
NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY A ODPOVĚDI:   Ptali se rodiče především předškolních programů. 
 

HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA NENÍ KROUŽKOVÉ ZAŘÍZENÍ NA KRÁTKODOBÉ ČI OBČASNÉ ZABAVENÍ DĚTÍ,  

KURZY HŠY MAJÍ DLOUHODOBOU KONCEPCI A NÁVAZNOST!   Naším mottem je: „UČENÍ JE RADOST“. 
 

 Mohu se přijít podívat a vyzkoušet si „UKÁZKOVOU HODINU“? 
ANO. Zaregistrujte si ZKUŠEBNÍ HODINU na Vámi vybrané pobočce v REZERVAČNÍM SYSTÉMU: www.yamahavachova.webooker.eu       
Na některých pobočkách přímo s vyučující (popř. zástupcem smluvního partnera). Teprve pak se rozhodnete, zda budete chtít ve výuce 
s dítětem pokračovat. V případě volného místa se můžete zapojit IHNED. První hodina "na zkoušku" (UKÁZKOVÁ LEKCE /UL) se v 
případě nenastoupení do kurzu NEPLATÍ. 
 

 Kdy začínají kroužky, lze se zapojit do výuky později nebo i jednorázově, jaká je organizace výuky? 
Školní rok je časově shodný s výukou na ZŠ (o prázdninách a svátcích NEVYUČUJEME)! Pravidelná výuka je 1x 45-60´min. /týdně dle 
programu a ROZVRHU. Do předškolních programů lze nastoupit kdykoliv během celého školního roku, pokud je v daném kurzu volné 
místo. V případě pozdějšího nástupu do kurzu Vám odečteme poměrnou část školného za již proběhnutou výuku.  

Každé pololetí školního roku garantujeme 16 lekcí! 
1. pololetí (od ½ září – leden), 2. pololetí (únor – červen). Na závěr každého pololetí je vytvořena časová rezerva, určena k možným 
náhradám, za neodučené lekce (případě nepřítomnosti vyučující) - do celkového počtu 16!  
 

 Jaká je výše školného a jak se platí? 
ŠKOLNÉ se platí pololetně a je splatné do 2 týdnů od zahájení Vaší výuky (UL). Platba bankovním převodem 1) na základě vygenerované 
(emailem zaslané) faktury, nebo 2) dle místních podmínek smluvního partnera (info u vyučující popř. na recepci).  
NOVÝ ŽÁK platí na začátku své docházky do HŠY administrativní poplatek = ZÁPISNÉ 150,-Kč, vybírá v HOTOVOSTI vyučující (popř. 
zástupce SP).  
 

 Musí být na výuce předškolních programů přítomný doprovod dítěte?  
Doprovod rodiče (prarodiče, či jiné dospělé osoby) je u programů do 4 let nutný! U Rytmických krůčků (4-6 let) je již výuka dosti 
náročná, proto přítomnost dospělé osoby ve výuce velmi DOPORUČUJEME.  
 

 Jak je to v případě nemoci? 
Na matce zůstává zodpovědné zvážení přítomnosti dítěte (i své) na výuce vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu. Buďte ohleduplné 
k sobě i k ostatním účastníkům a nevoďte do kurzů infekční děti!!  
 

Omluvenou výuku (prostřednictvím rezervačního systému) za krátkodobou absenci, si lze nahradit - v jiné skupině na stejné pobočce, 
nebo i na jiné pobočce HŠY I. Váchové.   

Náhrady nejsou právně vymahatelné, ale jsou umožněny v rámci naší dobré vůle!                                           
Prosím vždy zvažte, jsou-li důvody Vaší absence a pak následné náhrady opodstatněné? 

 
 

Dlouhodobá nemoc, trvající min. 4 za sebou jdoucí vyučovací hodiny (podmínkou včasné řádné omluvy s doloženým lékařským 
potvrzením), bude na základě Vaší písemné žádosti kompenzována v dalším pololetí. 
 

 Zdá se mi, že věkové rozpětí některých programů je velmi široké.  
Stejně jako v předškolních zařízeních, tak i u nás jsou pro děti přínosem drobné věkové rozdíly. Mladší se tak učí lépe nápodobou od 
starších, kteří na oplátku získávají povědomí o spolupráci, pomoci a sociálních vztazích.     
Tam kde je to možné (více kurzů na pobočce), snaží si vyučující rozdělit žáky do kurzů dle věku. 
 

 Má dcera /syn je mladší, než je doporučeno (např. 15. měsíců / 3,5 roku), je ale šikovná/ý….! Mohli bychom 
již do kurzu se staršími dětmi? 

Není vhodné, aby mladší žáci navštěvovali program, který není určen pro jejich věkovou kategorii! Pokud budou na děti kladeny větší 
nároky, než jsou z přirozeného vývojového hlediska schopné zvládnout, může se u nich vypěstovat odpor k hudebnímu vzdělávání 
natrvalo! V takovém případě je lepší s dítětem navštěvovat program pro jeho věkovou kategorii a po dovršení vstupního věku lze přejít 
i v průběhu pololetí do vyššího výukového programu (pokud je volné místo v kurzu). 
 

 Rádi bychom navštěvovali kurzy, ale v průběhu školního roku se stěhujeme (rodíme…) Mohli bychom 
pak přestoupit z jedné pobočky na druhou? Jak je to s platbou?  

