Vize Základní umělecké školy
Základní umělecká škola Sinfonie – chce být školou s rodinnou atmosférou a místem, které dětem
umožňuje poznávat a rozvíjet svůj talent. Budeme usilovat o to, aby děti zažily pocit úspěchu, ať už ve třídě
nebo na pódiu. Hodláme je motivovat k vytrvalosti, týmové spolupráci, ale především k chuti tvořit.
Děti si u nás budou moci vybrat ze tří uměleckých oborů – hudebního, tanečního a literárně dramatického.
Ve všech oborech budou otevřeny třídy pro předškolní děti od pěti let. Jednou ze stěžejních stránek školy
je profesně i lidsky kvalitní tým pedagogů, který s laskavostí a trpělivostí bude rozvíjet talent každého žáka.
Aktivní tvůrčí činnost pak v kombinaci s individuálním přístupem učitelů musí přispívat k tomu, aby z našich
žáků vyrůstali poučení posluchači, diváci a také kultivované osobnosti a v neposlední řadě mladí
profesionálové, kteří získají potenciál pokračovat ve studiu na středních a vysokých uměleckých
školách. Pro žáky hodláme kromě pravidelné výuky organizovat odborné workshopy, semináře,
soustředění a exkurze.
K výuce v hudebním oboru budeme přistupovat individuálně s nabídkou moderních výukových metod a
postupů. Naší snahou bude rozvíjet fantazii, tvořivost, přičemž budeme dbát na schopnost souhry s dalšími
hudebníky a na vzájemnou spolupráci napříč studijními zaměřeními.
V rámci tanečního oboru hodláme nabízet komplexní vzdělávání ve vlastním propracovaném výukovém
programu obsahujícím klasický umělecký tanec i moderní současné styly. Žáci tak v průběhu studia získají
vzdělávají ve všech tanečních odvětvích, od taneční gymnastiky, akrobacie, přes klasický tanec a moderní
tanec.
V Literárně dramatickém oboru máme jasnou vizi o vzdělávání ve vlastním propracovaném výukovém
programu, který obsahuje jak divadelní zaměření a interpretaci, tak i hlasovou průpravu a pohybovou
tvorbu. Žáci v průběhu studia získají ve všech dramatických oblastí, od teorie divadla, přednesu, tvůrčího
psaní k samotné interpretaci.
Cílem školy je vzdělávat a vychovávat z žáků osobnosti s kladným vztahem ke kulturním a uměleckým
hodnotám, národním tradicím a současně u nich formovat postoj k umění a vést je k udržování a předávání
kulturních tradic. Ze stěžejního cíle pro Základní uměleckou školu Sinfonie vyplývají školní vize, které
zastřešují dílčí cíle jednotlivých oborů, studijních zaměření a kompetenčních závazků.
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zaměřit se na individualitu každého z žáků volbou osobního přístupu, partnerskou spolupráci
učitele i žáka nejenom ve vyučovacích hodinách, ale i na scéně
dosahovat dobrých výsledků s jejich následnou prezentací a reprezentací školy na veřejnosti
v regionu, doma i v zahraničí
usilovat o výchovu mladých, sebevědomých umělců, kteří budou pracovat se zájmem, s nadšením
a chtějí se uplatnit v uměleckých profesích, ale i hrát, zpívat, tvořit jen tak pro radost ve svém
osobním životě
využívat v budoucnosti dle možností všech dostupných moderních a netradičních metod výuky,
potažmo i pokrokových technických prostředků
udržet kvalitní úroveň výuky ve všech oborech, při zachování všech oborů, s eventuálním
rozšířením škály studijních zaměření
zúčastňovat se v co největší míře soutěží ZUŠ, festivalů, aktivně se podílet na reprezentaci města,
regionu, republiky
rozvíjet kvalitně a soustavně spolupráci s městem

Další prioritou v existenci školy je vychovávat a vést k umění děti již od nejútlejšího věku, se snahou o
podchycení zájmu rodičů dětí předškolního a mladšího školního věku. Budeme nabízet možnost přípravné
estetické výchovy a profilace žáků, která bude spočívat v komplexní výuce dětí, v níž se přirozeně prolíná
činnost hudební, pohybová, taneční a literárně dramatická. V průběhu jednoho až dvou let lze poté vést
rodiče dětí pokračování výuky a vzdělávání dětí ve zvoleném oboru či oborech, které odpovídají věku,
schopnostem, dovednostem a zájmu dětí. Z tohoto konkrétního zaměření lze konstruovat snahu o následné
prolínání oborů a chápání umění jako kompletního a uceleného, vzájemně se ovlivňujícího celku činností.
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Poskytnutím kvalitního múzického vzdělání žákům ve všech oborech výuky, s následnou možností a
zajištěním seberealizace žáků ve společenském a kulturním životě, prezentací výsledků jejich práce i
reprezentací na soutěžích, přehlídkách a festivalech, včetně důstojných reprezentací města, regionu i
republiky, budeme vytvářet velmi silnou motivaci žáků, která má přispívat k vyšším výkonům, zájmu o výuku
a zároveň je širokou veřejnou kontrolou úrovně výuky jednotlivých pedagogů a vedení školy.
Základní umělecká škola Sinfonie – Základní umělecká škola Sinfonie - se ve svých strategických
dlouhodobých cílech chce zaměřit především na tyto oblasti:
1) Neustálé zkvalitňování výuky.
Nástroje: pravidelné pedagogické porady, systém řízení jednotlivých oborů odbornými metodiky, kontroly
a hospitační činnost.
2) Každoroční kvalitní příprava žáků na přijetí na umělecké školy vyššího typu.
Nástroje: rozšířená výuka se zaměřením na přípravu na talentové zkoušky.
3) Účast na tradičních kulturně-společenských akcích
Nástroje: každoroční příprava hudebních, tanečních a divadelních vystoupení a pěveckých koncertů .
4) Účast na tradičních přehlídkách a celostátních soutěžích pro žáky ZUŠ.
Nástroje: příprava a účast na hudebních, tanečních a divadelních postupových soutěžích pro žáky ZUŠ.
5) Spolupráce s partnery na pořádání kulturních akcí.
Nástroje: každoroční spolupráce na pořádání hudebních, tanečních a divadelních vystoupení, pěveckých
koncertů.
6) Další odborné vzdělávání pedagogických pracovníků.
Nástroje: organizační a finanční podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, oceňování
a odměňování aktivních pedagogických i nepedagogických pracovníků.
7) Sbor vybraných pedagogických pracovníků Základní umělecké školy Sinfonie.

Sbor zakladatelem Základní umělecké školy Sinfonie vybraných pedagogických pracovníků pro tříoborový
provoz Základní umělecké školy (obor hudební, obor taneční, obor literárně dramatický) sestává z
připravených zkušených pedagogů, kteří mají požadované hudební vzdělání, pro obor taneční (absolventi
konzervatoří, resp. výkonní umělci), pro obor literárně dramatický (výkonní umělci, absolventi
volnočasových aktivit) s pedagogickým vzděláním, s dlouholetou úspěšnou praxí a s požadovanou
charakterovou a pracovní výbavou.

V Hluboké nad Vltavou 18. 1. 2021
Petr Píša
jednatel společnosti
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