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KONCEPCE STUDIA 
 OSMILETÉ STUDIUM S HUDEBNÍM ZAMĚŘENÍM 
PRO UCHAZEČE Z  5. ROČNÍKU  ZŠ
studijní obor: 79 – 41 – K / 81, Gymnázium
zaměření: hudební

Koncepce studia vychází z dosavadních zkušeností s hudebním studiem
v bývalých hudebních třídách Gymnázia Jana Nerudy. Studium je určeno
pro takový typ uchazeče, který v daném věku bez nadměrného úsilí úspěšně 
zvládá nároky základní školy a projevuje nadprůměrný až
výjimečný hudební talent.

Posláním tohoto typu studia je poskytování plnohodnotného gymnaziálního vzdě-
lání a hlubšího hudebního vzdělání v praktické – individuální formě a hudebně 
teoretické formě pro budoucí vysokoškoláky nejrůznějšího profesního zaměření.
Vysokou úroveň hudební výuky dokazují vynikající výsledky studentů 
v národních i mezinárodních soutěžích a bezkonkurenční počty absolventů 
mezi špičkovými profesionálními hudebníky a hudebními amatéry. 
Tím získala škola pověst jedné z nejúspěšnějších škol s uměleckým zaměřením 
v ČR. Vysokou úroveň všeobecných vědomostí prokazují naši absolventi také 
v oborech přírodovědných a humanitních, mnozí studují i více vysokých škol růz-
ných oborů.

Výuka ve všech ročnících probíhá vždy ve dvou paralelních třídách                                                                                                                                          
(pouze administrativně rozdělených) se shodným Školním vzdělávacím                                                                                                                                      
programem (ŠVP).
Povinně se vyučuje anglický jazyk a od 3. ročníku (tercie) také německý jazyk.

V druhém stupni studia - od kvinty do oktávy - si mohou studenti 
volit z nabídky volitelných, povinně volitelných i nepovinných předmětů – 
s ohledem na své budoucí zaměření (hlubší rozvoj výuky hudebních dovedností 
a znalostí nebo humanitních vědomostí příp. přírodovědných znalostí).

Cílem studia je příprava na vyšší odbornou nebo vysokou školu hudebního, 
humanitního, přírodovědného nebo technického zaměření.

Studenti mohou během svého studia na škole účinkovat 
v komorních tělesech, symfonickém orchestru a big bandu.

Škola umožňuje zapůjčení hudebních nástrojů.

Materiální podmínky výuky jsou zajištěny tak, že veškerá (všeobecně
vzdělávací i speciální hudební) výuka probíhá v budově školy
na Komenského náměstí 400/9 v  Praze 3, kde je kromě učeben všeobecné
a individuální hudební výuky také  koncertní sál, komorní sál, plavecký
bazén a školní jídelna.

V celém objektu je zajištěn bezbariérový přístup.

Hudebně teoretické předměty vyučují převážně pedagogové
Hudební a taneční fakulty AMU. 
V  oborech individuální hudební výuky vyučují nejzkušenější učitelé
Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy, ZUŠ, hudebních fakult AMU, JAMU,
konzervatoří, sólisté a instrumentalisté předních pražských orchestrů. 


