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Milí čtenáři,

Minikvíz pro děti

vítáme vás u nového čísla časopisu proZUŠ. Co nového jsme pro vás
připravili? Věřím, že sedíte u otevřeného okna, venku zpívají ptáčci
a vy si užíváte jarní pohody. Příroda se začíná probouzet a zima si „balí
ﬁdlátka”.
Ale o jaru jsem psát nechtěla. Víte, co mě zaujalo? Březen je nejen
měsíc knihy, ale také je měsícem internetu. Co s vámi tato informace
udělá? Ve mně začne boj. Kniha? Internet?… Co je víc? Miluji knihy, ráda
si sednu s dobrou knihou na pěkné slunné místo a začtu se do
poutavého příběhu nebo sbírky básní. Ráda si listuji stránkami a čím
tlustší kniha, %m je to lepší, protože mám pocit, že si ji pořádně při
čtení vychutnám. :-) Papír je celkově pro& internetu něco, co uchopím
a vím, že něco mám. Nejen knihu, ale i obrázek, noty… Bez papíru, bez
knih nemohu žít. A na druhou stranu internet, elektronika, počítač.
Uznávám, technika nám život usnadňuje a dobrovolně u ní prosedíme
i několik hodin. Nemusím se „tahat” s tlustou knihou, ale můžu si ji
rovnou přečíst na tabletu. Už ale necí%m vůni nové knihy, neslyším
příjemné šustění stránek, chybí mi pocit souznění. Dalším příkladem
jsou hudební počítačové programy, díky kterým se dě& učí hrát
podle not, mohou si vracet čás& skladeb a učit se tančit, v graﬁckých
programech mohou malovat a upravovat obrázky. Je to jednoduchá cesta
k informacím, když něco hledáte, či ke komunikaci mezi žáky, učiteli…
I náš časopis v sobě kombinuje obojí – je zdarma šířen po internetu,
můžete si ho prolistovat na počítači, tabletu, mobilním telefonu, nebo
si ho i vy&sknout a číst jako knihu. Výsledkem mého zamyšlení asi
bude přiznání, že všechno potřebujeme k životu, k práci, k odpočinku,
k umění…
A jak to vidíte vy, milí čtenáři? Kniha nebo internet? Co je víc?

1. Jak se jmenuje hůlka, kterou
dirigent řídí orchestr:
a) ukazovátko
b) taktovka
c) dirigentka

7. Ze které čás& šáchoru papírodárného se vyráběl papyr:
a) z kořenů
b) z květů
c) ze stébel

2. Waltz je tanec:
a) v tříčtvrťovém taktu
b) v dvoučtvrťovém taktu
c) v třípůlovém taktu

8. Struny se původně vyráběly:
a) ze šlach
b) ze střev
c) ze svalů

3. Divadlo ABC je činoherní
divadlo patřící pod:
a) Městská divadla brněnská
b) Městská divadla pražská
c) Městská divadla ostravská

9. Vlasta Burian byl herec známý
jako:
a) Král smíchu
b) Filmový král
c) Král komiků

4. Druh plochého štětce se nazývá:
a) kočičí ouško
b) kočičí čumáček
c) kočičí jazýček

10. Kdy se narodil Giuseppe Verdi:
a) 10. srpna 1613
b) 10. září 1713
c) 10. října 1813

Šárka Procházková

11. Pantomima je divadelní způsob
5. Kdo napsal opery Lohengrin,
vyjádření pomocí:
Prsten Nibelungův nebo Bludný
a) mimiky a ges&kulace
Holanďan:
b) tance
a) Giacomo Puccini
c) s%nů
b) Richard Wagner
c) Jules Massenet
6. Co je to Quickstep:
a) párový tanec
b) skupinový tanec
c) sólový tanec

Své odpovědi nám zasílejte do 31. 3. 2015
na e-mail redakce@prozus.cz nebo SMS
na telefonní číslo 605 439 432 (uveďte své
jméno, adresu a věk). Každý desátý autor
správných odpovědí obdrží věcnou cenu.
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pozoun, kontrabas + smyčec, klarinet, lesní
roh, trubka (basová s otočnými ven$ly)
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ZUŠ Litoměřice je školou, která
se může pochlubit svou bohatou
minulos•. Již v roce 1901 vznikla
v Litoměřicích Městská orchestrální
škola. Existovala nepřetržitě, jen
podle legisla•vy měnila své názvy
– Česká hudební škola, Základní
hudební škola, Lidová škola umění.
Současná Základní umělecká škola
Litoměřice je školou mladistvou,
která nabízí studium ve všech
Hlavní budova ZUŠ Litoměřice
uměleckých oborech nadaným
litoměřickým žákům i žákům na pě• pobočkách v okolí Litoměřic.
Velmi široký záběr má hudební obor, který kromě bohaté nabídky
individuální výuky hry na hudební nástroje nabízí žákům možnost
uplatnit své dovednos• v komorních souborech a orchestrech (Junior
band, Schizzo band, Smyčcový komorní orchestr, Orchestr dechových
nástrojů, hudební seskupení „Nezrychluj!!!“, Blues combo LT
a Flautoband). Tato uskupení pravidelně koncertují v Go•ckém hradě
v Litoměřicích. Orchestry i komorní soubory (ﬂétnový, violoncellový)
se zapojují do mnoha kulturních akcí města i blízkého okolí. Sólisté
všech nástrojových oddělení mají spoustu příležitos• k vystoupení
na veřejných koncertech školy v Divadle K. H. Máchy v Litoměřicích,
při výchovných koncertech
pro žáky základních škol
nebo
při
koncertech
na pobočkách školy. Pro
žáky varhanního oddělení
je každoročně uspořádán
varhanní koncert v katedrále sv. Štěpána. Zkrátka
nepřijdou ani klavíristé,
pro něž klavírní oddělení
připravuje řadu zajímavých
Hudební seskupení „Nezrychluj!!!“
ZUŠ

28. 3. 1914 (101 let)
Narodil se Bohumil Hrabal – český prozaik, jeden z nejvýznamnějších
a nejosobitějších spisovatelů druhé poloviny
20. stole•. Stal se nejpřekládanějším českým
autorem té doby. V jeho díle hojně čerpal
z auten•ckých životních zkušenos• a psal
s nadsázkou s trochou komična a černého
humoru. Mezi jeho nejznámější díla patří
Ostře sledované vlaky, Skřivánek na ni•,
Postřižiny, Něžný barbar, Slavnos• sněženek,
Obsluhoval jsem anglického krále, Příliš hlučná
samota. Některá jeho díla byla zﬁlmována
a byla velmi populární jak u nás, tak i v zahraničí. Přeložena byla do více než 28 jazyků.
30. 3. 1853 (162 let)
Narodil se Vincent van Gogh –
holandský malíř a graﬁk, jeden z nejvýznamějších světových osobnos• výtvarného umění. Vytvořil v rela•vně malém
časovém intervalu dese• let zhruba 900
maleb a 1 100 kreseb. Jeho dílo bylo za jeho
života takřka neznámé (prodala se jen jedna
malba necelý rok před Goghovou vraždou).
Za života se Van Gogh nedočkal výraznějšího
uznání. Posmrtně však jeho sláva stoupala
závratnou rychlos•; zejména po výstavě v Paříži 17. března 1901 – 11
let po jeho smr•. Vůlí vyjádřit vlastní pocity
se stal jedním ze zakladatelů právě nastupující
umělecké větve zvané expresionismus. Některé
z Goghových maleb zaujímají vysokou pozici
v seznamu nejdražších maleb na světě. Obraz
Kosatce byl prodán za tehdy rekordních 53,9
milionu dolarů a jeho Portrét doktora Gacheta
se prodal za rekordních 82,5 milionů dolarů.
Šárka Procházková
Váš pomocník do školy
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o úpadku husitství), Temno (román z doby pobělohorské, který
zobrazuje dobu největšího útlaku českého národa), Psohlavci (román
ze 17. stole# o Janu Kozinovi), F. L. Věk (pě$dílný román z doby
obrození), Filosofská historie (román o život studentů a o boji v Litomyšli
z doby obrození), a Lucerna (divadelní hra – pohádkové drama spojující
svět reálných a pohádkových postav).
12. 3. 2004 (11 let)
Zemřel Karel Kachyňa – významný český ﬁlmový režisér. V polovině
padesátých let se proslavil ﬁlmy Král Šumavy a Práče. Jeho
ﬁlmy ze šedesátých let byly často výrazně kri$cké vůči komunis$ckému režimu (Ucho, Noc nevěsty) a proto byly zakázány. Poté
byl Kachyňa nucen točit ﬁlmy vyhovující
svým obsahem. Jeho ﬁlmy rozhodně patří
k nejlepším českým ﬁlmům vůbec (Ucho,
Zla# úhoři, Smrt krásných srnců, Pozor vizita
a Kráva). V roce 1999 převzal Karel Kachyňa na
Mezinárodním ﬁlmovém fes$valu v Karlových
Varech zvláštní cenu za dlouholetý přínos
světové kinematograﬁi. V roce 1995 také
získal ocenění Český lev za dlouholetý umělecký
přínos českému ﬁlmu.
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21. 3. 1685 (330 let)
Narodil se Johann Sebas"an Bach – německý barokní skladatel
a varhaník. Jeden z největších hudebních géniů všech dob
a završitele barokního hudebního stylu. Ve
své době se proslavil především jako interpret
a improvizátor, ale jako skladatel nebyl příliš
uznávaný. Bachova hudba byla vnímána
jako konzerva$vní a po jeho smr$ upadla
na padesát let téměř v zapomění. Až od 19.
stole# se začala postupně opět více hrát.
Mezi Bachova nejznámější kompozice patří
Braniborské koncerty, Dobře temperovaný
klavír, Mše h moll, Matoušovy pašije, Umění
fugy, Hudební obě$na a Goldbergovy variace.
ZUŠ

ZUŠ Litoměřice

koncertů (koncerty s rodiči, koncerty pro nejmenší klavíristy, exkurze
do klavírní továrny aj.). O talentované zpěváky skvěle pečují pedagogové pěveckého oddělení. Vedle klasického zpěvu lze studovat
i populární zpěv. Při škole působí dětský pěvecký sbor Litoměřický
Hlásek, který v roce 2015 oslaví 55. výročí svého založení.

