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Škola se významně podílí na kulturním
životě v regionu. Ročně pořádá desítky
koncertů a vystoupení, školní ples, spolupořádá festival Polanského Přelouč a také
charitativní koncerty.

Hudební obor

Historie školy

V roce 1949 byl v Přelouči založen Městský hudební ústav. Školu navštěvovalo
32 žáků v oborech hra na klavír a hra na
housle. V roce 1950 rozšířila škola – už pod
názvem Hudební škola – vyučované obory
o hru na dechové a lidové nástroje. Od roku
1967 je v Lidové škole umění otevřen také
výtvarný obor. V roce 1972, je otevřen i literárně dramatický obor.
1. 11. 1988 je otevřena nová budovy
školy v ulici K. H. Máchy a o rok později
dochází ke změně názvu školy na Základní
uměleckou školu Přelouč.
V průběhu posledních let se škola rozšířila i do základních škol okolních obcí
a dnes působí na šesti odloučených pracovištích. Výuku nabízí v ZŠ Zdechovice,
ZŠ Chvaletice, ZŠ Choltice, ZŠ Řečany nad
Labem, ZŠ Masarykovo náměstí Přelouč
a ZŠ Rohovládova Bělá.

Hudební obor ZUŠ Přelouč má dlouholetou tradici, za více než 70 let své existence škola vychovala stovky hudebníků,
z nichž nejúspěšnější pokračovali ve studiu
na uměleckých školách. Zároveň žáci vystupují na velkém množství veřejných akcí
– koncertů, festivalů, přehlídek v České republice, ale i v zahraničí.
V rámci hudebního oboru je možno studovat hru na tyto hudební nástroje:
• v oddělení klávesových nástrojů:
klavír, varhany, akordeon, hra na
elektronické klávesové nástroje
• v oddělení smyčcových nástrojů:
housle, viola, violoncello
• v oddělení strunných nástrojů:
kytara – akustická, elektrická, basová
• v oddělení dřevěných dechových
nástrojů: flétna zobcová a příčná,
klarinet, hoboj, fagot, saxofon
• v oddělení žesťových dechových
nástrojů: trubka, tenor, pozoun, tuba,
lesní roh
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• v odděleních bicích nástrojů: bicí
souprava, melodické bicí nástroje,
tympány
• v pěveckém oddělení: sólový, komorní
i sborový zpěv
• elektronické zpracování hudby,
ozvučovací technika

Taneční obor
Taneční obor podchycuje a rozvíjí pohybové nadání a chuť dětí k tanci a pohybu.
Probouzením smyslu pro krásu tance a harmonii spolu s rozvíjením vlastních nápadů
prohlubuje taneční výchova duševní život
člověka a ovlivňuje utváření jeho hlubších
vztahů k životu i jeho okolí.
Taneční obor v naší škole funguje již od
roku 1954. Žáci mají možnost získat nové
dovednosti v rámci pravidelných tanečních soustředění a workshopů. V roce 2019
vystoupili naši žáci na festivalu v polském
Krakově.
Od roku 2015 funguje pod Základní
uměleckou školou Přelouč skupina mažoretek. Od jejího založení je vedena Jarmilou Pavlíčkovou. Mažoretky se pravidelně
s úspěchem zúčastňují nejrůznějších soutěží. Vystupovaly v Polsku a ve Francii. Pravidelně vystupují na festivalech, plesech
a přehlídkách. Spolupracují s Dechovým
orchestrem ZUŠ Přelouč.
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Výtvarný obor
Základem výuky jsou pololetní tematické celky, které mají žáci a návštěvníci
školy možnost v celé šíři shlédnout dvakrát
v roce na školních pololetních výstavách.
Během let se několikrát obměnila část
vyučujících a tím i přístup k tematice výuky.
Tu se žáci ve výuce ubírali více cestou zpracování keramické hlíny, tu se objevilo více
práce s grafickými technikami, nebo práce
s textilním principem výuky. Žáci výtvarného oboru mají možnost výuky jak v Přelouči, tak na pobočce ve Chvaleticích.
Práce našich žáků mají možnost vidět
nejen návštěvníci školních výstav, ale také
ti, kteří občas zavítají do knihovny v Přelouči, ti co navštíví školní absolventský ples,
nebo ti, kteří v pravý čas projdou kolem
školního plotu, který se také někdy stává
dočasnou školní galerií.

