ÚVODEM

Základní umělecká škola zahájila svou činnost 1.9.2009 jako nová součást příspěvkové
organizace Základní škola a Základní umělecká škola Strání, Rubanice 877, 687 65 Strání, s kapacitou
100 žáků. Ve škole se učí dva obory: hudební a výtvarný. V budoucnu bychom rádi otevřeli taneční a
dramatický obor, pokud se nám podaří navýšit kapacitu žáků.
Cílem naší školy je poskytnout žákům souhrn vědomostí, dovedností a postojů, důležitých
pro rozvoj žáka po stránce umělecké a pro jeho budoucí uplatnění v praktickém i profesním
životě. Chceme školu proměnit v prostředí, kde se dítěti dostává nejen kvalitní a kvalifikované
vzdělávací péče, ale kde se také cítí bezpečně a spokojeně. Přihlížíme k individuálním potřebám
žáků, k jejich talentu a schopnostem. Důležitou složkou je kvalitní učitelský kolektiv, přívětivé
školní klima, příjemné vystupování a vyjadřování učitelů, autorita, důslednost a kladný a
spravedlivý přístup k žákům.
Naše škola sehrává významnou úlohu v kulturním životě obce Strání. Součástí výuky je
kvalitní prezentace žáků hudebního i výtvarného oboru, což se odráží i v zájmu rodičů o výuku
dětí na naší škole. Chceme podporovat a rozvíjet zájem žáků o kulturní dění v obci a okolí, ale také
je seznamovat s historií a současností světové kultury.
Jsme školou otevřenou, rodiče nás mohou kdykoli navštívit a po dohodě s vyučujícím se
osobně zúčastnit výuky svých dětí. Důležitým informačním zdrojem jsou webové stránky a obecní
zpravodaj, které jsou pravidelně aktualizovány a které přinášejí informace o chodu školy.

ORGANIZACE VÝUKY V HUDEBNÍM OBORU

Individuální výuka:
vyučuje se
individuálně hře na hudební nástroj,
individuálně nebo ve skupině dvou až čtyř žáků hře na zobcovou flétnu, hře na
elektronické klávesové nástroje ,

individuálně nebo ve skupině maximálně dvou žáků ve hře na kytaru, v sólovém zpěvu,
případně ve hře na dechovém nástroji jako nástroji sloužícímu k přípravě hry na jiný
dechový nástroj.

Kolektivní výuka:
vyučuje se
ve skupině maximálně dvaceti žáků u předmětů, které jsou vyučovány hromadně,
v této oblasti je možné organizovat výuku společně pro žáky I. a II. stupně základního
studia, studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studia pro dospělé
škola může zvolit i jinou než týdenní formu organizace studia, přičemž celková hodinová
dotace musí odpovídat týdennímu minimu.

Přípravné stadium
Přípravné studium (PS) je určeno pro žáky od 5 let a trvá nejdéle dva roky. PS studium
není povinné a není zárukou ani podmínkou pro přijetí dětí do první ho ročníku základního
studia. Cílem výuky v PS je vzbudit zájem o hudbu, hravou formou žáka seznámit se správnými
návyky a dovednostmi. Výuka je přizpůsobena momentální vyspělosti dítěte a odpovídá jeho věku
a zájmům. Žáci mohou být vyučováni individuálně nebo ve skupince 2 - 4 žáků.
Přípravné studium je 1-2 leté a je realizováno ve 3 modulech:
varianta A je určena dětem, které nemají zvolený hudební nástroj, navštěvují pouze kolektivní
výuku Hudební praktikum v rozsahu 1 hodiny týdně.
varianta B je určena dětem, které na začátku školního roku nemají zvolený hudební nástroj.
Začnou navštěvovat kolektivní výuku Hudební praktikum v rozsahu 1 hodiny týdně. Ve 2. pololetí
nebo ve 2. roce přípravného studia k této výuce přibude další hodina – individuální nebo
skupinové vyučování hry na vybraný nástroj. Rozsah výuky se rozšíří na 2 hodiny týdně.
varianta C je určena pro děti, které mají na začátku školního roku zvolený hudební nástroj. Tyto
děti jsou vyučovány v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně. Jedna hodina je kolektivní výuka
Hudební praktikum a druhá hodina individuální nebo skupinové výuka (2-4 žáci) hry na hudební
nástroj.

I.

stupeň základního studia

Studium je určeno pro žáky od 7 let. Žák je veden k ovládnutí nástroje v rámci svých
možností tak, aby byl schopen jak sólové hry, tak uplatnění se při komorní nebo souborové hře.
Během studia I. stupně je veden k získání základních hudebních teoretických a praktických
dovedností. Kromě individuální výuky hry na hudební nástroj je povinná také skupinová výuka
dalších předmětů: Hudební praktikum, Hudební nauka, Hra v souboru, Komorní hra, Čtyřruční
hra, Hudební doprovod, Sborový zpěv

II.

stupeň základního studia

Studium je určeno pro žáky od 14 let. Žák rozvíjí získané schopností a dovednosti z I.
stupně. Kromě individuální výuky hry na hudební nástroj je povinná také skupinová výuka
dalších předmětů: Hudební praktikum, Hudební nauka, Hra v souboru, Komorní hra, Čtyřruční
hra, Hudební doprovod, Sborový zpěv, Soubor lidových nástrojů. Cílem výuky je vést žáka
k samostatnému studiu a k uplatňování hudebních činností v rámci školních

i mimoškolních

souborů.

OBSAH UČIVA

ZUŠ Strání poskytuje vzdělávání podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a dle Vyhlášky č. 71/2005
Sb., o základním uměleckém vzdělávání, žákům základních, středních a vyšších odborných škol ve
věku od 5 let. Ve všech oborech je výuka vedena podle učebních plánů, schválených MŠMT ČR dne
26. června 1995 pod. č. j. 18.418/95-25 s účinností od 1. září 1995.
Obsah učiva u HUDEBNÍHO OBORU se řídí platnými učebními osnovami pro ZUŠ (dříve
LŠU) z let 1980-1991, jak byly postupně vydávány SPN Praha. Obsah učiva je možno upravit tak, aby
byla respektována osobitá tvořivost učitele, aby vznikl prostor pro individuální přístup k žákům a aby
učební osnovy mohly být obohacovány o nové poznatky daného oboru. Od roku 2012/13 se postupně
zavádí výuka podle ŠVP pro ZUŠ Strání. Učební osnovy a Školní vzdělávací plán pro Základní
uměleckou školu naleznete v Informace pro veřejnost.
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