Pěvecký sbor Litoměřický Hlásek
Nedávno škola koupila nový koncertní klavír. Svého stodvace$letého
dobrého Steinwaye ale neopus$la, věnovala ho litoměřickému domovu
pro seniory. Vznikl tak zajímavý koncertní prostor a zároveň příležitos$
k pravidelným koncertům žáků. Tyto koncerty mají jedinečné kouzlo.
Málokdy jindy mají žáci možnost zažít to, co při těchto koncertech.
Rozdávají radost. Na tyto koncerty se lidé moc těší, dětem dopřávají
velkou pozornost a uznání.
Bohatou činnost hudebního oboru završil v loňském roce první ročník
Litoměřické letní ﬁlharmonie. V tomto projektu se sešlo pod taktovkou
dirigenta Andrease Grohmanna přes padesát hudebníků, kteří během
víkendu nacvičili skladby Bacha, Haydna, Bernsteina, Mozarta, Dvořáka,
Respigiho a Rimského-Korsakova. Do projektu se zapojili naši žáci
a žáci z partnerské školy Musikschule des Landkreises Meissen.
Ke spolupráci byli přizváni studen$ teplické konzervatoře, několik
mentorů z profesionálních těles: SČF Teplice, FOK Praha, AMU Praha
Váš pomocník do školy
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a Opera Ús• nad Labem. Tento
projekt jsme zvládli díky podpoře
města Litoměřice a Fondu česko
-německé budoucnos•. Na prvním ročníku jsme získali bohaté
zkušenos•, zjis•li jsme, co společně v týmu dokážeme. Velkou
hodnotou se ukázalo setkání
mladých lidí se zkušenými
hráči, vznikla přátelství, plány do
dalších let… Nyní chystáme na
Eliáš Krákora u starého Steinwaye
poslední květnový víkend druhý
ročník, k němuž jsme přizvali ostatní ZUŠky z litoměřického okresu.
Stejně jako hudební se může pochlubit řadou úspěšných žáků také
výtvarný obor. Ten působí ve dvou ateliérech. Pořádá pravidelné
výstavy, vystavuje práce žáků v nemocnicích, lékařských ordinacích,
účastní se soutěží, dobročinných projektů, výtvarných exkurzí
v tuzemsku i zahraničí. Pedagogové pravidelně s žáky navštěvují výstavy,
pořádají besedy a workshopy.
Literárně-drama•cký obor, jehož existence je téměř třice•letá, vychoval
celou řadu divadelních nadšenců i několik úspěšných absolventů
JAMU, DAMU a konzervatoří. Někteří jsou se školou stále spja• jako
učitelé, lektoři nebo přátelé školy. Bývalí
žáci dokonce působí v ochotnickém
divadelním spolku Li-Di, který má ve
škole zázemí a je s ní velmi úzce
propojen. Žáci školy mají možnost
pracovat v divadelním souboru Mladivadlo. Nebojí se vlastních autorských
inscenací na půdě školního divadélka
Minimax, originálních divadelních projektů ani celovečerních divadelních
her realizovaných v prostorách Divadla
K. H. Máchy v Litoměřicích. Mezi
nedávné velké úspěchy patří inscenace
„Jedno slovo pro druhé“.
Autor: Matyáš Szaffner, 8 let
ZUŠ

Kalendárium
1. 3. 1971 (44 let)
Zemřel Fran!šek Hrubín – český spisovatel, básník a scénárista.
Z básnických sbírek, které napsal, je asi
nejznámější Romance pro křídlovku z roku
1962, která byla také v roce 1966 zﬁlmována
režisérem Otakarem Vávrou. Také byl autorem
prózy (U stolu, Zlatá reneta), dramat (Srpnová
neděle, Oldřich a Božena – obojí byla také
zﬁlmována). Psal lidové pohádky a hádanky
pro dě• (Špalíček veršů a pohádek)
a překládal nejvíce z francouzš•ny například díla
slavných „Prokletých básníků” (Arthur Rimbaud,
Paul Verlaine, Charles Baudelaire).
2. 3. 1824 (191 let)
Narodil se Bedřich Smetana – významný český hudební skladatel období
roman•smu. Svými osmi dokončenými
operami různých žánrů položil základ
českého repertoáru. Nejznámější – a to i ve
světě – je jeho komická opera z venkovského
prostředí Prodaná nevěsta, která je považována za prototyp české národní opery.
V padesá• letech zcela ohluchl, ale i po
ztrátě sluchu dokázal složit řadu vrcholných
děl. Z této doby je například nejznámější
cyklus symfonických básní Má vlast.
12. 3. 1930 (85 let)
Zemřel Alois Jirásek – český drama•k, prozaik
a poli•k. Autor řady slavných historických románů
a představitel realismu. Mezi jeho nejznámější
díla patří Staré pověs• české (soubor pověs• od
praotce Čecha), Mezi proudy (román líčící počátky
husitského hnu•), Pro• všem (román líčící vrchol
husitského hnu•), Bratrstvo (třídílný román
Váš pomocník do školy
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ZUŠ Litoměřice

projekty mohou být představeny i formou fotodokumentace. S •m
souvisí i možnost vystavovat v elektronické podobě. Školy mohou své
projekty prezentovat nejen formou fotograﬁí, ale i krátkými ﬁlmy,
animacemi, prezentacemi v PowerPointu nebo v PDF. To umožňuje
i textový nebo mluvený komentář, který je často nezbytný. Výstava tak
získává mul!mediální charakter.

V samém počátku svého působení
je taneční obor. Svou činnost zahájil
teprve v září 2014. Je jako malé
děťátko, všichni z něj máme radost
a těšíme se na jeho první krůčky.
Příznačné je nadšení všech zúčastněných – malých žáků tanečníků
i paní učitelky.
Přestože jsem představila školu podle
jednotlivých oborů, je sourodým
celkem a centrem uměleckého vzdělávání i kulturního dění v Litoměřicích.
Na bohatou minulost školy současní
žáci a pedagogové kvalitně navazují
a násobí ji svým uměním, elánem
Jedno slovo pro druhé
a pílí. Jsme velmi pyšní na to, že
máme v posledních letech úspěšné žáky, kteří pokračují dále ve studiu
na uměleckých školách a konzervatořích. Ovšem i !, kteří se profesně
zaměří jinak než umělecky, se k nám rádi vracejí. Přicházejí na akce
školy, navštěvují své učitele, řada z nich přivádí své vlastní dě! k zápisu
s vědomím, že dělají pro své dě! to nejlepší.

Letošní téma – Svět jako Rubikova kostka
Zdánlivý chaos má svůj řád. Blíže je možnost uchopení tématu rozepsána
na stránkách přehlídky.
Přehlídka bude přístupná všem návštěvníkům hradu po celý měsíc
květen. Školám se tak nabízí možnost uspořádání exkurze nebo výletu
do atrak!vního prostředí dnešní Ostravy spojené s návštěvou výstavy,
případně s malováním ve venkovních prostorách hradu. Vernisáž
s programem proběhne 7. května 2015 v 10.00 hodin.
Rozborový seminář pro výtvarné pedagogy s promítáním elektronických příspěvků a komentářem pak 28. května 2015 v 10.00 hodin
v prostorách výstavy.
Mgr. Zdeněk Babinec
ředitel ZUŠ Zdeňka Buriana, Kopřivnice

Mgr. Dominika Valešková
ředitelka ZUŠ Litoměřice
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Junior band ZUŠ Litoměřice
ZUŠ
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galeriích. Organizátoři vytvořili
samostatné webové stránky
a umožnili školám vystavit práce
i v elektronické podobě. To
umožnilo vystavit i to, na co na
výstavě nebyl prostor a potřebná
technika. Posláním přehlídky
je podporovat originální pedagogické přístupy, které rozvíjejí
tvořivost dítěte.

