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Milí přátelé,  

rádi bychom Vás pozvali na jednodenní seminář 
 

Flautoškolka – metodika flétnové výuky předškolních dětí. 
 

Vyučujete hru na zobcovou flétnu předškolní děti? Postrádáte metodickou literaturu? 
Chcete se dovědět, jak pracovat s  pětidírkovou zobcovou flétnou? 
 

Flautoškolka je tu pro Vás! 
 
 

FLAUTOŠKOLKA je metodický koncept flétnové výuky předškolních dětí skládající se ze 
dvou publikací – dětského pracovního sešitu nazývaného Flautíkův sešit a Metodického 
sešitu pro učitele. 
• Vyšla v létě 2018 v nakladatelství Bärenreiter Praha. 
• Využívá osvědčené postupy rozvoje hudebních dovedností nejmladších dětí. 
• Nevyžaduje znalost not ani noty neučí. 
• Je určena pro  

o dětskou pětidírkovou zobcovou flétnu 
o děti ve věku 5-6 let 
o skupinovou výuku v mateřských školách a flétnových kroužcích. 

• V Metodickém sešitě pro učitele přináší podrobný popis práce s učebnicí a mnoho 
podnětů a nápadů, které jsou aplikovatelné i pro skupinovou výuku hry na 
sopránovou zobcovou flétnu. 

 

Seminář je určen pedagogům ZUŠ a MŠ, kteří pracují s předškolními dětmi. Jeho 
hlavní náplní je praktické seznámení s obsahem Flautoškolky, základem práce bude 
skupinová výuka. Hodinová dotace 8 vyučovacích hodin vyhovuje Šablonám. 
 

Koncepci připravili autoři Flautoškolky Hana Štastná a Jan Kvapil, vyučování povede 
Hana Štastná. Seminář proběhne v pátek 23.8. 2019 od 10 do 18 hodin v Kuníně č.190 
(budova internátu VFU), plánovaný časový harmonogram najdete na další straně.  
 

Na tuto akci bezprostředně navazuje seminář Víkend s Flautoškolou 2 věnovaný 
výuce žáků počátečních ročníků ZUŠ. Můžete navštívit jeho úvodní koncert (23.8. 
večer) nebo se přihlásit na celý seminář. Bližší informace v samostatném letáčku nebo 
na www.jankvapil.com. 
 

UBYTOVÁNÍ: Máme k dispozici omezené množství lůžek na 22.8. (noc před seminářem). 
Kdyby někdo potřeboval nocleh, protože by se 23.8. nedostal do Kunína včas, uveďte 
tuto skutečnost v přihlášce. Jedná se o skromnější bydlení ve 3-5 lůžkových pokojích v 
internátu VFU Brno ŠZP Nový Jičín (Kunín č.190), rekonstruované sociální zařízení se 
nachází na chodbách.  
 

STRAVOVÁNÍ máme objednáno v zámecké restauraci U dobré hraběnky. 
• Účastníci mají možnost výběru z několika jídel, vybraná jídla laskavě zaneste 

do přihlášky. 
• Máte-li dietu, napište to do přihlášky - případné požadavky tohoto druhu řeší 

restaurace velmi ochotně. 

 



 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK je 30. června, nicméně doporučujeme včasné přihlášení z důvodů 
omezené kapacity učebního sálu a omezené kapacity ubytování. Očekáváme velký 
zájem, dřívější přihlášky mají přednost. Přihlášky najdete na www.jankvapil.com, 
adresa pro jejich zasílání je uvedena níže. 
• Preferujeme přihlášení e-mailem, nicméně je možné i zaslání přihlášky poštou. 
• Všechny přihlášky obsahující emailovou adresu odesílatele potvrdíme. 
• Přibližně dva týdny před zahájením kursu obdržíte e-mailem upřesnění 

harmonogramu akce a pokyny pro příjezd.  
 

NÁSTROJE: Máte-li dětskou pětidírkovou zobcovou flétnu, vezměte ji s sebou, v případě, 
že tento nástroj nevlastníte, budeme mít na místě určitý počet k zapůjčení nebo 
případnému zakoupení. 
 

KURSOVNÉ činí 950 Kč, můžete si doobjednat ubytování a stravu. Ceník je součástí 
přihlášky, stornopoplatky viz www.jankvapil.com. 
 

Příslušnou částku uhraďte laskavě do 30. června na účet  
670100-2206448213/6210  účet je veden na jméno Jan Kvapil 
variabilní symbol = prvních 6 číslic Vašeho rodného čísla 

 

Potřebujete-li vystavit fakturu pro Vašeho zaměstnavatele, vyznačte laskavě 
nezbytné údaje do přihlášky. Účastníci získají osvědčení o absolvování semináře. 
Akce je akreditována MŠMT v systému DVPP pod č.j.: 5946/2018-1-298. 
 
