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Na základe komisionálnej skúšky vykonanej dňa ..................................................................

bol/a prijatý/á do ..................... ročníka ..............................časti ...........................................

stupňa (druh štúdia) ..............................................................................................................

Základy .............................. tvorby

Dejiny ................................. tvorby

Dramatika ................ a slovesnosť

skúšajúci riaditeľ školy

Poznámky:

........................................ ........................................
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Individuálna príprava na štúdium

Prednes

Známka prospechu sa píše v I. polroku arab. číslicou,
v II. polroku slovnou skratkou.
Celkové hodnotenie sa v katalógu vyznačí skratkou.
Názvy predmetov sa dopĺňajú podľa zamerania štúdia:
1.    Dramatika s bábkou a slovesnosť

Základy - dramatickej tvorby
 - bábkohereckej tvorby
 - slovesnej tvorby

9. Dejiny - dramatickej tvorby
 - bábkohernej tvorby
 - slovesnej tvorbyPŠ - Prípravné štúdium
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Hudobná a hlasová príprava

Práca v súbore

Bábkarská technológia

Technika vodenia bábok a prednes

Štúdium bábkových úloh a umelecký prednes 

Poetika

Štúdium rolí a umelecký prednes

polrok

ročník v ZUŠ

Štúdium pre dospelých

Školský rok

Škola - zamestnanie