ředitelkou ZUŠ Litoměřice

Komu je určena

V divadle s žáky literárně-dramatického oboru
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Paní ředitelko, jsem ráda, že jste přijala moji nabídku na rozhovor.
Řekněte mi, jak dlouho jste ve funkci ředitelky?
Jsem ve funkci krátce, teprve od srpna 2013. I z tohoto důvodu jsem se
k rozhovoru dlouho odhodlávala. Vím, že nemohu čtenářům nabídnout
tolik zkušenos$ jako mí kolegové. Možná ale potěším nějakého začínajícího ředitele... Hlavním důvodem, proč jsem se nakonec k rozhovoru
odhodlala, je právě naše škola, žáci, učitelé a jejich vynikající práce.
Jsem tu kvůli nim.
Do ZUŠ v Litoměřicích jsem nastoupila v roce 1993, ale učila jsem zde
pouze dva roky. Po mateřské dovolené jsem působila na jiných školách.
Přesto jsem byla se ZUŠ spjata dlouhá léta, a to hlavně jako matka
dvou žáků. Myslím, že je dobře, že jsem neučila jen v ZUŠ, ale získávala
zkušenos& jinde, na jiných typech škol – krátce na ZŠ s rozšířenou
výukou hudební výchovy a mnohem déle na střední pedagogické
škole. Učila jsem český jazyk a literaturu, literaturu pro dě&, mluvený
projev a přednes, hudební výchovu s metodikou a pedagogickou praxi
v mateřské škole. Dvanáctým rokem jsem sbormistryní dívčího
pěveckého sboru Máj, deset let jsem vedla ﬂétnový soubor Oethos.
ZUŠ

Přehlídky se mohou účastnit všechny školy Moravskoslezského kraje.
Prezentace je rozdělena podle typu školy: ZŠ, SŠ a ZUŠ. Umožňuje
školám představit nejen práce žáků a studentů, ale i metodické postupy
a projekty výtvarných pedagogů. Jde o vzájemnou výměnu zkušenos$
a možnost prezentace svého oboru. Pro dě& je to zase příležitost
vystavit své práce v atrak&vních prostorách hradu a stránkách přehlídky,
které bývají funkční až do konání dalšího ročníku. Počet zapojených škol
se v předchozích ročnících pohyboval kolem šedesá&. Stránky soutěže
najdete na www.vg2007.wz.cz.

Interval
Letos se výstava bude konat již počtvrté. Vzhledem k problémům
s pronájmem prostoru je pořádána v tříletém intervalu. Název zůstává
stejný, mění se jen rok.

Co nového přináší
Ve speciﬁckých prostorách hradu
nenajdete rovnou zeď. Už to brání
klasickému poje$ výstavy. Každý
pedagog tak musí přijít s nápadem, jak daný prostor co nejefek&vněji využít. Instalace by
měla být nápaditá, nepřeplácaná
a tema&cky jednotná. Díla i
Váš pomocník do školy
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Výtvarná přehlídka OSTRAVA 2015
Zdeněk Babinec vyučuje výtvarnou
výchovu již několik desítek let.
Počátkem devadesátých let se začal
věnovat výtvarným projektům, stal se
okresním metodikem pro výtvarnou
výchovu, založil tradici výtvarné
přehlídky FANTAZIE, krajské přehlídky
OSTRAVA a místní Svět dobrodružství
a fantazie. Od roku 2003 je ředitelem ZUŠ Zdeňka Buriana v Kopřivnici.

Mo•vace
V naší zemi probíhá řada významných výtvarných soutěží. Výstavy pak
probíhají především v Čechách a navš$vit je s dětmi bývá vzhledem
k vzdálenos% téměř nemožné. Nesnadné bylo i propracovat se do výběru
pro takovou výstavu. Spousty krásných dětských výtvorů tak končily
v lepším případě v archívech škol. Naším záměrem bylo založit tradici
nové, místní přehlídky výtvarných prací dě$ a mládeže. Tak vznikla
v roce 1993 okresní přehlídka pod názvem FANTAZIE. Většina škol
využívala této příležitos% a prezentovala se velmi nápaditými kolekcemi
výtvarných prací všeho druhu. Zázemí pro takto velkou výstavu poskytl
Žero$nský zámek v Novém Jičíně a v závěru i zámek v Kuníně. Poslední
ročník se konal v roce 2005.
Současná výtvarná přehlídka na tuto tradici navázala. Pod hlavičkou
Krajského vzdělávacího a informačního centra, Nový Jičín se dal
dohromady tým několika výtvarných pedagogů a v roce 2007 se podařilo
uspořádat podobnou přehlídku v prostorách Slezskoostravského hradu.
Z okresní přehlídky se tak stala krajská a název se změnil podle místa
výstavy – OSTRAVA.

Zvláštnos•
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Naše výtvarná přehlídka má poněkud jiný charakter, než u podobných akcí
bývalo zvykem. Od svého vzniku je realizována ve dvou podobách. Všichni
účastníci mají možnost prezentace na skutečné výstavě i virtuálních
ZUŠ

Působím jako lektorka NIDV, pro který vedu metodické semináře. Na
ZUŠ jsem se tedy vrá%la po dvace% letech, jako bych byla na zkušené…
Možná je výhoda, že jsem přišla do školy „zvenku“, přitom jsem
s životem školy neztra%la spojení. Pomáhá mi to vnímat školu v širších
souvislostech.
Tím, že jste jako ředitelka nastoupila nedávno, máte určitě ještě v živé
pamě• Vaše začátky – Vaše představy, plány a očekávání. Povedlo se
Vám z toho něco splnit?
Nastoupila jsem se spoustou
plánů. Mám radost, že se
některé daří realizovat. Uvedli
jsme v život taneční obor,
pořídili koncertní klavír, rozšířili možnos% koncertování
žáků v dalších zajímavých
prostorách, navázali spolupráci s partnerskou hudební
školou v Míšni, spolupracujeme s litoměřickými kulturními spolky, s Centrem Děti z prvního ročníku tanečního oboru
cestovního ruchu Litoměřice a s médii, zavedli nové webové stránky
a logo, stali se členem AZUŠ, zrealizovali první ročník mezinárodního
projektu Litoměřická letní ﬁlharmonie, od září 2014 nově vyučujeme
skladbu, právě pořizujeme interak%vní tabuli. Co mě velmi překvapilo,
je množství nepedagogické, administra%vní práce. Mnohdy jsem se
musela vyrovnávat sama se sebou. Měla jsem spoustu plánů, vizí
a nápadů, ale realita mě naučila vycházet vždy z dané situace a možnos$.
Myslím, že podstatou práce ředitele školy je lidskost. Sice se ředitel pere
a vyrovnává se starostmi, čelí nečekaným
„bojovým úkolům“ statečně a houževnatě,
ale pracovat s lidmi musí v klidu. To je to,
co lidé od ředitele očekávají a potřebují.
Pro lidi kolem sebe chci být ředitelkou
spravedlivou. Myslím, že dávám kolegům
prostor pro kvalitní práci, že mají pro svoji
práci klid a vhodné podmínky.
Logo ZUŠ Litoměřice
Váš pomocník do školy
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Vzdělávání nadaných žáků a žáků se speciálními potřebami vzdělávání

Ano, spolupráce a vztah mezi ředitelem a pedagogy jsou velice důležité.
Když se toto podaří sladit, může škola jako celek hodně dokázat. Jak
byste představila Váš tým?
Mezi kolegy jsou mí bývalí
učitelé, kolegové, spolužáci
ze studií, některé z mladších
jsem dokonce učila. V současnos# je v týmu 41
učitelů. Každý je originál,
osobnost… V této souvislos# mě napadá příměr
k mozaice, k obrazu, který
je tvořen mnoha dílky.
Některé jsou jako drahoNejmladší muzikanti z „Nezrychluj!!!“
kamy, cenné a krásné,
některé nenápadné, jiné ještě neobroušené. Důležité je, že každý je
jiný, každý je svým způsobem nádherný a především každý má svůj
význam v celkovém obrazu. Tak je to i s celkovým obrazem školy,
s naší společnou prací. Cí&m za obraz školy zodpovědnost a musím
ho vnímat jako celek. Mým úkolem je ho opatrovat, ochraňovat, možná
občas vybrušovat a především rozvíjet.

služeb pro veřejnost a rozšiřuje občanská vybavenost města Brna.
Odborné vzdělávací semináře, kterých se zúčastnili pedagogové školy
byly zaměřené na tato témata: Diagnos#ka hudebních schopnos& dě&
a využi& vizualizace při testování, Akordeon a jeho hudební uplatnění
ve výuce nadaných dě&, Pohybová teorie a praxe se žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami,
Didak#ka hudební výchovy, Psychoterapie – prevence zdravotních
po&ží, Umělecké vzdělávání
– krea#vní forma terapie pro
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Víte, jak přidanou hodnotu
grantu vnímám z pozice
ředitelky školy? Každý z nás
– živě diskutujících v pedagogickém sboru – přinesl jiný
pohled na stejné problémy.
Nastartování těchto ak#vit
Didaktika hudební výchovy
a jejich zabezpečení ve větším
PhDr. Blanka Knopová, CSc.
měřítku by bez ﬁnancování
projektu z Evropských sociálních fondů v České republice a státním
rozpočtem České republiky nebylo uskutečnitelné. Vzdělávat se,
udržovat si či zvyšovat získané dovednos# si pedagogové ZUŠ Jaroslava
Kvapila mohou i po ukončení projektu v rámci vybraných vzdělávacích
nabídek dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků organizovaných
Střediskem služeb školám a zařízením pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno. Veškerá výpočetní a zvuková technika zakoupená
z projektu je nadále obnovována z provozních prostředků školy.
Bc. Eva Znojemská
garantka projektu
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Výstava výtvarného oboru na hradě v Litoměřicích
ZUŠ

