má své učebny na Masarykově náměstí. Ateliér je vybaven grafickými lisy, malířskými stojany, audio i videotechnikou, interaktivní tabulí. Součástí keramické dílny jsou hrnčířské kruhy a pec.
Studium výtvarného oboru poskytuje žákům možnost rozvíjet
tvořivost, představivost, cit i výtvarné myšlení. Žáci se seznamují s nejrůznějšími
výtvarnými technikami a výtvarnou
kulturou. Zájemci
se mohou připravovat ke studiu
na školách uměleckých směrů. Součástí vzdělávání je
návštěva galerií,
muzeí, výukových
animačních
programů, ale i plenér
– tvoření v terénu.
K prezentaci žákovských
prací
využíváme Novou
galerii v budově
školy. Tradičně zde mají své místo absolventské práce studentů I.
a II. stupně. Vystavují zde také školy z regionu, bývalí absolventi,
studenti vysokých škol nebo profesionální tvůrci. Vernisáže bývají společným sdílením, setkáním nejen žáků výtvarného oboru.

 Literárně – dramatický obor
se postupně stává rovnocenným partnerem ostatních oborů
vyučovaných na škole. Žáci se zde seznamují s dramatickým
uměním, učí se chápat jeho zákonitosti, metaforu. Prostřednictvím dramatické hry objevují sebe a své místo ve světě, učí se
jednat v situacích a kreativně přistupovat k jejich řešení. Naše
výuka nabízí širokou škálu činností od práce s maskou, loutkou,
rekvizitou přes pohybové, hlasové a dramatické hry a cvičení,
vlastní literární tvorbu, práci s textem a využití literárního díla
jako inspiračního zdroje, autorské divadlo a mnoho dalšího. Specifikem je naše spolupráce s místními institucemi (MKZ Uničov,
Knihovna Uničov, ZŠ, profesionální lektoři). K těmto aktivitám
patří např. Literárně – improvizační podvečer v Šatlavě, Týden
knihoven nebo tematické projekty a workshopy. Sólisté i soubory se pravidelně účastní divadelních a recitačních přehlídek,
odborných seminářů či profesionálních divadelních představení. Všechny získané dovednosti mohou žáci uplatnit v profesích,
kde je vyžadován osobitý projev, komunikační dovednosti a práce v týmu.

 Taneční obor
je v nabídce školy „nejmladším oborem“. V hodinách klasického, moderního a lidového tance se žáci učí rozvíjet smysl
pro kultivovaný pohyb v souladu s hudební předlohou, rozšiřují své tvůrčí schopnosti, hledají způsoby originálního
neverbálního vyjadřování, prohlubují sociální cítění a schopnost komunikovat.
Atraktivitu výuky
zvyšují každoroční
celooborová
taneční představení, v kostýmech
a s kulisami připravovanými ve spolupráci s dalšími
odděleními školy.
Takovými projekty
byly např. Kouzelný
krámek, Sněhurka
a sedm trpaslíku,
Podmořský svět,
Mauglí, Sněhová
královna
nebo
Cats. Studium tance v naší škole poskytuje žákům základy uměleckého vzdělávání, které mohou uplatnit při dalších pohybových aktivitách
a v oborech, kde kultura pohybového projevu je nezbytným
předpokladem.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ
ŠKOLA V UNIČOVĚ
DNES

 Výtvarný obor

Základní umělecká škola byla
v Uničově založena v roce 1945.
Dnes má kapacitu 640 žáků,
nabízí základy uměleckého
vzdělávání v hudebním, výtvarném, tanečním a literárně
dramatickém oboru a aktivně
přispívá k organizaci kulturního
života ve městě i okolí. Kolektiv
více než 30 pedagogů se věnuje
svým žákům na 2 pracovištích
v Uničově a také v Libině. Zřizovatelem školy je Olomoucký
kraj a její činnost podporuje
také Město Uničov a Spolek rodičů a přátel ZUŠ Uničov.
Uničov, Litovelská 190
sídlo školy, hudební
a literárně-dramatický obor
Uničov, Masarykovo nám. 5
hudební, výtvarný a taneční
obor
Libina č. 521
hudební obor
Telefon/fax: 585 054 210
e-mail: info@zusunicov.cz
www.zusunicov.cz

potvrzována neobvykle vysokým a trvalým zájmem o výuku
hry na smyčcové nástroje, četnými soutěžními úspěchy sólistů i souborů a velkým počtem absolventů, kteří se hudbě
věnují profesionálně.

