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„Tvrdá“ a „měkká“ argumentace
aneb Proč mluvíme do zdi?
J I Ř Í  S TÁ R E K

Už tolik let usilujeme, aby základní umělecké školy veřejnost vnímala jako „školy“  
a ne jako nějaké odpolední volnočasové aktivity nebo zájmové vzdělávání (po té dopolední 
„opravdové škole“). Není pochyb o tom, že se nám to nedaří. A chyba určitě nebude 
v nepochopení rodičů, v jejich neznalosti, kam to vlastně své dítko přivedli.

„není jasné“. Už z nastavení struktury obsahů jednotlivých 
dlouhodobých záměrů krajů lze vyčíst, jakým způsobem je 
o našem typu škol uvažováno. Ve školském zákoně je (v části 
osmé) kapitola s názvem „Základní umělecké, jazykové a zá-
jmové vzdělávání“, a proto lze chápat, že při sestavování ob-
sahu dlouhodobých záměrů se ocitáme společně se zájmo-
vým vzděláváním. Co je už méně pochopitelné, je fakt, že 
v takovýchto kapitolách jsou pak také zařazeny např. školní 
družiny, školní jídelny nebo ubytovací služby. 

Někdy je slyšet argument, že naše zařazení ve školském zá-
koně v části osmé (společně s jazykovým a zájmovým vzdělá-
váním) je proto, že tyto typy vzdělávání neposkytují stupeň 
vzdělání. Je jasné, že závěrečné vysvědčení ze ZUŠ nemůže 
být závaznou podmínkou pro přijetí žáků na střední a vyšší 
školy uměleckého typu. To by se pak mohlo některým, umě-
lecky orientovaným jedincům stát, že by se bez absolvování 
ZUŠky nemohli ucházet o  vzdělávání na např. v  konzerva-
tořích. Proto také (podle školského zákona) poskytujeme 
„základy uměleckého vzdělání“ a ne „základní vzdělávání“ 
(a přitom, i když „de iure“ stupeň vzdělání ZUŠ neposkytují, „de 
facto“ poskytováno je, protože největší část žáků přijímaných 
na konzervatoře nebo střední a vyšší odborné školy s umělec-
kým zaměřením jsou žáci, kteří absolvovali vzdělávání na ZUŠ).

Hlavní důvod, proč je část osmá (školského zákona) rozděle-
na do několika paragrafů, je ale ten, že dané typy vzdělávání 
mají zcela odlišný charakter. Základní umělecké vzdělávání 
a jazykové vzdělávání je na rozdíl od vzdělávání zájmového 
prováděno ve školách (DDM, kluby apod. uskutečňují své 
činnosti ve školských zařízeních). Důvodová zpráva k návrhu 
školského zákona rozdíl mezi vzděláváním v  ZUŠ a  zájmo-
vým vzděláváním upřesňuje: 

„Vzdělávání v  základních uměleckých školách je důležitou 
součástí celého systému vzdělávání. Návrh tohoto ustanovení 
vychází ze současného stavu, základním uměleckým školám 
zůstává status školy, absolventi po dokončení základního umě-
leckého vzdělávání dosáhnou základů vzdělání v jednotlivých 

Když slýchám stesky na to, že nás zase někde zařadili do ob-
lasti „zájmového vzdělávání“, snažím se dopátrat, co všech-
no jsme podnikli, aby tomu tak nebylo. Na čem je založená 
naše argumentace (chcete-li agitace) vysvětlující, že hraní na 
kytaru ve volnočasových aktivitách má se vzděláváním na 
základní umělecké škole společné tak struny, ozvuční desku 
a krk? Co způsobuje, že i v renomovaných veřejnoprávních 
médiích (které nám fandí a podporují) je možné zaslechnout 
tvrzení, že dát své dítě do „lidušky“ je prima, když se už tři-
cet let od sametové revoluce jmenujeme základní umělecká 
škola?

Je evidentní, že ta tzv. „tvrdá“ argumentace, kterou nejčas-
těji používáme (protože ve chvíli, kdy se takováto věc řeší, 
jsou mnozí ředitelé již oprávněně rozhořčeni), nefunguje. 
Odkazovat se na vysvědčení, učební plány, ŠVP a  z  toho 
plynoucí povinnosti (např. navštěvovat všechny předměty 
uvedené ve studijním zaměření) se ukazuje jako nefungující. 