Váš pomocník do školy
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školství, mládeže a tělovýchovy.
Nezpochybnitelnou přidanou hodnotou pedagogů vyučujících nadané
žáky je, že mají možnost vyzkoušet
si metodické postupy práce mnohdy
pod tutorským dohledem špičkových
pedagogů z vyšších uměleckých
škol (Konzervatoř Brno, JAMU).
Vybraným jedincům je dána možnost
k urychlení vzdělávacího procesu,
k rozšíření a vyšší náročnos• učiva
a k častějším prezentacím na koncertních vystoupeních.
U žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami je důvodem k zapojení
Houslový seminář
do projektu větší kompetence pedaprof. doc. Jindřich Pazdera
gogů školy, než je běžný na jiných
uměleckých školách, individuální přístup za pomoci ak•vní spolupráce
zkušených lektorů a špičkových pedagogů. V neposlední řadě je
pro ZUŠ Jaroslava Kvapila největší mo•vaci zvýšení pres•že školy
v očích rodičů i zřizovatele, na veřejnos•, ale také i u konkurenčních
škol v Brně. Obsahem projektu je rozvíjení metod a forem práce ve
výuce nadaných žáků a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
v základní umělecké škole. Pedagogové v něm dostali příležitost k lepšímu
poznání nových metod práce, k prohloubení znalos• z diagnos•ky,
vyhledávání a vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků. Zvýšili
si kompetenci (a •m pádem i svou konkurenceschopnost) pro práci se
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Od těchto žáků se speciálními vzdělávacími potřebami musí mít škola
doklad o speciﬁkaci pos•žení z pedagogicko-psychologické poradny.
Neméně podstatnou sebevzdělávací skupinou jsou samotní učitelé
školy, kteří se ve své praxi mnohdy poprvé dostávají do kontaktu s takto
pos•ženými žáky. Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami je dána
možnost individuálního přístupu k jejich speciﬁckým potřebám díky
větší časové dotaci na výuku a fundovanějšímu přístupu ke speciálnímu
uměleckému vzdělávání, čímž se naplňuje i zvýšení kvality poskytovaných

Líbí se mi, jak jste dokázala
krásně popsat Váš tým. Ale
zmínila jste se také, že Vás
překvapilo velké množství
administra"vní práce. Už jste
si na tu papírovou válku, která
k tomu všemu patří, zvykla?
Po půlroční cestě džunglí
administra•vy jsme s kolegou
zástupcem využili možnos•
vyzkoušet systém iZUŠ. Úžasná
pomoc. V této souvislos• se
Přednes literárně-dramatického oboru musím pochlubit svým týmem.
Již od září 2014 kolegové plně využívají výhod informačního systému
a snadné komunikace. To, čeho se někteří zprvu obávali, nakonec
bravurně zvládli a bez problémů si vedou třídní dokumentaci v iZUŠ.
Papírové třídnice již nepotřebujeme.
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Vzdělávání nadaných žáků a žáků se speciálními potřebami vzdělávání

ZUŠ

Zeptala jsem se Vás na spoustu věcí, které jste dělala poprvé. Můžu se
zeptat na pořádání nějaké větší akce ZUŠ? Vystoupení, výstavu…? Co
bylo nejvýznamnější ve Vaší nové funkci?
Velkou zkušenos• pro mě hned v prvním roce ve funkci byla Litoměřická
letní ﬁlharmonie. Byl to první ročník mezinárodního projektu, o kterém
jsem se již zmínila v úvodním článku o škole. Zkoušky na náměs•, koncert,

Zkouška orchestru na školní zahradě ZUŠ
Váš pomocník do školy
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Vzdělávání nadaných žáků a žáků se speciálními potřebami vzdělávání

organizační zajištění akce… vůbec to nebylo jednoduché. Ukázalo
se ale, že je kolem mne spousta pracovitých lidí a zvládli jsme
to. Největší radost jsem měla z dě•, které si to užívaly. Úžasné bylo
vidět, jak vedle sebe při zkouškách a koncertech seděli zkušení hráči
profesionálové, studen• konzervatoří a naši žáci. Byl to pro ně životní
zážitek. Zároveň jsme hos•li žáky z partnerské školy z Míšně, čili vznikla
přátelství a v době mimo zkoušek bylo veselo. Možná to byla právě
Litoměřická ﬁlharmonie, která nám dala inspiraci k dalšímu společnému
muzicírování. Na závěr každoročně pořádaného koncertu učitelů jsme
v listopadu překvapili nejenom diváky, ale i sami sebe. Vytvořili jsme
společně se staršími žáky orchestr a zahráli několik zajímavých aranží
známých melodií.

psychické stránce. Svědčí o tom fakt,
že na základních uměleckých školách
studuje velmi malý počet žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami.
Učitelé (i • špičkoví) to•ž v sobě
mají zakódované obavy z toho, zda
budou speciálním potřebám žáků se
svými pedagogickými zkušenostmi
stačit. Mnoho z nich nenašlo v sobě
odvahu překonat bariéru, která byla
postavená na tom, že v minulos• se
Akordeonový seminář
s výukou těchto žáků vůbec nezaMgr. art. Janka Halačová
bývali.
I vzhledem ke kurikulární reformě ZUŠ, která již počítá se začleněním
těchto jedinců do výuky, jsme se rozhodli tuto situaci alespoň na naši
škole změnit. Reálný předpoklad pokračování této práce i po ukončení
projektu je již nastartován a škola se i v budoucnu bude fundovaněji
těmto žákům věnovat.
Cílovou skupinu grantového projektu tvoří u nás 19 žáků hudebního
oboru a 8 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Nadané žáky a jejich rodiče k účas• v projektu mo•vuje možnost
získat více hodin k prohloubení studia a možnost rychlejšího postupu
vzdělávacího procesu. Pro ty z nich, kteří se v budoucnu chtějí zabývat
hudbou profesionálně, je to intenzivnější a cílenější příprava ke studiu
na dalších vyšších uměleckých
školách. Jedním z největších
přínosů pro pedagogy školy je
poznání metodického postupu
práce špičkových pedagogů
s talentovanými žáky.
Vybraní žáci dokladují svou
úspěšnost diplomy dokazujícími umístění v soutěžích
na 1.–3. místě v krajských
a ústředních kolech soutěží
Klavírní seminář
vyhlašovaných Ministerstvem

Paní ředitelko, povídali jsme si o Vašich pocitech a starostech, které
jste prožila jako začínající ředitelka základní umělecké školy.
Moc Vám děkuji, že jste se o ně s námi podělila. Věřím, že budou inspirací
nejen jinému začínajícímu řediteli. Zvládáte svou funkci skvěle, jste velmi
milá, skromná a upřímná. Vážím si toho a přeji Vám, aby se Vám dařilo
i nadále, a mnoho úspěchů jak v pracovním, tak v osobním životě.
Šárka Procházková

Ze závěru koncertu učitelů
pro
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Koncert k 25. výročí založení
ZUŠ Potštát

Grant pro žáky ZUŠ

Dovolte, abych vás pozvala na Slavnostní koncert u příležitos$ výročí
25 let založení naší školy.

Od dubna 2012 je Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila, Brno,
tř. Kpt. Jaroše 24 nositelem grantového projektu v rámci globálního
grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Jana Kozubíková
ředitelka ZUŠ Potštát

Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost
Název oblas" podpory: Rovné příležitos$ dě% a žáků, včetně dě% a žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami
Název výzvy: Jihomoravský kraj – Výzva č. 1 pro grantový projekt – oblast
podpory 1.2
Název projektu: Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se speciálními
potřebami vzdělávání v ZUŠ
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.17/01.0012

Proč grantový projekt na toto téma?
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Z autoevaluační analýzy práce školy vyplývalo, že dlouhodobě je
umělecké vzdělávání dobře nastaveno na průměrně nadané dě$. Nebyly
v něm však rovné příležitos$ pro dě$, které potřebují rychlejší postup,
vyšší náročnost učiva, diferencované učební plány a propracovanější
metodické postupy výuky, ale hlavně chyběla větší hodinová dotace
na žáka. Ještě horší byla situace
u žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami v prostředí ZUŠ. Učitelé
ZUŠ obecně nemají potřebné
kompetence pro tuto speciální
oblast ani dostatek zkušenos%
pro odstraňování bariér bránících
rovnému přístupu všech jedinců
ke vzdělávání. Přes veškerou pedagogickou zkušenost pro tuto náročnou práci nejsou učitelé
Seminář na téma – Tréma
dobře
připraveni
ani
po
PhDr. Judita Kučerová, PhD.
ZUŠ

