hodin. 
 
 

4. ročník I. stupně základního studia 

hudebního oboru ZUŠ 

5. ročník I. stupně základního studia 

hudebního oboru ZUŠ 

12. září 2019 19. září 2019 

26. září 2019 3. října 2019 

10. října 2019 17. října 2019 

24. října 2019 31. října 2019 

7. listopadu 2019 14. listopadu 2019 

21. listopadu 2019 28. listopadu 2019 

5. prosince 2019 12. prosince 2019 

19. prosince 2019                                                  9. ledna 2020 

                      

 