 

V případě jakýchkoli dotazů se laskavě obraťte na adresu:  
 

Jan Kvapil, Bacherova 15, 779 00 OLOMOUC 
+420/604 280 490  e-mail: kvapil@mybox.cz 

www.jankvapil.com 
  
 Těšíme se na Vás! 
 
 
 
 
 
 

 

HANA ŠTASTNÁ je učitelka hry na zobcovou flétnu s více než třicetiletou praxí, v současné době 
vyučuje na ZUŠ Praha 8, Taussigova 1150. Kromě toho pravidelně působí jako lektorka 
akreditovaných seminářů NIDV a jako lektorka akcí, které pořádá Česká Orffova společnost. Je 
spoluautorkou úspěšného představení pro mateřské školy „O čtyřech flétničkách“ a stejnojmenné 
knihy. 
 

JAN KVAPIL je přední pedagog, hráč na zobcovou flétnu a hudební organizátor. Vyučuje na 
Janáčkově konzervatoři v Ostravě, intenzivně se zabývá vzděláváním učitelů ZUŠ, vede 
akreditované semináře na mnoha místech České republice i v zahraničí, mnoho hudebních kursů 
též pořádá. Je spoluautorem Flautoškoly, řady progresivních učebnic hry na zobcovou flétnu. Více 
na www.jankvapil.com. 



 

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KURSU   
 
případné aktualizace na www.jankvapil.com 
 
 
 

 
 
 
Pátek 23. srpna 
 
8.30-9.45  příjezd, registrace 
 

10.00-13.00 dopolední výuka 
 

13.15-14.15 oběd 
 

14.30-17.30 odpolední výuka 
 

17.30-17.45 zakončení semináře, vydávání osvědčení 

 
 
Dále se můžete zúčastnit programu akce Víkend s Flautoškolou 2: 
 
18.00-19.00 večeře 
 

19.00  koncert Jana Kvapila a jeho hostů 
 

Po koncertě volný společný či individuální program, výměna pedagogických zkušeností 
mezi účastníky semináře. 
 
 
 

 
 

 
 

 
Mírné změny časového rozvrhu pravděpodobné, překvapení nejsou vyloučena! 



 

Přihlašuji se na seminář  
 

Flautoškolka  
 

metodika flétnové výuky předškolních dětí 
 

Kunín, 23. srpna 2019 
 
Jméno  
 
Prvních 6 číslic Vašeho rodného čísla 
 
Telefon/Mobil 
 
E – mail 
 
Adresa školy, v níž vyučuji 
 
Mám zájem o 
 

kursovné       950 Kč 
oběd 23.8.       100 Kč 
nocleh 22 .8.      230 Kč 

 

Další položky označte pouze v případě, že se nezúčastníte Víkendu s Flautoškolou 2:  
 

večeři 23.8.       100 Kč 
nocleh 23.8.*      230 Kč 
snídani 24.8.        80 Kč 
 

celkem      

 uveďte laskavě součet 

 
*Letos máme velmi omezenou kapacitu ubytování, chcete-li si objednat nocleh 23.8., konzultujte 
laskavě předem dostupnost.  
 

Přihlašuji se též na seminář  Víkend s Flautoškolou 2  ANO  NE 
 

V případě, že jste zvolili ANO, vyplňte samostatnou přihlášku na tuto akci a níže uveďte celkovou sumu za oba semináře.   
 

 celková částka za oba semináře 
 uveďte laskavě součet 
 

Potřebuji/nepotřebuji fakturu  (nehodící se škrtněte nebo vymažte) 
 

            
Je-li třeba, uveďte laskavě údaje pro vytvoření faktury nezbytné, tj. přesný oficiální 
název a adresu organizace, která bude kursovné hradit, její IČO  a aktuální emailové 
spojení: 
 
 
 
 



 

 

PÁTEK 23. SRPNA 
 

 
Oběd 
 
Zelná polévka 
 
1.  Kuřecí steak se smetanovým špenátem a vařenými bramborami 
2.  Vepřový špíz s hranolky a zeleninovou přízdobou 
3.  Zeleninové rizoto sypané sýrem 
 
 
 
Večeře 
(vyplňte jen v případě, že nemáte objednané jídlo v přihlášce na Víkend s Flautoškolou 2) 
 
 

1.  Grilovaná krkovička se šťouchanými bramborami 
2.  Kuřecí ragú s dušenou rýží 
3.  Smažený květák s vařenými bramborami a tatarkou 
 
 

SOBOTA 24. SRPNA 
 

Snídaně  
(vyplňte jen v případě, že nemáte objednané jídlo v přihlášce na Víkend s Flautoškolou 2) 
 

Formou rautu (párky, vejce natvrdo, vaječina se šunkou a s cibulkou, cereálie, jogurty, 
pečivo, máslo, džem, čaj, káva, juice) 
 

 
 
 
 

 