Základní umělecká škola Potštát
a
Sdružení rodičů a přátel školy při ZUŠ Potštát
si Vás dovolují pozvat
na

SLAVNOSTNÍ KONCERT
u příležitosti výročí 25 let založení ZUŠ Potštát
Koncert se uskuteční v pátek 17. dubna 2015 v 18.00 hodin
v sále potštátského zámku
Účinkující:
žáci a pedagogové školy

Váš pomocník do školy
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Brigáda v uranových dolech

Za posledních pár let došlo
v naší společnos• k velkým
změnám. Technika (myslím ta
výpočetní) již není výsadou
několika „vyvolených”. Ta tam
je doba, kdy počítačům rozumělo jen pár nadšenců
z vašeho okolí a byli díky tomu
tak trochu divní. Dnes je tento
svět plně integrován do našich
životů.
Mobilní telefon již dávno
neslouží jen k telefonování, slovo tablet(y) se z farmacie přestěhovalo
do spotřební elektroniky a počítače už dnes umí obsluhovat téměř
každý. Díky internetu je spojení s kýmkoliv a kdekoliv otázkou jednoho
kliknu• myší během několika okamžiků. Zkrátka, svět se, ať chceme
nebo ne, změnil. Zda k lepšímu nebo horšímu, ponechám na zvážení
laskavému čtenáři. Ale změna je život, a kdo se jí brání, jako by bojoval
s větrnými mlýny.
Díky těmto změnám je nutné někdy trochu změnit myšlení či zažité
postupy. Například návrh a •sk plakátů byl dříve výsadou graﬁckých
studií, dnes to každá škola zvládne s běžným počítačovým vybavením
sama. Stačí šikovný pan učitel či paní učitelka, graﬁcký program zdarma
stažený z internetu a za dopoledne je hotovo. Stejně tak organizace
koncertů či různých akcí může díky e-mailové komunikaci probíhat
mnohem rychleji a efek•vněji. Nicméně rád bych vám představil řadu
dalších možnos•, které dnešní doba nabízí. O mnohých jistě víte, ale
možná vás nenapadlo využít je ve prospěch svůj, vašich žáků nebo školy.

Sdílené dokumenty

14
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Internet je dnes naprosto běžnou součás• našeho pracovního i soukromého života. Umožňuje vyhledávat informace, sdílet je či komunikovat
třeba s rodiči žáků. Umožňuje také online spolupráci více lidí nad jedním
dokumentem. Představte si situaci, kdy se snažíte dát dohromady
ZUŠ

Rodiče často přicházejí s obavami ohledně ceny bicí soupravy. Rozměry
nástroje budí respekt a ﬁnanční fantazie pracuje na plné obrátky. „Budete
si muset přibrat brigádu v uranových dolech, paní Horáčková,“ účastně
pak informuji takovéhoto tazatele. Jak je to ve skutečnos•?
Pokud žák bude využívat školní
cvičebny, veškeré náklady se
zredukují na platbu školného a
nákup paliček a not v ceně řádově
několika dese•korun. Pokud bude
ch•t později investovat do bicí
soupravy, rád poradím, tentokrát
bez uranu. Zde je to s cenou jako
ve všech oborech. Starší nástroj
při troše štěs• seženete za 3 000
Nákup soupravy s žákem
Kč. Pokud však nevíte co s penězi,
v opavském Drumcenter
horní hranice je samozřejmě
takřka neomezená. Cena nové soupravy začíná asi na osmi •sících
korunách. Pokud jsou v ceně nové soupravy činely, je to zpravidla jako
s rozvozem pizzy – „a úsměv zdarma“. Úsměvu se nenajíte a většinou
není od srdce. Bývají hrozné.
Činely je nutno koupit zvlášť. Cena základní sady činelů začíná na čtyřech
•sících. Stolička v ceně soupravy někdy je, někdy ne. Nákup bubnů pro
malé dítě je noční můrou. Za•mco elektrické bicí lze hravě snížit, běžné
akus•cké jsou pro ně veliké a dětské soupravy často bývají ve kvalitě,
kterým by spíše slušel sběrný dvůr než dětský pokoj. Raději se vypla•
koupit soupravu skutečnou s menším velkým bubnem (např. 18“) jako
vidíme na obrázku. Pavlík opravdu obr není.
Takže – chcete přihlásit své dítě na bicí? Přes všechna popsaná úskalí
doporučuji. Není nástroje, který by skýtal tolik možnos• – zejména na
poli krea•vity – a byl tak zábavný.
Tomáš Chmura
učitel ZUŠ Viléma Petrželky, Ostrava-Hrabůvka
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k tréningu před fototapetou
velehor. Jsou jimi hra na elektrické
bicí a cvičení na skutečnou
soupravu s cvičnými blánami.
Elektrické bicí opravdu řeší
problema•ku hluku a mohou být
pro dě• i zábavné díky různým
funkcím a možnos• výběru zvuků.
Použi• sluchátek částečně zabrání
konﬂiktům se sousedy. Částečně
proto, že pedál velkého bubnu
Hra na elektrickou bicí soupravu
přece jen produkuje jisté dunění
podlahy a paličky na povrchu gumových bubnů klepou. V •chém paneláku
by mohlo být problémem i toto a jeden můj žák byl s elektrickými bicími
z domu vyhnán i se sluchátky. Elektrické bicí umožňují nácvik všech
základních dovednos• hráče. Cit pro sílu úderu a práci se zvukovými
barvami je však nutno doladit na skutečné soupravě. Cenově se
pohybují malinko nad akus•ckými soupravami – srovnáváme-li nástroje
nižší cenové kategorie. O tom až později. Součás• elektrických bicích
jsou však i „činely“, které se k akus•ckým bicím dokupují dodatečně.
Při tomto pohledu na věc vyjdou tedy ty elektrické o poznání levněji.
Dražší elektrická souprava mívá namísto gumových úderových ploch
síťky. Vypadá to jako dámské punčochy,
jsou ale neporovnatelně pevnější. U těchto
souprav odpadá nemilé klepání paliček,
ale jen částečně. Činely ťukají dále. Síťovité
blány jsou zajímavou vychytávkou, které je
možno uplatnit i na normálních bubnech. Ty
jsou potom k sousedům ještě šetrnější než
elektrická souprava. Jemňounké, zvonivě
šus•vé ťukání těchto sítěk mívá však na
mo•vaci dítěte ke cvičení devastující vliv
a představa o výsledném zvuku je dost
mlhavá, protože reprodukce za pomoci
sluchátek zde možná není.
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Žádná stolička – cajon
ZUŠ
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program koncertu. Standardně to asi probíhá tak, že se v nějakém
textovém editoru (nejčastěji Word) napíšou jednotlivé body a ty se
rozešlou dalším učitelům ke schválení e-mailem. Dokument několikrát
proběhne schránkami, občas někdo něco upraví. Tyto změny musí
jeden člověk zapracovat do výsledné podoby. Často dochází k chybám
a nedorozuměním, sem tam se pošle špatná verze či se špatně zapracují
připomínky.
A teď si představte, že by tento dokument existoval jen na jednom místě
a všichni by do něj měli přístup. Veškeré změny by se zaznamenávaly
(kdo a co zapsal), bylo by možno vracet se k předchozí verzi v případě
zjištění nějaké chyby, ale hlavně by mohli dokument upravovat ve stejný
okamžik všichni uživatelé. Přitom by mohli spolu konzultovat pomocí
online diskuze doplňující informace či nejasnos•. Navíc se o nic
nemusíte starat, jen se přihlásíte a vše funguje. Dokonce ani změny
nemusíte ukládat, to vše se děje automa•cky. Že to zní jako utopie?
Dnes už je to realita.
Jako ukázku můžu uvést příběh „ze života”. Víte, jak vznikají články
v časopise proZUŠ, např. rozhovory s řediteli? Myslíte, že redaktorka
jezdí po celé republice a povídá si s každým z očí do očí nebo že se
rozhovor tvoří po mailu? Není třeba. Redaktorka se s ředitelem „potká“
u sdíleného dokumentu, klade
mu otázky a on na ně ihned
reaguje. Takto v reálném čase
vzniká rovnou napsaný rozhovor.
Již napsané texty může redaktorka hned korekturovat a ředitel
opravovat. To vše mohou dělat
v jednom dni nebo až má každý
z nich čas.
Tedy tyto možnos• spolupráce
nad sdílenými dokumenty zde již
existují a jsou dokonce zdarma (pro školy a v určitých případech
i pro soukromé účely). Nejznámější je Google Docs (docs.google.com)
nebo Oﬃce 365 od ﬁrmy Microso* (www.oﬃce365.com). Obecně
fungují na podobném principu, liší se jen graﬁckým prostředím
a případně licenčními podmínkami.
Váš pomocník do školy
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Základem obou řešení je datové úložiště. Pod •mto pojmem si můžete
představit, že máte k dispozici někde "v oblacích" (proto se tomu také
říká anglicky Cloud [klaud]) virtuální místo na vaše dokumenty, fotky,
obrázky atd. Právě díky tomu, že je toto místo někde v oblacích, máte
k němu přístup odkudkoliv, kde je internet. A to nejen z počítače
či notebooku, ale i z chytrého mobilního telefonu nebo tabletu.
Google Docs využívají Disk Google, Oﬃce 365 ukládají dokumenty
do úložiště One Drive. Z výše uvedeného vyplývá, že je zde možné
mít uložené veškeré školní dokumenty či fotograﬁe. Jsou tak stále
k dispozici v aktuální verzi, je možné je neomezeně upravovat,
lze nastavovat přístupy k jednotlivým složkám či dokumentům.
Zajisté vás napadne otázka. A jak je to s bezpečnos•? Jsou data
ochráněna? Google i Microso# jsou velké nadnárodní ﬁrmy s miliony
uživatelů a veškerá data jsou v datových centrech těchto společnos•.
Zabezpečení je na velmi vysoké úrovni, jak z hlediska fyzického zabezpečení (tedy archivace), tak z hlediska autorizace přístupu (tedy že
se k datům nedostane někdo nepovolaný). Není tedy třeba mít obavy.
Je to, jako když máte e-maily na některém freemailu (Seznam, Centrum,
Gmail).
Jen dodám, že používáním sdílených dokumentů (Google Docs nebo
Oﬃce 365) ušetří vaše škola dese$$síce opro$ nákupu licencí tradičních
kancelářských balíků typu Microso# Oﬃce.

