
Na pomoc hudební výchově a nauce - učební pomůcky Ireny Krškové
atraktivně a intenzivně – snadno –  trvale – krok za krokem – rok za rokem

vítěz soutěže pedagogické tvořivosti 1984, 1986, oceněno čestným uznáním vlády ČSR 1987,
 stříbrnou medailí J.A.Komenského 1993 (soubor), Schola Nova 2002 (magnetické noty), Montessori 2016 

Partneři akce: AMALTEIA HARMONY s.r.o., SENSIO.cz s.r.o. - iZUŠ a proZUŠ, ÚSTAV ŠKOLSTVÍ z. ú.

Pozvánka
na zácvikový hudební víkend s ukázkami výuky dětí z MŠ, žáků ZŠ a ZUŠ 

s učebními pomůckami Ireny Krškové pro intenzivní výuku hudební výchovy a nauky

akreditace MŠTM 7011/2018-1-404 do 2. 5. 2024 

21. ročník - „Potštátský houslový klíč“,
konaný ve dnech 21., 22. a 23. dubna 2023 

pro učitele, studenty a zájemce, v rámci alternativní výuky, 
který pořádá ZŠ a MŠ Potštát ve spolupráci se ZUŠ v Potštátě, autorkou metodiky a

pomůcek Irenou Krškovou a Ústavem školství z.ú.

Program
            Pátek 21. 04. 2023   v Základní škole, Mateřské škole a Základní umělecké škole v     Potštátě v hodin  :

                   7.00  - 7.25      prezentace a zahájení v ZŠ a MŠ ve Školní ulici – vchod vpravo
                                            řed. Mgr. Karel Machyl,  Ing. Jana West Klasová, Ústav školství

 7.25 -  8.10      1. a 2. třída ZŠ, výuka i Montessori – Mgr. Alena Otáhalová           
                   8.15 -  9.00      mladší žáci z mateřské školy – uč. Martina Kuchařová, 
                                            starší žáci – pomůcky i pro Montessori Mgr. Ivana Stískalová, 
                                            uč. Petra Gažárová

9.20  -  10.05    3. a 4. třída výuka i Montessori – Mgr. Hana Kelnarová              
                10.15  -  11.00    5. třída – Mgr. Martina Hollasová 
                11.10  -  11.55    6. a 7. třída - Irena Kršková, lektor, asistent a účastníci
                12.05  -  12.45    8. a 9. třída - Irena Kršková, lektor, asistent a účastníci
                12.45  -  13.30                              x x x x x
                13.30  -  14.30    zámek a památky na náměstí  - prohlídka
                14.30  -  15.10    ukázka výuky a praktická cvičení v základní umělecké škole
                                           u zámku – vchod vpravo od kostela – řed. ZUŠ Jana Kozubíková
                 15.15 – 16.10    ukázka výuky PHV a  HN – MgA. Michaela Kuželová
                 16.30 – 18.00    hudební nauka – Mgr. Alena Cvešperová a autorka      

Sobota 22. 04. 2023 v Památníku manželů Krškových (Horní 98) nebo v ZUŠ Potštát (Farní 36)
                               8.00   -  11.25     metodika s praktickými cvičeními v základní škole - učebna HV

                                           Mgr. Jarmila Hrobařová, ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí a autorka I.K.
               11.30  -  12.00     prohlídka horního kostela s barokními freskami - s průvodcem

                                       13.30  -  18.00     metodika s praktickými cvičeními ve cvičných místnostech   
                                                                   Památníku manželů Krškových (Horní 98), výuka i Montessori   
        Neděle 23. 04. 2023                

                8.00   -  12.00     tvůrčí práce s obrázky: text, rytmus, melodie – účastníci
                   12.45  - 15.30     závěrečný test, zakončení a předání osvědčení opravňující k výuce   
                                              s pomůckami Ireny Krškové – řed. ZŠ a MŠ Mgr. Karel Machyl
                                             Jana West Klasová, spolupracovnice a ředitelka Ústavu školství z.ú.