 Oddělení dechových a bicích nástrojů
nabízí výuku hry na trubku, lesní roh, tenor, baryton, pozoun,
tubu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, zobcovou flétnu a bicí
nástroje. Žáci mají možnost dále rozvíjet své interpretační
dovednosti v kolektivní nástrojové hře, zejména v úspěšném
dechovém orchestru, klarinetovém kvartetu a v souboru
zobcových fléten. Velmi cenné celostátní i mezinárodní soutěžní úspěchy i aktivita žáků a učitelů dechového oddělení
významně reprezentují školu a propagují hru na dechové nástroje. Tradiční koncerty i příležitostná vystoupení Dechového orchestru ZUŠ Uničov obohacují kulturní nabídku v regionu a mají velký okruh stálých posluchačů.

si v dějinách školy vybudovalo významné postavení. Výuka
hry na klavír a akordeon patří k oborům s dlouholetou tradicí, rozvoj elektronických nástrojů rozšířil v posledních letech
nabídku oddělení o výuku hry na keyboard a varhany. Žáci
se věnují sólové hře, své dovednosti uplatňují také v komorních souborech a orchestrech. Naši klavíristé se zapsali do
úspěšné historie školy ziskem řady ocenění v celostátních
i mezinárodních soutěžích, výjimkou nejsou ani absolventi,
pro které se hra na klavír a pedagogická práce stala jejich
profesí. K mimořádným hodnotám oddělení patří spolupráce
a výměnné koncerty žáků s přátelskými školami a s pedagogy vyšších uměleckých škol. Výjimečnou aktivitou oddělení je
organizace klavírních kurzů, které vytvářejí příležitosti k setkávání žáků i pedagogů, vzájemné inspiraci a individuálnímu
interpretačnímu rozvoji.

 Pěvecké oddělení

 Oddělení smyčcových nástrojů

 Oddělení strunných nástrojů

 Oddělení klávesových nástrojů

na elektrickou a basovou kytaru je poskytována atraktivní
a vysoce kvalifikovaná výuka bez stylových hranic s možností působení hned v několika školních kapelách. Naši žáci,
Kytarový orchestr a kapely pravidelně prokazují své kvality
nejen na koncertech školy, ale také v řadě přehlídek a soutěží.

nemá na naší škole tak bohatou tradici jako většina ostatních
nástrojů, ale nebývalá popularita kytary způsobila v posledních letech zásadní proměnu tohoto oddělení. Vedle hry na
klasickou kytaru se zde vyučuje i hra na elektrickou a basovou
kytaru. Zkušenější hráči na klasickou kytaru mohou uplatnit
a dále rozvíjet své dovednosti v Kytarovém orchestru, který
je svou zvukovou originalitou a šíří žánrového záběru nesmírně přitažlivý jak pro publikum, tak pro samotné hráče. Žákům

svoji činnost na škole vyvíjí již od jejího vzniku. Dnes nabízí
výuku všech smyčcových nástrojů – houslí, violy, violoncella a kontrabasu. Žáci rozšiřují své hudební vzdělání také
v předmětech komorní, souborová nebo orchestrální hra.
Interpretační úroveň Smyčcového orchestru ZUŠ Uničov
pravidelně oceňují nejen posluchači na četných koncertech,
ale také poroty v ústředních kolech soutěží ZUŠ. Oddělení
více než 30 let udržuje ojedinělou hudební tradici, kterou založil bývalý ředitel školy Jan Morávek. Regionální přehlídka
smyčcových duet je každoročně synonymem pro příjemná
setkání a radostné komorní muzicírování žáků i jejich učitelů. Mimořádná kvalita pedagogických výsledků oddělení je

nabízí zájemcům především výuku sólového klasického zpěvu. Vyspělejší žáci získávají další pěvecké zkušenosti v kolektivním interpretačním předmětu Vokální soubor a příležitostně mohou spolupracovat i v menších komorních uskupeních jako jsou pěvecká dua nebo tria. Pedagogové oddělení
využívají při výuce nejen písně dětské, lidové nebo klasické,
ale podle individuálních preferencí žáků zařazují i repertoár
z oblasti muzikálové a populární hudby. K pěkným tradicím
oddělení patří každoroční spoluúčinkování Vokálního souboru při Vánočních koncertech, zapojení sólistů do společných
projektů se školními kapelami nebo oblíbený Podvečer populárních písní. Kvalitu naší výuky sólového klasického zpěvu
dokumentují také významná ocenění z celostátních přehlídek a soutěží.