Chcete své dítě přihlásit na bicí?

bývá dos$ proměnlivý. Na
koncertech rockové a jazzové
hudby hráči z takto podrobných not hrají zřídkakdy.
Používají spíše jakési „taháky“
– schémata zaznamenávající
formu skladby a podrobněji
zapsány jsou pouze rytmy,
které jsou autorem hudby
považovány za povinné. Vše
ostatní, co hrají, je podřízeno
Malá tympánistka
stylu, který doprovázejí.
Ten má své zákonitos$, plus osobitý vklad hráče. Pokud ovšem někdo
hraje primi$vní hudbu v osmitaktové formě se stále se opakujícím
doprovodným rytmem a krátkými přechodovými výplněmi mezi slokami,
noty opravdu nepotřebuje. Ke hře ne. Ale ke studiu ano. Učil jsem kdysi
chlapce, který měl skvělou paměť a prak$cky vše hrál bez not. I velmi
ob•žné skladby si prostě naposlouchal a na hodině opakoval, co jsem
mu předehrál. Takto vydržel několik let. Pohořel na soﬁs$kovanějších
rytmech, které už naposlouchat nešly a přečíst je nedokázal. Úplně jej
to znechu$lo, pochopil, že dospěl na svůj „strop“. Jen málo hráčů je tak
geniálních, aby se při studiu obešli bez znalos$ not a přitom hráli na
úrovni kvalitní hudbu. Noty jsou bubeníkův kamarád a ne „práce navíc“.

Stabilitu budovy musel posoudit sta•k…
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Vždy, když se mluví o nějaké pohromě, po které musel pos$žené
budovy posoudit sta$k, dobírám si pak obzvlášť razantní žáky, kteří se
chystají předvést své umění ve školním sále. Ten opravdu není dělaný
na interpretaci tvrdého rocku s nahrávkou. A co doma? Může do bicích
chodit „panelákové“ dítě, když by pak nemohlo cvičit do hodin? Ještě
před několika lety by pro rozzuřené sousedy přijel namísto sta$ka
psychiatr. Situace už je naštěs• řešitelná. Fyzickou kondici hráče lze
zlepšovat gumovými trenažéry. Otázkou zůstává, nakolik je dítě ochotno
věnovat se takto nezáživnému předmětu. Rozdíl mezi hrou na trenažér
a na skutečné bicí je, jako když si horolezec udržuje fyzičku v posilovně.
Na jedné straně roman$cké skály, na straně druhé nudná dřina
stále stejných pohybů. Ostatní alterna$vy lze přirovnat alespoň
ZUŠ

Váš pomocník do školy
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Poučení? Nepodceňujte bicí nástroje, ale nebojte se jich. Pokud váš
zájem neochabl, podívejme se na další pro a pro•. Na nejčastější dotazy
kladené rodiči a potenciálními žáky.

Nemluvně versus aligátor
„Ten má zuby jako noty na buben!“ rozplývá se babička nad miminkem
zubícím se z kočárku. Častou otázkou zájemců o bicí je, zda bubeník
musí umět noty. Věřte nebo ne, ale i někteří kolegové s vystudovanou
konzervatoří se diví, vidí-li v mých rukou noty bicí soupravy. Asi často
chyběli. Je to jako s tou ob%žnos% nástrojů. Existují party připomínající
zoubky onoho vnoučka. Existují i party připomínající spíše čelis• aligátora. Bubeník samozřejmě noty umět musí. Marimba a další melodické
bicí nástroje se notují v basovém nebo houslovém klíči, často v obou
zároveň jako klavír. Tympánisté ovládají čtení not v basovém klíči.
Hráči na bicí soupravu musí před hraním nastudovat vysvětlivky,
tzv. Drum Key. Ten vidíme pod názvem skladby v naší ukázce partu.
Znalost notových výšek jim to•ž není nic platná. Většinou se jedná
o nástroje s neurčitým laděním a způsob jejich zápisu v bicí soupravě

Proč jsou pro školu webové stránky důležité?
Každá škola by měla mít svou
„výkladní skříň”. Na budově školy
to může být vývěska, na internetu
to jsou webové stránky. Ty přináší
rodičům, žákům, ale i široké veřejnos•
informace o činnos• a ak•vitách
školy. Samozřejmě také kontakty,
ať už na vedení školy či jednotlivé
pracovníky. V neposlední řadě je to
také vizitka školy samotné, proto
se mnohdy školy snaží o neotřelý
a zábavný design. Ale tou nejdůležitější čás% jsou právě zveřejňované
informace. A právě to je někdy kámen úrazu. Jsou-li stránky
udržovány ručně pomocí administrátora webu, jsou mnohdy takové
informace neaktuální či s chybami. Pokud se ale propojí web s informacemi z informačního systému pro řízení školy, je vše aktualizováno
automa•cky a bez práce. Akce, koncerty, nástěnky, kontakty – to vše
se spravuje na jednom místě a zcela automa•cky se zobrazuje na vaší
webové výkladní skříni. Takto funguje web školy v 21. stole%.
A jak je to s ﬁnanční náročnos% zhotovení moderního webu? Můžete
si ho vytvořit sami prostřednictvím mnoha již připravených šablon (mezi
nejznámější služby patří Webnode, Google Site nebo Wordpress), nechat
si za pár •síc od profesionálního graﬁka vyrobit originální design, nebo
přenechat veškeré staros• webdesignerskému studiu, které udělá web
přesně na míru vašim požadavkům, ovšem za částku přesahující 10 •síc
korun.

Notebook nebo tablet?
Tablet je dnes velmi moderní
a oblíbené zařízení. Před jeho
pořízením bychom si ale měli
odpovědět na několik otázek.
K čemu má sloužit a jaké programy budeme ch%t používat?
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Part bicí soupravy
ZUŠ
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A také jaký je vlastně rozdíl mezi notebookem a tabletem? Především
v tom, že notebook klávesnici má a tablet ne. Obecně je to•ž tablet
určen na „konzumaci obsahu“ a notebook na „vytváření obsahu“ (právě
pomocí klávesnice). Tablet je také lehčí a menší. Právě díky menším
rozměrům opro• notebooku a kompaktnos• může být práce s tabletem
příjemnější a rychlejší, hlavně při mul•mediálním používání (pouštění
ukázek videí, fotograﬁí, notových zápisů, odpovídání na jednoduché testy
apod.). Ovšem chceme-li psát delší texty, je vhodnější použít notebook
s klasickou hardwarovou klávesnicí. Záleží tedy na konkrétním využi!.
Mám zde opět příběh ze života: Kolegovi volala jedna paní ředitelka, že
chce učitelům koupit místo notebooků tablety. Ví, že jsou teď moderní,
navíc levnější. Neuvědomila si (protože nemá tu zkušenost), že se právě
na tabletu píše hůř než na notebooku, navíc většina so#ware pro školní
potřeby je určena pro operační systém Windows (tedy pro stolní počítač
nebo notebook). Ale na druhou stranu tablet pro doplnění docházky žáků
v elektronických třídních knihách plně postačuje, je snadno přenosný
a vydrží mnohonásobně déle nabitý. Záleží tedy opravdu na tom, k čemu
bude zařízení primárně určeno.
Notebooky jsou většinou vybaveny již výše uvedeným operačním
systémem Windows, tablety používají v dr•vé většině systém Android či
na iPadu systém iOS od ﬁrmy Apple. Jedná se o navzájem nekompa•bilní
pla$ormy. Co to v praxi znamená? Že program z tabletu nespus!te
na notebooku a naopak. Pokud tedy vaše škola využívá již nějaké zakoupené programy (např.
nahrávací so#ware,
graﬁcké editory atd.),
je třeba se řídit !m,
aby byly určeny i pro
tato zařízení. Nepla!
to ovšem vždy, někdy
výrobce
so#ware
poskytuje i verzi
pro ostatní systémy.
Tento problém s kompa•bilitou odpadá
v případě webových
ZUŠ

