KURZY JEDNOTLIVÝCH OBORŮ
Pražská konzervatoř nabízí možnost studia kteréhokoliv oboru formou placeného kurzu.
Tento kurz je však určen pouze osobám starším 14ti let, které již dosáhly ve hře na
hudební nástroj nebo zpěvu přiměřeného pokroku. Není určen pro začátečníky. Zájemci
musí být schopni při ověřovací zkoušce přehrát (nebo přezpívat) alespoň část repertoáru,
požadovaného k přijímací zkoušce do 1. ročníku příslušného oboru. Škola si vyhrazuje
právo odmítnout uchazeče z důvodů nedostatečné kapacity (nedostatek pedagogů nebo
prostor k výuce).
Podmínkou přijetí do kurzu je úspěšné vykonání ověřovací zkoušky. Termín zkoušky a
datum zahájení studia, stejně jako jeho rozsah a délka, je záležitostí individuální dohody.
Kurz bude probíhat zpravidla jednu hodinu týdně nebo dvouhodinovku 1x za 14 dnů
(preferuje se páteční nebo sobotní výuka). Na závěr studia obdrží účastník kurzu
osvědčení.
Minimální doba kurzu je 5 měsíců při jedné hodině týdně nebo dvouhodinovka 1x za 14
dnů.
Jednotlivé obory: Skladba, Dirigování, Skladba a aranžmá pop. hudby, Hra na klavír, Hra
na varhany, Hra na housle, Hra na violu, Hra na violoncello, Hra na kontrabas, Hra na
harfu, Hra na flétnu, Hra na zobcovou flétnu, Hra na hoboj, Hra na klarinet, Hra na
saxofon, Hra na fagot, Hra na lesní roh, Hra na trubku, Hra na pozoun, Hra na tubu, Hra
na kytaru, Hra na akordeon, Hra na bicí nástroje, Klasický zpěv, Populární zpěv.
Ceník kurzu pro školní rok 2019/2020
1 individuální vyučovací hodina
20 individuálních vyučovacích hodin
40 individuálních vyučovacích hodin

500,- Kč (+ DPH 21%)
10 000,- Kč (+ DPH 21%) (doporučený počet na 1 pololetí)
20 000,- Kč (+ DPH 21

Pokud bude více zájemců na jeden obor, může výuka probíhat ve skupině dvou nebo tří
žáků. Pak bude kurzovné poloviční nebo třetinové.
Před zahájením kurzu podepíše přijatý kursista "Smlouvu o placení kursovného".
Na závěr kurzu obdrží účastník kurzu osvědčení, kde je uveden obor, délka a rozsah
studia, jméno profesora hlavního oboru a případně stručná charakteristika studijních
výsledků.
Pražská konzervatoř neposkytuje stipendium a nemá vlastní ubytovací zařízení. Studenti
studující formou placeného kurzu nemají nárok na slevu na dopravném, stravném, ISIC
nebo ITIC karty apod.
K přihlášce student přiloží svůj životopis, dvě fotografie (3,5 x 4,5) a kopie vysvědčení,
certifikátů, kurzů apod.

