
Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, 
Zámecká 313, příspěvková organizace 

___________________________________________________________________ 

 
Předběžná přihláška - prohlášení o záměru  

 
Literárně-dramatický kurz 

 
 

....................................................................................................................................................... 
Jméno a příjmení zájemce: 
 
...................................................................................................................................................... 
Datum narození:  
 
..................................................................................................................................................... 
Adresa:  
 
..................................................................................................................................................... 
Telefon; e-mail:  
 
 
 
Svým níže uvedeným podpisem stvrzuji svůj zájem o literárně-dramatický kurz v rámci oplňkové             
činnosti v ZUŠ Hradec nad Moravicí. V případě realizace uvedeného zaměření pro školní rok              
2020/2021 a v případě otevření kurzu zahájím ve školním roce 2020/2021 vzdělávání. Byl/a jsem              
poučen/a, že tento dokument má pouze statistický charakter jako prvek průzkumu zájmu veřejnosti o              
nově vznikajícím kurzu. Nelze jej zaměňovat s formální přihláškou ke studiu.  
 
 
 
 
................................................................................................................................................................  
jméno, příjmení a podpis ( v případě nezletilého, podpis zákonného zástupce) 
  

S osobními údaji bude nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (Zákon 101/2000               
Sb.) a GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje obsažené v dokumentu              
nebudou zveřejňovány, předávány třetím osobám či využívány k propagačním a marketingovým           
účelům. Po skončení průzkumu budou zničeny. Vedení školy si v době jeho trvání vyhrazuje právo               
zájemce kontaktovat. 



Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, 
Zámecká 313, příspěvková organizace 

___________________________________________________________________ 

     Charakteristika literárně-dramatického kurzu: 
Literárně-dramatický kurz (LDK) je nejkomplexnější ze všech,neboť jeho cílem je harmonický a            
všestranný rozvoj osobnosti člověka. Využívá všechny dostupné prostředky pohybové,         
slovesné, výtvarné i hudební. Rozvíjí fantazii a představivost, ale také logické myšlení, pracuje s              
emocionalitou rovnoměrně s racionalitou. Kultivuje osobnost dítěte po všech stránkách, pomáhá           
mu orientovat se v sobě i ve světě, v němž žije. Je velmi efektivním prostředkem k získávání                 
dovedností a rozvíjení schopností důležitých pro život. Vychovává žáky k poznání a uplatnění             
svých individuálních jedinečných schopností a zároveň je vede k zodpovědnosti,          
společenskému cítění, empatii a ke spolupráci s ostatními.  

Uplatnění LDK je všestranné, především v těch oblastech lidské činnosti, kde je zapotřebí mít              
dobré komunikační schopnosti, kde jsou výhodou znalosti lidské psychiky a mezilidských           
vztahů, schopnost empatie a kde je potřeba umět se podívat na věci kolem sebe novým               
pohledem, nebýt zatěžkán stereotypy, nýbrž otevřít mysl fantazii. Využití LDK je kromě            
uměleckých profesí možné i v profesích žurnalistických, právnických, pedagogických,         
obchodních a v sociální a zdravotní sféře. 

   
   

  

 

 

  

 