Přesto „tvrdou“ argumentaci sále dokola používáme a opa-
kujeme. Ale sdělování, že kvalita výuky na naší škole je pra-
videlně kontrolována Českou školní inspekcí, že učitelé jsou 
plně kvalifikovaní odborníci apod., má pro rodiče asi tako-
vou informační hodnotu jako nápis na tričku prodavačky 
v  supermarketu, že „kvalitní zaměstnanci naší prodejny jsou 
tady pro vás!“.

Základní umělecké školy jsou podle školského zákona defi-
novány jako školy. Mají svůj Rámcový vzdělávací program – 
státní zakázku na kvalitu a úroveň vzdělávání, což volnoča-
sové aktivity nebo zájmové vzdělávání nemají. Ale upřím-
ně, koho z rodičů to zajímá? A rodiče, to nejsou jen zákon-
ní zástupci, jsou to často současní nebo budoucí zastupitelé 
v obcích a krajích, kteří svůj „odborný“ pohled na umělecké 
vzdělávání často odvozují maximálně od vlastní zkušenosti 
z „navštěvování klavíru“.

Stačí se podívat na dlouhodobé záměry vzdělávání a rozvoje 
vzdělávací soustavy v krajích, aby „bylo jasné“, že to stále 
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uměleckých oborech. I  když se nejedná o  stupeň vzdělání, je 
dosažení základů vzdělání v  uměleckých oborech důležitou 
přípravou pro další studium absolventů například v konzerva-
tořích.“ O zájmovém vzdělávání pak důvodová zpráva hovoří 
následovně: „Školská zařízení pro zájmové vzdělávání nabízejí 
všem mladým lidem alternativní nabídku aktivního a  spole-
čensky užitečného vyplnění volného času.“

K  této, trochu strohé definici zájmového vzdělávání bych 
doplnil, že děti se zde zabývají užitečnými společenskými, 
tělovýchovnými a  samozřejmě také esteticko-uměleckými 
aktivitami. Ty ale mají formu příležitostné rekreační nebo 
relaxační činnosti, která má povahu jakési ušlechtilé zábavy 
a je hodnotnou náplní trávení volného času. Plní tím také so-
ciálně preventivní funkci proti rizikům spojených s dětskou 
kriminalitou (ta mimo jiné vzniká také tím, že se děti ve vol-
ném čase nudí). Zájmové vzdělávání nemusí mít progresivně 
vzdělávací charakter, jako je tomu ve školách. Jde zde zkrát-
ka o  to, aby si dítě v co nejkratší době osahalo co největší 
množství nejrůznějších činností (včetně uměleckých) a pak 
si některou z nich vybralo – a aby se o ni „zajímalo“. 

Lze se setkat s názorem, že naši žáci (na rozdíl od docházky 
do ZŠ) navštěvují základní umělecké vzdělávání dobrovol-
ně, svobodně, v  odpoledních hodinách, „ve svém volném 
čase“. Nikdo je přece k  tomu nenutí, a  je tedy logické, že 
jde o  „volnočasovou aktivitu“. Tak to ale není! Pouze zá-
kladní škola (ZŠ) má v  našem vzdělávacím systému režim 
„povinné školní docházky“ (ze zákona). Do všech ostatních 
typů škol, středních i  vysokých, chodí žáci (studenti) také 
ve „svém volném čase“ a ještě jsem neslyšel, že by nějaká 
střední škola měla letitý problém, že je veřejností vnímána 
jako „volnočasová“.

Snažíme se samozřejmě proti těmto názorům bojovat, 
ale často používáme (a  pouze) onu „tvrdou“ argumenta-
ci – jsme škola jako každá jiná! Na gymnáziu se s  rodi-
či přece také nediskutuje, že bude dítě chodit na češtinu 
a  matematiku, ale dějepis už vynechá, protože má v  tu 
dobu trénink karate. To na ZUŠ se s takovýmito požadavky 
ze strany rodičovské veřejnosti setkáváme („on na trubku 
hrát bude, ale do hudební nauky chodit nemůže, má už 
jiné aktivity“). 

