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Základní umělecká škola (ZUŠ) je školou státní a stejně jako v základní škole zde výuka probíhá podle osnov a při ukončení docházky žáci
dostávají vysvědčení. „Zušku“ navštěvují děti, které mají talentové předpoklady, zájem, píli a podporu rodičů.

ZUŠ v Železném Brodě nabízí výuku ve třech oborech:
► Hudební obor – děti si mohou vybrat z těchto hudebních nástrojů: klavír, housle, viola, violoncello, kytara, flétna, trubka, pozoun, tenor,
saxofon, klarinet, sólový zpěv, bicí a pokud mají zájem, mohou zpívat v pěveckých sborech pro nejmenší – CVRČCI, pro malé školáky –
HVĚZDIČKY nebo pro starší školáky – ŘETÍZEK.
► Výtvarný obor – vyučuje se plošná, prostorová, objektová a akční tvorba za použití nejrůznějších technik a materiálů, dále modelování
z keramické hlíny apod. Nově též počítačová grafika a v průběhu školního roku i základy animace.
► Literárně dramatický obor – nabízí spoustu mluvních a pohybových her, děti se zde učí správně vyslovovat, formulovat své myšlenky a
pohybovat se po jevišti a ztvárňovat představy a postavy. Každoročně je s dětmi nastudována divadelní hra, kterou děti předvedou
v Městském divadle.
Pro úspěch ve studiu v některém z těchto tří oborů je velmi důležité začít v co nejútlejším věku. Osvědčilo se začít už v posledním ročníku
mateřské školy nebo při vstupu do 1. třídy základní školy, kdy se formují jejich mimoškolní aktivity a zájmy. Není však na překážku začít
s uměleckým vzděláváním i ve věku pozdějším. Všechny uvedené obory začínají přípravným ročníkem a pokračují prvním cyklem vzdělávání,
který má 7. ročníků a druhým, který má 4. ročníky. Děti a mládež zde nalézají milé prostředí, které nijak nestresuje, ale naopak inspiruje, baví a
působí jako příjemná relaxace. Výuku zajišťuje 17 kvalifikovaných a zkušených učitelů.
Věříme, že využijete možnosti vzdělávání svého dítěte v této škole a ve spolupráci se zkušenými pedagogy vyberete pro svoje dítě jeden
z nabízených oborů. Zájem dětí o studium v ZUŠ, výsledky a úspěchy žáků v nástrojové výuce a mezinárodně uznávaná kvalita dětského
sborového zpěvu, sólistů a souborů, jsou toho důkazem.

