
                        
                                                                                                          

 Ladislav Klíma
 (1878 – 1928)

Akademie
umění a kultury pro seniory

hlavního města Prahy
„Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti

a pravé ceny u všech národů a kultur.“ 



Akademie

Podmínkou přijetí ke studiu 
je zájem o vzdělávání a dosažení    seniorského věku.       

Škola může přijmout ke studiu       držitele průkazu ZTP a v případě 
dostatečných kapacitních možností i studenty ve věkové kategorii 55 +  

a také ty, kteří zatím nedosáhli       věku potřebného pro přiznání       
starobního důchodu. 

Bližší informace o studiu a přihlášku pro akademický rok 2017/2018
získáte v kanceláři školy, u jednotlivých učitelů nebo elektronicky na 

www.zusvpetrova.cz Přihlásit se ke studiu je možné v období 
od 1. července do 15. září 2017

umění a kultury pro seniory 
hlavního města Prahy

http://www.zus-hostivar.cz/
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Bližší informace o studiu a přihlášku pro akademický rok 2017/2018
získáte v kanceláři školy, u jednotlivých učitelů nebo elektronicky na www.zusvpetrova.cz 

Přihlásit se ke studiu je možné v období 
od 1. července do 15. září 2017
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Závazné      přihlášky do studia pro 

akademický rok  2017/2018
se podávají v období od 
1. července do 15. září 2017  
v kanceláři školy
nebo elektronicky na
www.zusvpetrova.cz
   Bližší informace 
získáte také 
na tel.: 602350424, 603456670 
Své dotazy, připomínky či názory 
můžete posílat na 
akademie@zusvpetrova.cz   

Bližší informace o studiu a přihlášku pro akademický rok 2017/2018
získáte v kanceláři školy, u jednotlivých učitelů nebo elektronicky na www.zusvpetrova.cz 

Přihlásit se ke studiu je možné v období 
od 1. července do 15. září 2017
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Vzdělávání se uskutečňuje formou       
didakticky přizpůsobeného individuálního,     
skupinového nebo kolektivního studia. 
Součástí jsou semináře, přednášky,       
cvičení, návštěvy koncertů a představení.      
Rozděleno je do zimních a letních semestrů. 
Uskutečňuje se především v dopoledních      
hodinách, ale ke studiu lze využít 
i večerní čas a víkendy.

Bližší informace o studiu a přihlášku pro akademický rok 2017/2018 
získáte v kanceláři školy, u jednotlivých učitelů nebo elektronicky na 

www.zusvpetrova.cz – akademie@zusvpetrova.cz 
Přihlásit se ke studiu je možné v období

od 1. července do 15. září 2017
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