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CESTA K RADOSTI
Cesta, kterou naše ZUŠ zvolila, je cesta k radosti. A právě cesta je pro nás cílem.
Chceme pro děti vytvořit zdravé tvůrčí prostředí, kde se budou cítit dobře, kam se budou
těšit a kde budou mít možnost plně rozvinout své nadání. Přinášíme žákům pestrou paletu
možností seberealizace v hudebním, výtvarném a dramatickém oboru. Chceme, aby výuka
v ZUŠ působila na jejich umělecký rozvoj, prohlubovala emocionální prožívání a celkově
obohacovala jejich život.

CÍLEVĚDOMOST

Podporujeme zdravé sebevědomí a
k dalšímu uměleckému rozvíjení.
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EMPATIE

Vytváříme přátelské prostředí a výchovně působíme ne etický rozvoj
dětí. Učíme příkladem a rozvíjíme toleranci a empatii.

SPOKOJENOST

Důležitá je cesta, nikoli cíl. Snažíme se, aby na této cestě byly děti
spokojené a radostné, aby jim přinášela dobrý pocit a do ZUŠ se těšily.

TVOŘIVOST

Tvůrčí přístup k dětem je pro nás prvořadý. Dětem jsme partnery.
Snažíme se je inspirovat, otvírat v nich kreativní cesty a na těchto
cestách jim být průvodci. Dáváme jim prostor pro uplatnění jejich
nápadů a spolu s nimi je dál rozvíjíme. Výsledkem je společná radost,
která obohatí obě strany.

AKTIVITA

Naše škola je živý organismus, který pulzuje a neustále se proměňuje.

KAMARÁDSTVÍ

Tvůrčí prostředí v ZUŠ poskytuje dětem možnosti navázat nová
přátelství, která jsou založena na společném zájmu. Děti společně
muzicírují, hrají divadlo, věnují se výtvarné činnosti a mají tak
možnost sdílet se svými kamarády své prožitky, emoce a zkušenosti.

ROZVÍJENÍ

Naše škola dává příležitost všem dětem, které mají zájem o umění.
Rozvíjí nadání v rámci jejich individuálních možností. V současné době
přibývá dětí s psychomotorickými problémy a umělecké činnosti v tomto
směru pomáhají ke zlepšení.

AKTIVITA

Pro děti připravujeme celou řadu koncertů, soutěží, výstav, přehlídek
a festivalů. Do těchto akcí se snažíme zapojit všechny žáky. Každý tu
má možnost projevit se a ukázat, co umí.

DOVEDNOSTI

Děti u nás rozvíjejí své dovednosti hravou formou. Metodické postupy
volíme tak, aby růst dětských dovedností byl vzestupný, a přitom děti
nepocítily tlak. Aby to byly ony samy, které chtějí své dovednosti
zlepšovat a stále se učit něčemu novému.

OTEVŘENOST

Jsme škola otevřená dětem i rodičům. Snažíme se o dobrou komunikaci
a důvěru. Přinášíme spoustu možností, jak vést společný dialog
a přijímáme nové podněty a náměty.

SPOLUPRÁCE

Učíme děti vzájemné spolupráci, a to zejména v kolektivních
předmětech. Stranou nezůstává ani individuální výuka. Žáky zapojujeme
do komorní hry. Snažíme se, aby se děti staly týmovými hráči, které
cesta k cíli baví a umí si ji společně užít.

TRPĚLIVOST

V oblasti umění je nezbytná a velmi důležitá trpělivost. Tuto
vlastnost učíme děti od prvních krůčků a ta se jim zúročí nejen v ZUŠ,
ale později i v životě.

INDIVIDUALITA

Vytváříme pro děti bezpečné prostředí, aby mohly plně a s důvěrou
projevit svou osobnost. Podporujeme jejich vlastní nápady, přístupy,
pohledy a vedeme je k vyjádření vlastního názoru.