nejsnazším nástrojem housle.
Pokud jej pak srovnáme
s bicistou hrajícím Crestonův
marimbový koncert, Korsakovu Šeherezádu nebo libovolnou skladbu kapely Dream
Theater, bude nám připadat
jako nějaký šumařský klaun
se skřipkami. Bicí nástroje
bohužel nabízejí široký prostor
úniku k laciné hudbě. Pokud
Nemá toho David málo?
vidíme bubeníka hrajícího
v dechovce stále týž rytmus ve „Škoda lásky“ nebo tluče osminy a čtvrtky
s kapelou Rammstein, je to opravdu snadné vítězství.
Takže kdo se víc „nadře“? Nacvičit koncert pro marimbu je stejně ob!žné
jako houslový koncert. Problémem je absence specializace. Za!mco
houslista cvičí jedině na housle, bubeník cvičí nejen na marimbu. Žádná
konzervatoř nepřijme specialistu na tento nástroj. Žádný orchestr
jej nezaměstná. Náš milý bubeník musí umět i na tympány. Nacvičit
virtuózní koncert pro tympány je stejně ob!žné jako nacvičit houslový
koncert. Bohužel, tympány nestačí. Je zde bicí souprava, jsou tady etnické
perkuse… Výsledek? Po šes• letech konzervatoře umíte od všeho něco
a nic pořádně. Běhali jste od nástroje k nástroji, kdežto houslista cvičil
„jenom“ na housle. A jak jsem přišel k těm dvace• letům v názvu kapitoly?
Počítejte se mnou: 7+4 roky ZUŠ, 6 let konzervatoř, 3 roky vysoká. Pak
budete – doufejme – mistrem, který se vymanil z Rammsteinů a „Škoda
lásky“.
Ojoj! Teď máme problém! Neměl tento článek rodiče k přihlášení potomka
do bicích spíše mo•vovat než odradit? Rychle to zkusím napravit. Pokud
z dítěte nechcete mít onoho popisovaného mistra a postačí vám, aby
prostě svedlo doprovodit písničku rockové kapely, zase se ob!žnos•
bicích tolik neobávejte. Chce to cvičit stejně jako na ten pozoun – v ZUŠ
se naštěs! dě• mohou specializovat. Pravda, v osnovách máme
předepsánu nezbytnou „úlitbu bohům“ v podobě výuky na melodické
a orchestrální bicí nástroje i etnické perkuse, ale žádný soudný učitel
neriskuje ztrátu žáků nepřiměřenými donucovacími metodami.
Váš pomocník do školy
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Chcete své dítě přihlásit na bicí?
I ten nejvíce empa•cký učitel je časem pos•žen „provozní slepotou“.
Všechny články v mé publikační historii vznikly takříkajíc vnitřním
přetlakem. O tento jsem byl požádán, včetně názvu. Podivil jsem se –
k čemu by byla kolegům takováto stať? Časopis je přece určen pro
zaměstnance ZUŠ! Byl jsem však ujištěn, že jej čtou i rodiče. A že také
kolegové z jiných oborů a pracovníci vedení škol mohou mít o mém oboru
zkreslené představy. Budiž tedy, zkusím vyhovět.

Naučit se na bicí je snadné. Po 20 letech jste mistrem.
Možná :-)

26

pro

Na dveře oddělení bicích nástrojů někdo nesměle zaťuká. Do místnos%
v suterénu školy vchází kolega z dechového oddělení s jakýmsi stydícím
se malým stvořením s dojemně odstávajícíma ušima. „Dobrý den, pane
kolego, chci se vás zeptat, zda byste od příš&ho školního roku nevzal tady
Toníka. Víte, on je šikovný, ale ten pozoun je pro něj moc ob&žný. Co
myslíte, šlo by to?“
Dost! Nyní zasáhla ruka autocenzury. Není možno na stránkách
takovéhoto mírumilovného časopisu popisovat, jak učitel bicích rudne
spravedlivým hněvem, rdousí kolegu a vyhazuje jej následně z učebny
i s jeho líným „ušatým torpédem“… Jak je to vlastně s ob&žnos& bicích
nástrojů? Je oddělení bicích sme%štěm hudebky, nebo měl pravdu můj
otec? Kdysi byl v Ostravě uznávaným jazzovým bubeníkem – kapelníkem.
Na dotaz malého mne, který hudební nástroj je vůbec nejob&žnější, mi
sdělil, že bicí. Jako mrně jsem mu bezvýhradně věřil, jako pubescent jsem
(jak jinak) pochyboval, jako
profesionální hudebník jsem
došel k původnímu názoru.
Houslisté, trumpe%sté a další
kolegové nyní zaržáli bujarým
veselím a mocně argumentují.
Problém však není v nástroji,
ale v tom, jak je využíván. Pokud
si houslista po celý život vystačí
s „Ovčáci, čtveráci“, pak jsou
Sólistka na marimbu
ZUŠ

aplikací (tedy těch, které se používají přes běžný internetový prohlížeč).
Ty jsou nezávislé na použitém zařízení a pokud jsou správně napsány, tak
se zobrazí stejně jak v tabletu, tak i v notebooku či např. chytrém telefonu. Poté je již volba mezi tabletem a notebookem jen otázkou stylu, vkusu
a ﬁnancí (obecně se dá říci, že tablety jsou opro% notebookům o polovinu levnější).

Facebook – noční můra nebo účinný marke"ngový nástroj?
Dalším fenoménem dnešní doby je Facebook.
Je to aktuálně největší sociální síť na internetu.
Spojuje více než miliardu lidí a ﬁrem po celém
světě. Někdo může mít k tomuto produktu své
výhrady, ale zejména pro mladou generaci (vaše
žáky) se jedná o naprosto nedílnou součást jejich
životů. V dnešní době pla&: „Kdo není na Facebooku, jako by nebyl.“
A rovněž školy mohou využít Facebook ke svému prospěchu.
Sdílení informací je zde velmi snadné, fotograﬁe z právě probíhající akce
je možné díky mobilním zařízením průběžně posílat na osobní proﬁl
či proﬁl školy. Zveřejnění pozvánky na koncert je otázka chvilky. Nebo
se chcete pochlubit výsledky svých svěřenců? Opět velmi jednoduše
a rychle rozšíříte informaci mezi všechny lidi napojené na proﬁl školy.
Je to další způsob, jak efek%vně a přitom zdarma budovat image školy
a informovat veřejnost o svých ak%vitách.
Ing. Jan Tobolík
so/warový inženýr
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Soutěže základních uměleckých škol –
tentokrát trochu jinak…
Ve chvíli, kdy budete číst tento
článek, budou soutěže základních
uměleckých škol již v plném proudu.
Přesto (nebo právě proto?) bych
se rád u tohoto fenoménu zastavil
a pokusil se posví•t na toto mnohdy
třaskavé téma i trochu z jiného
úhlu. Snad nebude vadit, že jsem
ke strukturování mého příspěvku
použil formu výstavby klasického
dramatu…

Expozice – Cíle soutěží a přehlídek žáků ZUŠ
Zainteresovaní vědí, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
vyhlašuje každoročně ve spolupráci s Ústřední uměleckou radou ZUŠ
ČR soutěže žáků základních uměleckých škol v jednotlivých disciplínách,
které se opakují v pravidelných tříletých cyklech.
Na podzim roku 2012 vydalo MŠMT novelizovaný Organizační řád soutěží
a přehlídek základních uměleckých škol, ve kterém se v úvodním článku
1 uvádí cíl těchto soutěží:
1. Cílem soutěží a přehlídek (dále jen „soutěže“) určených pro žáky
základních uměleckých škol (dále jen ZUŠ) je:
a) podpora žáků k tvořivé činnos•, rozvoji jejich dlouhodobého,
soustavného a komplexního studia,
b) vyhledávání žáků s vynikajícími vzdělávacími výsledky,
c) možnost porovnávání výsledků studia a výměna zkušenos", kontaktů a informací na okresní, krajské i celostátní úrovni.
2. Soutěže vytvářejí pro žáky mo•vující prostředí, umožňující sebereﬂexi
a napomáhají růstu uměleckých a pedagogických osobnos".
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A hned v následujícím článku 2 je uvedeno:
1. Soutěže vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu pro základní
umělecké vzdělávání (dále jen „RVP ZUV“) a zohledňují obsah
ZUŠ

