
Konzervatoř, Teplice pořádá DVPP akreditovaný seminář  

"Metodika výuky příčné flétny na ZUŠ" 
Téma: výběr vhodné literatury 

Sobota 4. června 2022 od 10:00 hodin, sál Oáza hlavní budovy školy 
(Českobratrská 15, Teplice) 

 

Obsah: 
• metodika práce se začínajícím žákem – tvorba tónu, postoj, dýchání, nátisk, držení flétny (názorné 

ukázky s lektorčinými žáky, videoukázky) 
• přehled literatury vhodné k výuce na ZUŠ – etudy, přednesy, komorní hra pro začínající i pokročilé 

(videoukázky vhodných skladeb, etud, ukázky notového materiálu) 
• prostor pro dotazy, debatu, zkušenosti účastníků 
• práce s žáky (event. soubory) účastníků semináře (možnost přijet s vlastními žáky) 

 
Komu je akce určena: 

• seminář je určen pedagogům, ZUŠ a konzervatoří 
• každý absolvent obdrží na konci semináře osvědčení  
• v případě, že máte žáky, které chcete vzít s sebou, prosíme, uveďte tuto skutečnost v přihlášce  
• seminář je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j. MSMT - 856/2022-2-66 

 
Harmonogram: 
8 vyučovacích hodin 

• 10:00 - 13:00 dopolední část 
• 13:00 - 14:30 přestávka na oběd 
• 14:30 - 17:30 odpolední část 

 
Lektor: 

Lada Štěpánková Polcarová, DiS. 
• po maturitě na gymnáziu ve Vysokém Mýtě (1990) vystudovala Konzervatoř v Brně (1990-1996) 
• má dlouholetou pedagogickou praxi, od roku 1989 vyučuje v ZUŠ Vysoké Mýto a deset let vede také 

soukromé kurzy pro děti předškolního věku (1-6 let) Hravé zpívání a První hraní 
• její žáci se pravidelně účastní interpretačních soutěží, například Novohradská flétna, Pro Bohemia, 

Litvínovské dřevohraní, soutěž Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus a další, kde dosahují 
těch nejlepších umístění 

• Lada Štěpánková Polcarová je absolventkou řady metodických seminářů významných českých flétnových 
pedagogů (Magdalena Bílková Tůmová, Jan Kvapil, Jitka Konečná, Lenka Kozderková, Miroslav 
Lopuchovský) a účastnila se též interpretačních kurzů Letní flétny a Bystřická letní flétna,  
i nadále se touto formou vzdělává 

• svou práci pravidelně konzultuje v rámci soukromých konzultací a workshopů s flétnistkou Zdenkou 
Rotreklovou 

• je členkou a korespondentkou České flétnové asociace 
 
Účastnický poplatek a platba: 

• 1200,- Kč / osoba 



• fakturu s platebními údaji zašleme mailem účastníkovi či vysílající organizaci (na základě údajů 
v přihlášce) obratem 

 
Přihláška: 

• na seminář se přihlaste elektronicky na konzervatorteplice.cz v sekci PRO UCHAZEČE - Semináře a kurzy 
pro veřejnost, přihlašování bude ukončeno ve středu 1. června 2022 

 
Důležité kontakty: 

• organizace semináře: MgA. Jana Jarkovská, Ph. D., tel. 775 206 230, jarkovska@konzervatorteplice.cz 
• fakturace, platby: Pavlína Šercová, tel. 777 482 598, ucetni@konzervatorteplice.cz 

MOC SE NA VÁS TĚŠÍME!  


