JAK SE PŘIHLÁSIT
Přihlásit se na naši školu
mohou zájemci o výtvarné
umění, tanec, zpěv nebo

TRADICE OD ROKU 1926

tradiční hudební nástroje.
Vzděláme Vás však ve hře i
na méně známé nástroje
(lesní roh, pozoun, tuba,
hoboj, fagot, akordeon
violoncello, kontrabas...).
Oblíbené dechové nástroje
(trubku, saxofon či klarinet)
lze úspěšně nabídnout nejen
chlapcům, ale i dívkám.
Většinu hudebních nástrojů
Vám půjčíme.
Vyplnit online přihlášku
můžete snadno na našich
webových stránkách.
Těšíme se na Vás!

KONTAKT
Základní umělecká
škola, Teplice,
Chelčického 4, p.o.
Chelčického 345/4
415 01 Teplice
reditel@zusteplice.cz
417 539 074
DS: givu4by
www.zusteplice.cz

Informační
brožura

OBORY ŠKOLY

ZUŠ TEPLICE

CO LZE OČEKÁVAT?

HUDEBNÍ

Škola byla založena

Poskytování vyvážené

1. listopadu 1926. Dnes nabízí

vzdělávací nabídky žákům

vzdělávání ve třech

od 5 let ve třech

uměleckých oborech. Tím

uměleckých oborech

největším je hudební obor,

Dobré prostorové a

VĚŘÍME, ŽE HUDBA SE STANE VAŠÍ VÁŠNÍ
Hudební obor je největším oborem naší školy a
zahrnuje celkem 8 různých oddělení. Hudba již od
nepaměti kultivuje naší osobnost a
zprostředkovává nám jinak těžko sdělitelné
zážitky. Hudební obor mohou navštěvovat děti od
pěti let. V prvních dvou letech docházejí na
přípravnou hudební výchovu (od 5 a od 6 let
věku). Zde se hravou formou učí základům zpěvu,
rytmiky i hry na jednoduché hudební nástroje.

materiální vybavení školy

VÝTVARNÝ

Kulturně podnětné

S POMOCÍ TVARŮ A BAREV UČÍME VNÍMAT SVĚT
Výtvarné vyjádření patří mezi nejstarší
komunikační techniky. V dětech i dospělých rozvíjí
vnitřní svět a citlivost k našemu okolí. Výtvarný
obor mohou navštěvovat děti od pěti let. V
prvních dvou letech studia docházejí na
přípravnou výtvarnou výchovu. Zde se hravou
formou učí základy kresby, malby, rozvíjí
vnímavost a motoriku. V následujících sedmi
letech studia I. stupně si prohlubují vědomosti o
barvách, tvarech, anatomii, kompozici a dále
rozvíjí své vědomosti v oblasti výtvarné nauky.

který se vyučuje v hlavní
budově v Chelčického ulici
a v odloučených pracovištích
(budova teplické
konzervatoře, Českobratrská
ulice a budova ZŠ Maršovská,
Bohosudovská ulice).

prostředí
Kolektiv odborných
pedagogů
Velká možnost veřejné

V budově teplické Obchodní

umělecké prezentace žáků

akademie je vyučován

Směřování k praktické hře

výtvarný a taneční obor.

v souborech a orchestrech

TANEČNÍ

Kapacita školy je 883 žáků

Provázanost tradiční a

a je dlouhodobě naplněna.

moderní výuky

Výsledky vzdělávání mají žáci

Mezioborová spolupráce

příležitost prezentovat na

Příprava ke studiu na školy

koncertech, výstavách

uměleckého nebo

a vystoupeních.

pedagogického směru

ROZVÍJÍME TALENTOVANÉ TANEČNÍKY
Cílem naší práce je vychovat tanečního nadšence,
který se bude k tanci rád vracet jako tanečník i
jako poučený divák. Taneční obor mohou
navštěvovat děti od pěti let.V prvních dvou letech
studia navštěvují přípravnou taneční výchovu. Zde
se hravou formou učí základy správného držení
těla, taneční krůčky, pohybové dovednosti. V
následujících sedmi letech studia si prohlubují
vědomosti o svém těle a jeho schopnostech a
možnostech, učí se pracovat s hudebním
doprovodem, postupně se seznamují se základy
jednotlivých tanečních technik.