Problém není v tom, že rodiče nepochopili, na jakou vzdělá-
vací instituci přivedli své dítě. Problém je v naší nedostateč-
né schopnosti poskytnout jim hluboce odborné a  zároveň 
srozumitelné odůvodnění smyslu a významu komplexního 
vzdělávání na ZUŠ! Odůvodnění, díky kterému si budou 
umět představit zcela konkrétní osobní prospěch pro je-
jich dítě! Díky kterému si uvědomí, jaké individuální zisky dí-
těti přinesou nově získané kompetence a jak je bude moci 
využít pro následné úspěšné uplatnění v běžném („neumě-
leckém“) životě! Pouhá argumentace, že jsme škola, která 

má své postupové zkoušky, vysvědčení, katalogy a povinné 
výstupy v ŠVP (… a když se vám to nelíbí, tak běžte jinam), je 
nedostatečná a potvrzuje naši bezradnost.
          
To, že umíme sdělit, že hlavní rozdíl mezi vzděláváním na 
ZUŠ a zájmovým vzděláváním je systematická a dlouhodo-
bá činnost, je jistě dobře. To, že jde o státem nastavené kom-
plexní studium poskytující „základy vzdělání“ v jednotlivých 
uměleckých oborech a tyto základy jsou obsahově propoje-
ny se studiem v  dalších vyšších školách uměleckého nebo 
pedagogického zaměření, lze jako argumentaci také použít 
(i když to tak, při pohledu na text RVP ZUV a např. konzerva-
toří, úplně pravda není). Pro rodiče jsou ale všechna takováto 
sdělení jen další informační cedulí v supermarketu. 

Tolik let usilujeme o to, aby základní umělecké školy veřej-
nost vnímala jako „školy“, a stále se nám to nedaří. Snažíme 
se (dokonce za pomoci nadace) „popularizovat“ naše školy, 
aby se tzv. „o  nás vědělo“. Ale to skutečně podstatné se 
o nás pořád neví (a vyhrávání po ulicích a na nádražích nám 
v této věci nijak nepomůže). To si budeme muset s rodičov-
skou veřejností odpracovat jinde, a především jinak! 

Zkusím nabídnout k úvaze, zda by nebylo prospěšné (po evi-
dentním nezdaru třicetiletého snažení) vyzkoušet jinou, tzv. 
„měkkou“ metodu. Ta spočívá v tom, že naše vysvětlování 
založíme na argumentech, které zcela úmyslně vynechají 
neustálé zdůrazňování našeho statusu „jsme škola!“ (proto-
že, jak vidno, to stejně nefunguje). Naopak zacílíme na kon-
krétní osobní prospěch dítěte [v žargonu RVP ZUV – na klí-
čové kompetence, které dítě pro sebe získá (v oblasti umě-
lecké, osobnostně sociální, kulturní), když bude navštěvovat 
ZUŠ. Ale ty opravdu konkrétní, ne tlachy o „rozvíjení citově 
hluboké umělecké vnímavosti, vedoucí k estetičnosti v každém 
z  nás…“]. Těchto „krasovět“ jsou kapitoly „Zaměření školy 
a její vize“ v našich ŠVP už plné.    

Nebylo by užitečné se takovýmto tématům věnovat třeba 
na valné hromadě asociace? Připustit tvořivou diskuzi a vzá-
jemně se vybavit spoustou „měkkých“ argumentů, se kterými 
bychom pak vyrazili do terénu – před rodiče? Dávám tomu 
maximálně dalších třicet let, než se dostaví skvělé výsledky.

Kdo z ředitelů má zájem se (při vědomí šestiletého funkční-
ho období) se mnou vsadit? 

Bc. Jiří Stárek,  
ředitel ZUŠ Hostivař
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Tak ty chceš dát dítě k nám 
do „lidušky“ a na nějaký 
„kroužek“?
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Zobcová flétna na ZUŠ –  
kompetentní a nekompetentní učitelé 
1. díl

J A K U B  K Y D L Í Č E K

Zobcová flétna je nejrozšířenější vyučovaný nástroj na ZUŠ, který ale postrádá dostatek 
kompetentních pedagogů. Velmi se různí nejen úroveň výuky na školách, ale také to, 
jak jednotliví ředitelé, kteří mají na starost kvalitu poskytovaného vzdělávání, k výuce 
„zobcovky“ ve skutečnosti přistupují. 
   

Záměrně jsem použil termín „kompetentní pedagog“ na-
místo v současné době oblíbených adjektiv „kvalifikovaný“ 
či „aprobovaný“. Důvodem je skutečnost, že mezi zmíněný-
mi termíny může ležet hluboká propast. Zatímco někdo do-
káže kompetentně vyučovat hudbu i bez formálního vzdělá-
ní, mnohým nepomůže ani dvacet let kurzů či absolutorium 
konzervatoře, dokonce i  případy „kvalifikace“ ze zahraničí 
mohou selhat na plné čáře. Nechci tím rozhodně snižovat 
pověst některých vzdělávacích institucí, ale přece jen pova-
žuji za zásadnější zaměřit se vždy na schopnosti a kompe-
tence jednotlivce.

