ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TANVALD
VYHLAŠUJE

Z Á P I S
pro školní rok 2016/2017
HUDEBNÍ OBOR
Studium v hudebním oboru začíná přípravnou hudební výchovou, která je určena pro děti
ve věku pěti až šestileté. Hravou formou se seznamují s melodií a rytmem písní. Během roku
si děti zvolí vhodný hudební nástroj, např. housle, violoncello, klavír, keyboard, kytaru,
zobcovou flétnu nebo sólový zpěv, a začnou zpívat v přípravném pěveckém sboru.
Do ostatních nástrojových oddělení lze přijmout žáky i starší, a to na dechové nástroje:
trubka, pozoun, lesní roh, klarinet, saxofon, příčná flétna s možností hry ve školních
orchestrech.
Dále je možné se přihlásit pouze do pěveckého sboru (výuka zdarma, školné se neplatí).
Upozorňujeme na některé neodborné metody výuky hry na dechové nástroje (např. zobcová
flétna), které mohou napáchat neodstranitelné chyby ve špatném nátisku a dýchání.

VÝTVARNÝ OBOR
Do výtvarného oboru přijímáme děti od pěti let věku. Výuka v tomto oboru je zaměřena nejen
na všestranný rozvoj výtvarného talentu a estetického cítění, ale zahrnuje i speciální přípravu
ke studiu na středních školách s uměleckým a pedagogickým zaměřením. Dobře vybavené
učebny výtvarného oboru umožňují dětem práci nejrůznějšími výtvarnými technikami jako je
kresba, malba, grafika, modelování z keramické hlíny, vypalování v keramické peci.

TANEČNÍ OBOR
Do tanečního oboru lze přijmout děti již od pěti let. Předpokladem je zdravá fyzická kondice,
trpělivost a pevná vůle. Pod odborným vedením plně kvalifikované učitelky se žáci naučí
základy pohybových a gymnastických dovedností, lidového tance, klasického tance
a moderních tanečních technik. Taneční sál je profesionálně vybaven zrcadly, baletizolem
a gymnastickým kobercem.
Neodborné a jednostranné vedení dětí při různých jiných tanečních aktivitách (hip-hop apod.)
může nepříznivě působit na vývoj dítěte.

Zápis probíhá ve všech oborech během června 2016
vždy v odpoledních hodinách od 14.00 – 17.00 hod.
do hudebního oboru v ul. Nemocniční čp. 339,
do výtvarného a tanečního oboru v ul. Komenského čp. 301
(vedle gymnázia).
Bližší informace na telefonních číslech:
hudební obor – 483 394 610
výtvarný a taneční obor – 483 394 337
a na www.zustanvald.cz

