Nabídka ZUŠ Fantazie
Základní umělecká škola Fantazie se těší na žáčky, které budou výukou provázet renomovaní učitelé
s praxí v uměleckých oborech. Výuka bude probíhat v prostorách Waldorfské základní školy. Noví žáci
budou přijímáni na základě úspěšně vykonané talentové-přijímací zkoušky, která proběhne taktéž
v prostoru Waldorfské základní školy dne
6. 9. 2018 od 14:00 do 17:00 h
Děti předškolního věku se mohou přihlásit ke studiu níže uvedených oborů.

Hudební obor
Hudební obor v základním uměleckém vzdělávání podchycuje, komplexně a systematicky rozvíjí
hudební nadání dětí. Probouzí v nich smysl pro krásu hudby, prohlubuje duševní život a ovlivňuje
také utváření jejich hlubších vztahů k životu i okolí.
Vyučujeme:
- hru na klavír - vyučuje František Tomek
- kytaru - vyučuje Monika Čočková
- hru na housle - vyučuje Mgr. Ladislav Kvapil
- hru na zobcovou flétnu – vyučuje Monika Čočková
- hru na klarinet - vyučuje Jan Komínek
- hru na trubku - vyučuje Vít Andrýsek
- populární zpěv - vyučuje Adam B. Sychrow
Obsah přijímací zkoušky:
1) Zpěv písně
2) Intonace – zopakování hraného tónu, rozlišení tónů – počet tónů, výška apod.
3) Rytmus – opakování rytmických vazeb potleskem
Doba výuka bude stanovena po vzájemné dohodě učitele a žáka.

Literárně – dramatický obor
Vyučující: Mgr. Hana Hradilová
Literárně dramatický obor je určen všem dětem, které si rády hrají, mají v oblibě knížky a divadlo.
Vychovává osobnosti, pro které se cílené, soustředěné vystupování na veřejnosti a tvořivá práce v
kolektivu stává samozřejmostí. Slučuje zábavu a tvořivost s praktickými cvičeními na pozornost,
paměť, artikulaci, improvizaci, dechová cvičení a správné držení těla. Procvičováním krátkých textů,
básniček a jazykolamů, prováděním dechových a hlasových cvičení kultivuje všechny složky
mluveného projevu. Rozvíjejí své hlasové i pohybové schopnosti v tvořivé práci slovesné a divadelní.

Obsah přijímací zkoušky:
1) Mluvní dovednosti – přednes říkadla, básně, vyprávění, hlasité čtení, převyprávění textu
2) Rytmus – vytleskávání jména, opakování rytmu apod.
Výuka bude probíhat v pondělí od 15:00 do 16.30

Taneční obor
Vyučující: Mgr. Monika Globa
Posláním tanečního oboru je vychovat mladého člověka se smyslem pro harmonický kultivovaný
pohyb, aktivního, tvořivého, vnímavého a citlivého ke svému okolí, a také vychovat absolventa, který
je schopen chápat taneční umění a orientovat se v jednotlivých technikách – absolventa s celoživotní
úctou k umění. Rozvíjí pohybové a taneční nadání dětí, ovlivňuje jejich umělecké cítění, poskytuje
přípravu pro uplatnění v souborech různých žánrů, připravuje pro studium na konzervatoři.
Obsah přijímací zkoušky:
1) Pohybové předpoklady – držení těla, chůze, výskok, běh, improvizovaný pohyb
2) Rytmus – opakování rytmických vazeb potleskem
Výuka bude probíhat v úterý od 14:15 do 15:45 a od 16:00 do 17:30

Výtvarný obor
Vyučující: Mgr. Lenka Trantírková
Vzdělávání ve výtvarném oboru rozvíjí výtvarné dispozice žáků – vnímání, myšlení, představivost,
estetické cítění, zručnost a tvořivost. Žák se učí pojmenovávat a porovnávat znaky a prvky výtvarného
vyjadřování, s nimi i svoje pocity, postřehy a myšlenky. Navazuje a prohlubuje výtvarné vztahy,
reflektuje názory druhých a respektuje odlišný výtvarný projev. Porozumění výtvarnému jazyku mu
pomáhá nalézat celoživotní vztah k výtvarné kultuře.
Výuka bude probíhat v pondělí a ve středu od 15:00 do 17:15
Obsah přijímací zkoušky:
1) Umístění tvaru do formátu, přepis reálného tvaru, linie a plocha, cit pro barevnost
2) Fantazie, kreativita

Info o platbách
Hudební obor
Literárně dramatický obor
Taneční obor

individuální výuka
skupinová výuka

pololetně
pololetně
pololetně
pololetně

1600,- Kč
1300,- Kč
1300,- Kč
1300,- Kč
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