Za klíčové je nutno považovat charakterové vlastnos-
ti a  dispozice každého potenciálního učitele – někdo je 
vhodný více, někdo méně. Někdo má „talent“, někdo ne, 
někdo „maká“, někdo ne. Někdo má talent, píli a touhu, ale 
jeho charakter se může vyznačovat patologicky asociální-
mi vlastnostmi (někteří kolegové jsou přímo posedlí soutě-
žemi, a pakliže je jejich motivace založena na touze získat 
co nejvíce diplomů a získat tak pocit vlastní úspěšnosti, je 
něco špatně). Hodí se proto připomenout výrok „Učíme 
žáky pro život, ne pro momentální úspěch“. Kombinace 
vrozeného a vytvořeného produkuje „charakter“. Jed-
noduše řečeno, pedagoga nedělá jeho diplom, ale jeho 
osobnost ve své úplnosti.

U zmíněného učitelského „charakteru“ lze hovořit o aspektu 
„uměleckém“ a „pedagogickém“. Zastávám názor, že v osob-
nosti pedagoga se musí skloubit oba aspekty. Jeden nemůže 
fungovat bez druhého. Učitel, který stál sám naposledy na 
pódiu během svého absolventského koncertu (byl-li jaký), 
může být pro žáky inspirativní osobností jen obtížně. Na 
druhou stranu stejně tak je špatný ten učitel, který bere svou 
úlohu na ZUŠ jen jako „vedlejšák“ a nutné zlo k bídnému pla-
tu v regionální kutálce.

V  případě zobcové flétny můžeme sledovat typické znaky 
fungování základního uměleckého vzdělávání v akcelerova-
né podobě. Vše je jaksi více odhalené a dobré i špatné pří-
klady fungují otevřeně jako lakmusové papírky dobrých či 
špatných proudů.

Zhodnocení současného stavu 
personálního zabezpečení výuky

Otázkou tedy je, kdo v současnosti vyučuje předmět „hra na 
zobcovou flétnu“ na ZUŠ? Hrubě lze stávající pedagogický 
sbor rozdělit do následujících skupin:

1. Absolventi konzervatorních oborů „hra na zobcovou 
flétnu“

2. Absolventi jiných „příbuzných“ oborů, kteří si 
kompetence a vzdělání v oblasti zobcové flétny doplňují 
dalším vzděláváním

3. Absolventi jiných „příbuzných“ oborů, kteří si 
kompetence a vzdělání v oblasti zobcové flétny 
nedoplňují

4. Absolventi „nepříbuzných“ oborů, kteří si kompetence 
a vzdělání v oblasti zobcové flétny doplňují dalším 
vzděláváním

5. Absolventi „nepříbuzných“ oborů, kteří si kompetence 
a vzdělání v oblasti zobcové flétny nedoplňují

V následujícím textu představím obecně běžné charakteris-
tiky jednotlivých skupin. Jednotlivé uvedené skupiny nelze 
chápat neprostupně – i zde funguje jistá mobilita, kdy učitel 
může ztratit či získat zájem o obor a aktivně se začít/přestat 
vzdělávat, případně i absolvent oboru zobcová flétna může 
ve svém vývoji stagnovat. Ztotožňuji se s výrokem, že „učitel 
nesmí zůstat na úrovni, na které dostudoval“. Nejedná se 
o vyčerpávající výčet ani o precizní klasifikaci, spíše o nástin 
převládajících charakteristik.
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Ad 1 Absolventi konzervatorních oborů  
„hra na zobcovou flétnu“

Jedná se většinou o mladé pedagogy (samostatně a svébyt-
ně funguje zobcová flétna jako hlavní obor na konzervatoři 
až od počátku 21. stol.). Ti, kdož absolvovali denní studium, 
jsou většinou velmi mladí (do cca 35 let). Řada učitelů již 
využila možnosti kombinovaného/dálkového studia, které 
nabízely či nabízejí leckteré konzervatoře. V  jejich případě 
se jedná o  kolegy ve středním věku (30–50 let). V  samých 
počátcích oboru zobcová flétna na konzervatořích v ČR však 
bylo těžké odlišit, co je denní a  co „dálkové“ studium, ne-
boť mezi prvními studenty byli jak absolventi „příbuzných“ 
oborů (nejčastěji flétna či hoboj), tak studující nepříbuzných 
oborů. 