Literárně dramatický obor
Literárně dramatický obor rozvíjí schopnost dětí vnímat a tvořivě zobrazit v čase
lidské chování a jednání. Rozvíjí umělecké
vlohy k divadelní a slovesné činnosti.
Všemi stupni studia prochází techniky
pohybové, mluvní a hudebně rytmické.
Vybavují žáky potřebnými dovednostmi
pro přirozený, kultivovaný, tvořivý výraz.
Součástí výuky v LDO jsou i základy historie dramatické a slovesné tvorby, návštěvy
vybraných divadelních a filmových představení, výstav, koncertů a kulturních památek.
V současné době vyučuje tento obor na
naší škole Klára Tvrdíková. Žáci ho mohou
navštěvovat nejen v Přelouči, ale také na
odloučených pracovištích v Rohovládově
Bělé a ve Chvaleticích.
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Žáci nejen, že každoročně připravují
novou divadelní hru, ale mají možnost vyzkoušet si například moderování koncertů,
festivalů nebo třeba plesu školy. S úspěchem se setkávají i krátká vystoupení LDO
v rámci celoškolních akcí jako jsou adventní koncerty nebo Garden Party.

Dechový orchestr ZUŠ
Dechový orchestr ZUŠ Přelouč vznikl již
v roce 1961. Od roku 2007 pracuje pod vedením Michala Chmelaře. Orchestr se od té
doby rozšiřuje jak v počtu členů, tak i v nástrojovém obsazení.
Mezi největší úspěchy za poslední dobu
patří zlatá pásma na mezinárodních soutěžích v Praze, Ostravě, Bratislavě, Hohenstein
– Ersthal, Leszně a Zrenjaninu. Orchestr čtyřikrát zvítězil v soutěži Concerto Bohemia
a účastnil se koncertu vítězů na Žofíně, které přenášela Česká televize a Český rozhlas.
V roce 2016 vystoupil na mezinárodní konferenci WASBE v Praze v sále České národní banky. Za posledních 10 let koncertoval
v Estonsku, Francii, Itálii, Německu, Bulharsku,
Srbsku, Maďarsku, Polsku a na Slovensku.
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V závěru školního roku pořádá ZUŠ Přelouč Žesťové interpretační kurzy pro žáky
ZUŠ a studenty konzervatoří. Jejich lektory
jsou přední čeští interpreti a členové významných hudebních těles (České filharmonie, Pardubické komorní filharmonie…).

