Základní umělecká škola Habartov
okres Sokolov, příspěvková organizace
Komenského 312, 357 09 Habartov

Nabídka oborů školní rok 2017/2018



HUDEBNÍ OBOR
 Umělecké vzdělávání v hudebním oboru nabízí žákům výuku hry na hudební nástroj, ale také
teoretickou část – výuku hudební nauky.
 Od nového školního roku bude v rámci hudební nauky a bude-li zájem, i nově vytvořený
hudebně-vzdělávací modul – interaktivní výuka hudební teorie (do výuky je začleněna práce
s moderními výukovými programy na PC a příslušenství).
 Hudební interpretace a tvorba
 Hra na klávesové nástroje (klavír, elektronické klávesové nástroje)
 Hra na smyčcové nástroje (housle, violoncello)
 Hra na dechové nástroje (zobcová fl., altová fl., příčná fl., lesní roh, pozoun, tuba)
 Hra na strunné nástroje (kytara)
 Hra na bicí nástroje (bicí)
 Sólový zpěv
 Sborový zpěv
 Hra na akordeon
 Recepce a reflexe hudby (hudební nauka)



TANEČNÍ OBOR
 Taneční obor v základním uměleckém vzdělání umožňuje prostřednictvím pohybových a
tanečních aktivit komplexně a systematicky rozvíjet jedince po stránce tělesné a duševní.
Poskytuje mu orientaci v různých oblastech spojených s tanečním projevem a kulturou
pohybu.
 Výuka se člení na přípravné studium (do kterého jsou přijímány děti předškolního věku od 5
let), I. a II. stupeň základního studia. V 1. a 2. ročníku I. stupně se vyučují předměty taneční
průprava a taneční praxe. Od 3. ročníku se začíná vyučovat předmět současný tanec a předmět
taneční praxe.

 VÝTVARNÝ OBOR
 Výtvarný obor v základním uměleckém vzdělávání umožňuje žákovi prostřednictvím
aktivní činnosti využívat výtvarného jazyka jako uměleckého prostředku komunikace.
 Vzdělávání ve výtvarném oboru rozvíjí výtvarné dispozice žáků – vnímání, myšlení,
vyjadřování, představivost, estetické cítění a tvořivost.
 Žáci naší školy vystavují své práce pravidelně v Městském kulturním středisku Habartov.

NOVĚ od školního roku 2017/2018


LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR
 Literárně-dramatický obor v základním uměleckém vzdělávání umožňuje prostřednictvím
tvořivých činností (pohybových a mluvních hereckých, slovesných, dramaturgických,
hudebních, výtvarných, prací s loutkářskými prostředky atp.) rozvíjet umělecké vlohy
žáka směrem k divadelnímu a slovesnému projevu.
 Hlavní činností je dramatická hra – kde se propojí mnohdy i výtvarné, taneční a hudební
umění.
 Žáci se mohou stát herci, moderátory, baviči, loutkoherci či spisovatelé. Možností tento
obor nabízí spousty.

Čtyřkombinace - přípravné studium hudebního, tanečního, výtvarného a literárně-dramatického
oboru ve věku 5-7 let.

Přijímací řízení bude probíhat
v týdnu 4. – 8. 9. 2017
(v odpoledních hodinách budou k dispozici učitelé jednotlivých oborů)
Přihlášky lze podávat do 22. 9. 2017.
Od srpna 2017 – možnost elektronické přihlášky na webu školy
www.zushabartov.cz

KONTAKTY PRO PŘIHLÁŠENÍ KE STUDIU
Mgr. Novotná Anna, řš

721 417 161

(housle)

Aubrechtová Jana, zřš

728 158 901

(výtvarný obor, grafika)

Bárta Stanislav

737 813 839

(zobcová flétna, trubka)

Dudášová Petra, DiS.

721 623 370

(sborový zpěv, sólový zpěv)

Haitinger Ivo

604 615 754

(bicí, baskytara, kytara, pozoun)

Janata Jiří

732 448 400

(zobcová flétna, trubka, tuba, lesní roh)

Janatová Ludmila

604 236 453

(zobcová flétna, příčná flétna)

Králová Radka

604 824 464

(violoncello, klavír)

Stibůrková Renata, DiS.

777 824 988

(sólový zpěv, kytara)

Mgr. Tvrzová Lenka

725 335 380

(klavír)

Mgr. Tvrz Miroslav

725 335 380

(literárně dramatický obor)

BcA. Wintrová Karin

702 191 780

(taneční obor)

Mgr. Zábranová Veronika

732 947 301

(elektronické klávesové nástroje, akordeon)

