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Vážení rodiče,  

 

 

od 1. září 2021 začíná v Praze působit Základní umělecká škola Folklorika Praha, jejíž mottem 

je  „uměním spojit tradici a budoucnost“. Tímto zaměřením vycházíme z místních tradic a kultury a 

tu v dětech rozvíjíme a zachováváme pro další generace ve všech uměleckých oborech, které 

nabízíme. Naše škola se profiluje nejen folklórním zaměřením, ale nabízíme také klasickou výuku, 

kdy vycházíme z poptávky dětí a jejich rodičů a vyučujeme obory, o které je aktuálně nejvyšší 

zájem. Disponujeme také integrovaným oborem pod názvem Lidové muzicírování, kdy 

propojujeme hudební obor s tanečním. Tento obor je hlavním zdrojem pro dětské a později i dospělé 

folklórní soubory. 

 

Od nového školního roku pro vás otvíráme všechny obory – hudební, taneční, výtvarný i literárně 

dramatický. Rádi vás uvidíme na talentových zkouškách, které stojí na počátku přijímacího řízení a 

uskuteční se v pondělí 7. 6. 2021 od 15.00 – 18.00, v ZŠ Ohradní, Ohradní 1366, Praha 4. Pokud 

by vám uvedený termín nevyhovoval, obraťte se prosím emailem na zástupkyni ředitele MgA. Lucii 

Dittrichovou (dittrichova@folklorika.cz) a následně s vámi bude dohodnut náhradní termín 

talentových zkoušek. 

 

Každému našemu žákovi se dostane náležité péče, pozornosti a podpory tak, aby byl maximálně 

spokojen a výuka s námi mu činila radost a potěšení. Vedle toho také maximálně podporujeme 

nadané a cílevědomé žáky, kteří se chtějí účastnit soutěží a být v nich úspěšní. Našim žákům 

můžeme poskytnout maximální komfort také díky podpoře Nadačního fondu Folklorika, který jim 

pomáhá v účastech na uvedených akcích, při půjčovném nástrojů, popř. úhradě školného a jiných 

potřeb. 

 

Pro všechny naše studenty pořádáme školní i mimoškolní akce, ve kterých mohou své dovednosti 

prezentovat rodičům, známým či široké veřejnosti. Naší aktuálně největší akcí je ZUŠ Folklorika 

Fest, který je přehlídkou našich souborů a jejich hostů z celé České republiky i zahraničí. Letos se 

akce koná 20.-22.8. 2021 v amfiteátru na Starém Hrozenkově. Tímto vás všechny na akci srdečně 

zveme a to i s vědomím, že se jedná o vzdálenou destinaci, ale za to v nádherném prostředí srdce 

Bílých Karpat. 

 

Už se na vás těšíme! 

 

Za pedagogický tým, 

 

MgA Lucie Dittrichová, zástupkyně ředitele 

 

mailto:dittrichova@zusfolklorika.cz