Přestup je možný mezi pobočkami HŠY I. Váchové za předpokladu, že je volné místo v kurzu. Nebude-li na pobočkách stejné školné, 
musí dojít k vyrovnání rozdílu cen (+ -). Vše by se mělo předem dohodnout s vyučující (popř. přímo s ředitelkou HŠY). V případě porodu, 
si maminka předem s vyučující dohodne a zaplatí předpokládaný počet lekcí, který zvládnou odchodit. 
   

 Je potřeba si pořídit nějaké pomůcky? 
Pomůcky do ROBÁTEK - pro ležící miminka si noste: kojeneckou podložku /plenku. K domácímu opakování doporučujeme zakoupit 

si Učebnici + CD s nazpívanými písněmi (texty písní a říkadel) – komplet cca - 320,-Kč 
 

Pomůcky do PRVNÍCH KRŮČKŮ - vždy lepolero (na pracovní činnosti: pastelky, nůžky, lepidlo, izolepa). Používaná učebnice + CD 

s nazpívanými písněmi (texty písní a říkadel) – komplet za – 260,-Kč. 
 

Pomůcky do RYTMICKÝCH KRŮČKŮ - na každou hodinu: pracovní sešit + (pastelky) dále zobcová flétna (nejraději zn. YAMAHA do 

200,-Kč, zvonkohra od 350,-Kč /lze objednat přes vyučující).  
Používaný pracovní sešit + CD s písněmi + noty (folie) – komplet cca - 250,-Kč. Učebnice k zakoupení v hotovosti u vyučující.  
 

http://www.yamahavachova.webooker.eu/


 Je nutné, aby měl doprovázející rodič hudební sluch nebo uměl dobře zpívat? 
Není. Děti vede ke zpěvu a muzicírování především lektorka. Díky využívání zajímavých učebních materiálů a hlavně pravidelnému 
domácímu opakování (poslechu CD) je působení cílené, intenzivní a má patřičný efekt. Ve skupinách je vždy mnoho aktivně zpívajících 
rodičů. Přítomnost motivovaného dospělého doprovodu v hodině (třeba  i „nezpívajícího“), je z důvodu vytvoření příjemné tvůrčí 
atmosféry a především zabezpečení dítěte. 
 

 Mohu mít na hodinách s sebou mladšího /staršího sourozence? 
Je-li to nezbytné tak ano, ale NESMÍ RUŠIT VÝUKU! Není dovoleno se s druhým dítětem zapojovat do výuky! Zaujme-li výuka 
sourozence natolik, může maminka využít nabídky výukového programu pro něj vhodného.     
Není-li toto možné a chtěla by pracovat s oběma dětmi ve stejné skupině bez ohledu na věk, zaplatí školné i za druhé dítě. Ve chvíli, 
kdy obě děti mají placené školné (a to i v jiném hudebním programu HŠY), případné zapojování do výuky tohoto sourozence není již 
zakázáno. 
 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE V BODECH: 
 

 Přijetí do Hudební školy YAMAHA je na dobu školního roku.  
 Nepřítomnost vyučujícího bude nahrazena (na konci pololetí), popř. suplována nebo jinak kompenzována. 
 Všechny výukové programy se vyučují skupinově a mají doporučený počet žáků. Při redukci stavu žáků pod uvedené počty nebo 

při rozpuštění skupiny, se provozovatel bude snažit o sloučení s jinou skupinou, nebo o utvoření nové skupiny. Dalším řešením je 
i uplatnění příplatku za individuální (1 žák) +50% - (45´min), +35% - (30´min) / duální (2 žáci ve skupině) +20% - (45´min) výuku /u 
nástrojových programů. Zůstane-li ve skupině /u předškolních programů - pod 5 žáků, bude možno výuku zachovat pouze 
s příplatkem ke školnému +30%. Nebude-li uplatněno žádné z nabízených možných řešení (organizační důvody, nesouhlas 
s příplatkem), může provozovatel smlouvu ukončit okamžitým zrušením. V tomto případě bude žákovi vráceno nevyčerpané školné. 

 Mezinárodní vyučovací materiály (učebnice - noty - CD) zajišťuje Hudební škola YAMAHA na náklady žáka, a jsou určeny pouze 

k použití při výuce HŠ YAMAHA a k domácímu opakování. V hodinách akceptujeme pouze ORIGINÁLNÍ PRACOVNÍ MATERIÁLY! 

Je zakázáno materiály rozmnožovat, či jiným komerčním způsobem zneužívat! 
 Na výuku předškolních programů noste pohodlné oblečení a přezůvky - výuka probíhá na podlaze. 
 Při hodině předškolních programů nejíme /pouze pití (ROBÁTKA lze nakojit)! Nenoste s sebou hračky z domova!! 
 Dodržujte pravidelnou a včasnou docházku do výuky.  
 Důležitá je domácí příprava (u programu „RYTMICKÉ KRŮČKY“ a nástrojové výuky). 
 Dodržujte provozní řád, bezpečnostní a protipožární předpisy - školy  /MC  /aj.. zařízení, ve kterých probíhá výuka. 
 

Ivana Váchová - HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA - tel:  777 63 44 55,  
email.yamaha13@atlas.cz, www.yamahaskola.cz 

REZERVAČNÍ /PŘIHLAŠOVACÍ SYSTÉM: www.yamahavachova.webooker.eu 
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