


Akademie umění a kultury pro seniory

• Akademie byla založena v roce 2014 na ZUŠ 
Hostivař. Poskytuje studium v uměleckých oborech                      
pro studenty seniorského věku,                                  
kteří mají zájem studovat                                                                     
a aktivně se věnovat                                                                  
hudbě, tanci, divadlu                                                                         
nebo výtvarnému                                                                    
umění. 



• Personálně je zabezpečena kvalifikovanými pedagogy 
především z řad učitelů ZUŠ Hostivař. 
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• Jedinou podmínkou přijetí 
je zájem o studium a 
dosažení seniorského věku 

• Škola může přijmout ke 
studiu i držitele průkazu ZTP, 
studenty ve věkové kategorii 
55 + a také ty, kteří zatím 
nedosáhli věku potřebného 
pro přiznání starobního 
důchodu. 



Studium probíhá formou                         
individuálních nebo skupinových 

výuk, přednášek, cvičení, 
seminářů, návštěv koncertů                          

a představení.                                                   
Rozděleno je do zimních a letních 

semestrů. Uskutečňuje se 
především v dopoledních 

hodinách a ke studiu lze využít        
i večerní čas a víkendy.
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• Vzdělávání je tříleté, zahájené imatrikulací a 
ukončené slavnostní promocí.

• V průběhu vzdělávání nejsou studenti hodnoceni, 
semestry nejsou zakončeny zápočtovým týdnem,                            
ani žádnou zkouškou.                                                                               
(výuka se neřídí podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách).

• Vzdělávání se obvykle realizuje                                                                       
jednou za týden (nebo 14 dní),                                                               
účast ve výuce se zaznamenává                                                               
do studijního indexu.
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• Vzdělávání v Akademii je 
pro studenty bezplatné,                                
prostory, materiální 
vybavení a personální  
zajištění poskytuje ZUŠ  
Hostivař. Veškeré další 
výdaje hradí MČ Praha 
15 a HMP.
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"Ni moc, ni bohatství,                                                    
jen vědění žezla trvají".                                    
Epitaf význačného astronoma Tychona Braha 
z Týnského chrámu

Dr. Jiří Grygar,                                                      
astrofyzik Fyzikálního ústavu                   
Akademie věd ČR
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„Moji drazí blízcí, zdravím vás z roku 1929, 

kdy jsem přišla na tento svět. Mládí bylo mládí, 

ale musím vám říci, že právě teď, jsou moje 

nejlepší léta života,

…a  právě vzniklá Akademie umění je prostě 

zázrak“. 

Květa Fialová,                                     
filmová a divadelní herečka
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„Rozvíjení mezilidských                                             
a mezigeneračních vztahů                          
je pro naši společnost velice prospěšná 
a záslužná aktivita. Akademie umění  
a kultury, otevřená na ZUŠ Hostivař                             
je k tomu krásnou cestou“.

Jeho Eminence kardinál Miloslav Vlk,                                             
emeritní arcibiskup pražský a primas český 





Děkuji za pozornost
Jiří Stárek 

604102070
j.star@volny.cz
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