                                           Poznámka: pro chůzi po notách aj. - teplé ponožky sebou. 
                                                                   Mgr. Jarmila Hrobařová a autorka Irena Kršková-

                                                  
Přihláška na email:  jana@ustav-skolstvi.cz ,  tel.: 608 11 88 99

 Kontakt na autorku: irena.krskova@seznam.cz , 724 207 666, www.potstatskyhouslovyklic.cz 
Pomůcky jsou v různých velikostech a provedeních i podle požadavků 

 demonstrační -  hudební tabule a přílohy na tabuli magnetické a s magnetickými doplňky 

http://www.potstatskyhouslovyklic.cz/
mailto:irena.krskova@seznam.cz
mailto:jana@ustav-skolstvi.cz
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        a na průsvitné fólii nebo zalaminované s částečnou nebo úplnou magnetizací
 žákovské - podložky zalaminované se zalaminovanými doplňky nebo na průsvitné fólii
 doplněny říkadly, písněmi, metodikou  -  video  r. 1992 (cena 300,- Kč), r. 2010 (cena 500,- Kč)
 pro vybavení tříd, pro kolektivní a individuální výuku i pro výuku Montessori

využívají 
 obrázkovou notaci záznamu písní metodicky seřazených a tvůrčí práci s rytmem
 kresbu Sněhurky s trpaslíky pro zrakový názor na délku rytmických hodnot
 kresbu klávesnice pro zrakový názor na stavbu a záznam stupnic, intervalů a akordů
 noty pro výcvik rytmické chůze, sluchu a hry
 notové a stupňové osnovy barevné v rozsahu c1 – a2 i pro výcvik rytmicko – melodické chůze 

a černobílé v rozsahu 4 – 6 oktáv 
 osm osnov pro transpozici osmi písní najednou - 32 písní metodicky sestavených na  čtyřech
        A1 listech pro intonaci, čtení not v různých tóninách a klíčích, vícehlas a záznam 

umožňují
 tvůrčí práci s rytmem, melodií, formou, hudební představivostí, vícehlasem
 výcvik intonace - učebnice: 
 1. Obrázková intonace s fonogesty, stupni, solmizací, notami a říkadly, 2. Intonace s     chůzí  ,

3. Intonační motivy a stupnice, intervaly, akordy, 4. Intenzivní přípravná intonace 
vyžadují 

 zácvik a seznámení s novou formou a metodou  
 vybavení učeben pro kolektivní a individuální výuku a domácí přípravu podle individuálních 

požadavků - na zakázku – kalkulace cen podle požadavků

Přihláška na zácvikový víkend hudební výchovy a nauky
20. ročník - „Potštátský houslový klíč“ akredit. MSMT č. 7011/2018-1-404 

s ukázkou výuky dětí  MŠ, žáků ZŠ a ZUŠ v Potštátě s pomůckami Ireny Krškové,

konaný ve dnech 21., 22. a 23. dubna 2023, 
Pátek 7.00–18.00, sobota 8.00-18.00, neděle 8.00–15.30. Základní a Mateřská škola, ZUŠ, Památník Krškových

Přihláška učitel /student do 3. 3. 2023, 
v poplatku, 3.500,-Kč jsou 2 noclehy (pátek+sobota),(další za 500,-Kč) strava, skripta a režie ZŠ. 
Osvědčení, opravňující k výuce s pomůckami Ireny Krškové, bude vydáno na závěr 
Přihlášku zaslat na email: jana@ustav-skolstvi.cz , tel.: 608 11 88 99
Odhlášení z kurzu - nejpozději 14 dnů před konáním tj. 7. 4. 2023 (bude vrácen poplatek za 
kurz), pokud se odhlásíte později nebo nedorazíte, bude poplatek za kurz účtován v plné výši.
  .............................................................................................................................................

Přihláška na XX. „Potštátský houslový klíč“  21., 22. a 23. dubna 2023

Jméno a příjmení.................................titul .........věk.........učitel/student - obor......................

Adresa školy ………………….…………………………………………☎………..………..
……………………………………………………………………………………..………….

Adresa účastníka…………………………………………………………☎…….…….…….
E-mail školy………………………………………………………………………..………….
E-mail účastníka…………………………………………………………………...………….
Na základě přihlášky bude vystavena faktura ve výši 3500,- Kč (nejsme plátci DPH)
Mám zájem o zajištění ubytování ano/ne čtvrtek……..pátek……..sobota……...neděle……..
a stravy pátek: oběd, večeře, sobota: snídaně, oběd, večeře, neděle: snídaně, oběd. 
***pište, prosím, hůlkovým písmem a požadavky zaškrtněte

……………………………………………..
podpis účastníka nebo razítko školy s podpisem
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