Na Olympijském stadionu v Sea%lu
stálo před nějakým časem devět
atletů, všichni mentálně nebo fyzicky
pos•ženi, na startu závodu na 100 m.
Zazněl výstřel a závod započal.
Ne každý běžel, ale každý se chtěl
podílet na závodu a vyhrát.
Běželi po trojicích, když tu náhle
jeden hoch zakopl a spadl, udělal
několik kotrmelců a rozplakal se.
Těch osm dalších ho slyšelo plakat.
Zpomalili a otočili se zpět.
Pak zastavili a vrá•li se… Všichni…
Jedno děvče s Downovým syndromem si sedlo vedle něj, objalo ho
a zeptalo se: „Už se cí"š lépe?”
A pak šli, všech devět, držíc se za
ramena až do cíle.
Všichni diváci povstali a tleskali.
A potlesk trval hodně dlouho…
Lidé, kteří toho byli svědky, o tom stále mluví.
Proč?
Protože někde hluboko v nás všichni víme, že nejdůležitější věc v životě
není, abychom sami vyhráli.
Nejdůležitější věc v tomto životě je pomoci druhým vyhrát. Dokonce
i když to znamená zpomalení a změnu v našem vlastním závodě.
Lubor Bořek
ředitel Základní umělecké školy, Police nad Metují
předseda Krajské umělecké rady Královéhradeckého kraje
člen Ústřední umělecké rady
Ilustrace: Jaroslav Soumar, učitel výtvarného oboru ZUŠ Police nad Metují

Původně napsáno pro Speciál pro ZUŠ 2/2013 (příloha časopisu Řízení školy, vydává
Wolters Kluwer, a.s.).
Zde uvedeno se souhlasem vydavatele.
Váš pomocník do školy
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Soutěže ZUŠ – tentokrát trochu jinak…

častokrát nevědomky (na
rozdíl od interpretačních
dovednos• – znám mnohé
pedagogy, kteří nejsou příliš
dobří hráči, ale mají vynikající žáky interprety). Ano,
je to velká výzva – ale máme
ku pomoci náš RVP, který
klade morální výbavu našich
žáků na stejnou úroveň jako
jejich profesní dovednos!!
(Vím, že to zní poněkud
nabubřele a budovatelsky,
ale nerad bych, abyste v této
větě cí!li ironii…)

a zaměření výuky jednotlivých oborů. Účast žáka i učitele v jednotlivých kolech soutěže i při dalších souvisejících akcích (koncerty
vítězů, přehlídky vítězných prací a jevištních či literárních uměleckých
projevů) se považuje za součást výchovně vzdělávací práce
(zvýraznění autor).
A zde bych se rád zastavil.

Katarze – Je to jen sen?
A kdybychom tento cíl vzali skutečně vážně, možná…
…možná by z našich škol jako absolven! nevycházeli častokrát narcistní
jedinci a egois!cké hvězdy zahleděné do sebe a neschopné zpracovat
tzv. neúspěch a porážku
…možná by na soutěžích ubylo pedagogů, kteří před svými žáky
opovržlivě hodno• výkon „konkurence“
…možná by naopak učitelé se svými žáky zůstávali po všechny soutěžní
dny v sále a pozorně sledovali a ocenili své „soupeře” a nedávali by
ostenta!vně najevo svůj nezájem okamžitým odjezdem domů po svém
soutěžním vystoupení
…možná by se do našich kolegiálních vztahů znovu vrá!la důvěra, úcta,
respekt namísto žárlivos! a kri!ky – a to i ve vztahu k porotě
…možná…
Myslíte si, že by to bylo málo?

Dovětek – Možná trochu naivní…
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Dovolte mi, abych mé přemítání zakončil textem, který svého času
koloval po internetu – myslím, že docela dobře vys!huje jádro mého
příspěvku:
ZUŠ

Kolize – Souvislost s rámcovým vzdělávacím programem
V předchozím odstavci Organizačního řádu
je uvedeno, že tyto soutěže vycházejí
z Rámcového vzdělávacího programu
pro základní umělecké vzdělávání. Tento
dokument dnes již jistě nemusím v prostředí
našich uměleckých škol představovat –
všichni jsme se s ním museli seznámit
a vytvořit si podle něj své Školní vzdělávací
programy.
Přesto bych se s vámi rád podělil o zkušenost
a poznatek, ke kterému jsem dospěl nejen
jako ředitel pilotní ZUŠ, ale i jako ten,
kdo měl tu výsadu být takřka od počátku
u nelehkého zrodu a formování této pro
nás klíčové státní normy.

Krize – Odvrácená stránka soutěží
Během tohoto období jsem si uvědomil, jak se v hodnocení naší práce
stále – více či méně skrytě – projevuje jakási (možná podvědomá)
gloriﬁkace špičkových interpretačních výkonů:
• Učitel, který se nemůže pochlubit výraznými úspěchy svých žáků
na soutěžích může mít v mnoha případech určitý komplex před
úspěšnějšími kolegy a mnohdy je ochoten použít i poněkud nefér
prostředky v souboji o tyto trofeje, aby tento stav zvrá!l;
• Přitom tomu dlouhodobě úspěšnějšímu hrozí totéž: ve snaze udržet
si tento pomyslný kredit i v období, kdy nemá tak výkonné žáky, se
může pokusit využít různých cest k ovlivnění poroty i okolnos• tak,
aby „vylepšil bilanci“;
Váš pomocník do školy

21

Soutěže ZUŠ – tentokrát trochu jinak…

•

Leckterý ředitel může na své škole zavést systém hodnocení jen
podle tohoto kritéria – protože často i zřizovatel považuje pouze toto
kritérium za jediný důkaz kvality školy;

… a mohl bych pokračovat tlakem rodičovské veřejnos•, masírované
mediálními prezentacemi tzv. „úspěchu“ a vůbec celospolečenským
klimatem…
Kde jinde než právě na soutěžích se objevuje mimořádná koncentrace
jedinců s vysokými interpretačními výkony? Proto je samozřejmé, že
především v tomto prostředí zaznamenáváme také v největší míře
všechna ta selhání a nega•vní vlivy. Myslím, že každý už jsme se i na své
škole setkal s pocity křivdy a nespravedlnos• při klání na některé soutěži
– ať už sám u sebe či u svého kolegy. Předsedové porot či uměleckých rad
by mohli vyprávět o každoročních s!žnostech nejen zhrzených rodičů,
ale mnohdy i pedagogů.
Všimli jste si? Ano, právě prostředí a atmosféra soutěží vyžaduje od nás,
učitelů či porotců, vysoký morální standard a „vnitřní svobodu“.

Uvedení nové postavy na scénu – Nový akcent ve výchově
a vzdělávání: KLÍČOVÉ KOMPETENCE
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A do toho všeho přichází stát se svým Rámcovým vzdělávacím
programem pro základní umělecké vzdělávání a hned v úvodních
kapitolách vyhlašuje cíle, které pro nás – učitele na ZUŠ – stanovuje.
Jako první cíl je uvedena tato povinnost:
• utvářet a rozvíjet klíčové kompetence žáků, kul!vovat "m jejich
osobnost po stránce umělecké a mo!vovat je k celoživotnímu učení
A v následující kapitole jsou tyto klíčové kompetence deﬁnovány
a popsány. Víme, že jich je vlastně šest, ale že jsou sdruženy po dvou
do tří logických celků, které nám vymezují oblas• našeho vzdělávacího
a výchovného působení.
Zjednodušeně řečeno:
První oblast se zaměřuje právě na individuální interpretační dovednos•
a znalos• z uměleckého oboru, druhá oblast se věnuje kul•vaci a rozvoji
charakterových vlastnos! vzdělávaného a tře" oblast má za cíl připravit
absolventa, který bude nejen kulturně a umělecky vnímající, ale
i umělecky „plodný“.

ZUŠ
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Vyvrcholení konﬂiktu – Ztráta důležitých hodnot
A zde se dostávám k jádru věci.
Uvědomil jsem si, že právě systém
soutěží je vypracován a zaměřen
především na hodnocení cílů,
kterých se nám podařilo dosáhnout
s našimi žáky v oblas• první
klíčové kompetence – tedy právě
v dovednostech interpretačních.
Poněkud stranou zájmu ale
zůstávají zbývající dvě kompetence
– upřímně řečeno, ani si nedovedu
představit, jak by se mohlo soutěžit
v takových disciplínách, jako je
např. pokora, skromnost, čestnost,
sebeovládání, ochota pomoci druhému i za cenu vlastních ztrát apod., což jsou všechno vlastnos•, které
měly v civilizovaném světě vždy vysoký morální kredit (= cíl druhé klíčové
kompetence). A měřit, jakou vnitřní, skutečně upřímnou potřebu
kulturního a uměleckého vyži! má ten který náš žák, to se také nedá
(= cíl tře! klíčové kompetence)…
Takže se zdá, že jediné, co jsme schopni měřit, hodno•t, posoudit,
bodovat (i když si často stěžujeme na subjek•vnost takového hodnocení),
jsou právě jen ty výkonové interpretační dovednos• obsažené v oblas•
první klíčové kompetence.

Peripe%e – Možné východisko
Proč tedy všechny ty předchozí věty?
Protože si myslím, že nastal čas, abychom znovu věnovali více pozornos•
i rozvoji zbývajících dvou kompetencí u našich žáků, abychom mnohem
více dávali najevo, že si vážíme minimálně stejně (ne-li více) právě
projevů mravnos• a vyzrálého charakteru u našich svěřenců a především
že budeme ochotni jít jim v tom skutečně příkladem! A právě prostředí
našich soutěží v sobě skrývá velké možnos•, kde !mto silným příkladem
můžeme být. Je to velká výzva a žádá si ryzí vzory, protože právě
charakterové vlastnos• se nepředávají informací, ale vlastním příkladem,
Váš pomocník do školy
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