Pěvecké sbory
Pěvecké sbory mají na naší škole tradici
již od roku 1990, kdy byl založen pěvecký
sbor Korálek. Ten školu i město skvěle reprezentoval na národních i mezinárodních
přehlídkách a festivalech.
V roce 2006 došlo ke sloučení Korálku
a pěveckého sboru ZŠ Masarykova a postupně vznikly tři pěvecké sbory, které fungují dodnes: Ohniváček, Rošťák a Plamen.
Každým rokem uskutečňují četné koncerty ve svém okolí, s úspěchem se zúčastňují národních i mezinárodních soutěží.
Jmenovat můžeme například zlatá či stříbrná pásma na soutěžích v Olomouci, Praze,
Bratislavě nebo v Chrudimi. Pěvecké sbory
pracují pod vedením sbormistrů V. Pokorné
a J. Šlaise.
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Kapela Buď fit
Skupina Buď fit vznikla na podzim roku
2006, v příštím roce tedy bude slavit 15 let
od svého založení. Její repertoár je velmi
různorodý, tvoří jej skladby popové, rockové i muzikálové. Skupina má na svém
kontě I soutěžní úspěchy. V roce 2010
v krajské soutěži tanečních orchestrů základních uměleckých škol ve Svitavách obsadila
2. místo. O čtyři roky později krajské kolo
stejné soutěže vyhrála a postoupila do celostátní soutěže, která se konala v Litvínově. Zde kapela dosáhla svého historického
úspěchu, když celorepublikové kolo vyhrála. Tento úspěch skupinu inspiroval k natočení svého prvního CD v nahrávacím studio
naší školy.
O kvalitě kapely svědčí i to, že si ji jako
svou předkapelu zve řada dospělých skupin
jako jsou Mogul, Splašené noty, Povoděň,
Stresor a další. Buď fit pravidelně účinkují
na akcích jako je ples ZUŠ, letní koncerty na
náměstí, ukončení prázdnin, dětský den,
Železnohorské slavnosti a mnoho dalších.

Soutěže a úspěchy
Žáci naší školy se každoročně účastní soutěží, které vyhlašuje MŠMT ČR, kde postupují i do ústředních kol a získávají tam
významná ocenění. V posledních letech se
naším žákům daří nad míru dobře. Skvělých
úspěchů dosahuje klavírní oddělení, jehož
žáci se v posledních letech stávali laureáty
prestižních soutěží jako jsou Beethovenovy
Teplice, Virtuosi per Musica v Ústí nad Labem, Mozart opět v Olomouci, Amadeus
Praha nebo Mládí Bohuslava Martinů v Poličce. Jmenovat musíme především nadějného klavíristu Adama Jelínka ze třídy paní
učitelky Baborákové. Skvělých úspěchů na
loňské soutěži MŠMT však dosáhlo mnoho
dalších žáků.
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Žáci dechového oddělení se mohou
pyšnit mnoha úspěchy ze soutěže MŠMT,
ve které se naprosto pravidelně dostávají
do ústředního kola v komorní i sólové hře.
Mezi největší úspěchy patří určitě ocenění
z národních i mezinárodních soutěží v Praze, Brně, Ostravě a Vidnavě. V loňském roce
byli tři žáci dechového oddělení vybráni do
projektu České filharmonie a trumpetistka
Iva Jindřišková ze třídy Michala Chmelaře
vyhrála konkurz do Dechového orchestru
Evropské unie v Lucembursku.

Workshopy a soustředění
Mimo rámec pravidelné výuky jsou pro
žáky ZUŠ Přelouč ve všech oborech realizována soustředění a workshopy. Díky kontaktům jednotlivých pedagogů školy a spolupráci s dalšími kulturními institucemi se
daří do ZUŠ Přelouč zvát špičkové umělce
a pedagogy, kteří pomáhají naším žákům
v jejich uměleckém rozvoji. Za poslední
dobu naši školu navštívili například Patrick
Gallois (francouzský flétnový virtuóz), Jan
Mráček (koncertní mistr České filharmonie,
vítěz Pražského jara), Kateřina Javůrková
(hornistka České filharmonie, vítězka Pražského jara), Gabor Boldocki (profesor trubky na Franc Liszt – Academy v Budapešti,
světový virtuóz) a mnoho dalších. ZUŠ Přelouč pořádá pro své žáky workshopy a semináře s hráči České filharmonie, profesory AMU, JAMU, Konzervatoře Pardubice a Pražské konzervatoře. Pravidelně pro
žáky organizujeme zájezdy na divadelní
a koncertní představení, výstavy a festivaly.
Všechny tyto akce, které škola pořádá nad
rámec své vyučovací povinnosti, pomáhají
našim žákům v jejich uměleckém rozvoji,
ale především také k vytváření vztahu ke
kulturním hodnotám.
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