Lze říci, že celková umělecká a učitelská úroveň pedagogů 
z této skupiny je přinejmenším standardní. Absolvent kon-
zervatoře v  oboru zobcová flétna ovládá nástroj po tech-
nické stránce, ale především by měl být znalý širokého re-
pertoáru a vhodně s ním umět zacházet. Způsob nakládání 
s  oborovým repertoárem je pak jedním se základních sta-
vebních kamenů dobré výuky. 

Jedním ze symptomů některých současných nepochopení 
je samotná definice oboru „hra na zobcovou flétnu“. Absol-
vent tohoto oboru musí mimo jiné umět ovládat všechny 
nástroje z  rodiny zobcových fléten (sopranino, soprán, alt, 
tenor, bas, event. C-bas, a  to jak v  barokní, tak renesanční 
variantě nástroje). Mnohde (typicky od neznalých kolegů) 
zaznívá přesvědčení, že zobcová flétna je pouze „ta so-
pránová“. Tak tomu není a  jedná se o  projev neznalosti 
elementárního oborového úzu. Zároveň zobcová flétna dis-
ponuje širokým repertoárovým spektrem. Za klíčová období 
lze hodnotit dobu počínaje pozdním středověkem (cirka po 
roce 1300), přes renesanci (ca 1500 – ca 1600) a rané baroko 

(ca 1600 – ca 1650) a vrcholné baroko (ca do 1750). Dalším 
klíčovým obdobím je 20. a 21. století, kdy vznikly skladby jak 
v duchu dobových moderních směrů, tak podstatná část di-
daktické literatury a učebnic.

Ad 2 Absolventi jiných „příbuzných“ oborů,  
kteří si kompetence a vzdělání v oblasti zobcové 
flétny doplňují dalším vzděláváním

Typicky se jedná o absolventy konzervatoří v oborech „or-
chestrálních“ dřevěných (méně pak žesťových) dechových 
nástrojů. Věkový profil této skupiny a zastoupení je značně 
heterogenní. Může jít o pedagogy od věku čerstvých absol-
ventů (či studentů posledních ročníků) až po jedince (před)
důchodového věku. 

U  představitelů této skupiny se mohou výrazně lišit jejich 
motivace. Jedna část se zapojuje do procesu získávání kom-
petencí z důvodu snahy porozumět nástroji, jeho repertoáru 
a didaktice. Vlastním jádrem motivace je pak skutečná touha 
nástroj ovládat a dobře jej vyučovat. Druhá část se snaží pře-
devším získat formální důkaz o své snaze. Této podskupině 
bohužel nahrává současný trend formalizace a  byrokra-
tizace ve školství. Formalizace takzvaného dalšího vzdě-
lávání končí mnohdy spíše kvantifikací, nikoliv zvyšováním 
kvality jeho „absolventů“. Typicky semináře „za certifikát“ 
jsou mnohdy naplněny učiteli, kteří potřebují či chtějí jen 
formálně vykázat činnost (pokud jim to zaměstnavatel za-
platí), skutečný zájem či pokrok však chybí. 

Příklad z praxe. Na konzervatoři jsme se rozhodli zpřístupnit 
masterclass hostujících zahraničních profesorů veřejnosti. 
Každý účastník obdržel certifikát o pasivní účasti. První ve-
řejná masterclass (v roce 2013) se těšila neobvykle vysoké-
mu zájmu, ovšem řada účastníků vyžadovala certifikát již 
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o první pauze a následně odcházela. Další obdobná akce již 
byla avizována s poznámkou „certifikát až po konci“ a třetí 
masterclass se obešel zcela bez certifikátu (zato zcela zdar-
ma). V druhém a třetím případě auditorium sice prořídlo, ale 
objevili se kolegové, které lze na seminářích a  koncertech 
vídat pravidelně. Výsledkem tedy je posluchačská obec užší, 
ale prokazující upřímný zájem.  

Osobně proto za mnohem lepší a  smysluplnější považuji 
snahy jednotlivců v podobě konzultací. Každý týden posky-
tuji konzultace učitelům (mnohdy i těm bez onoho formál-
ního diplomu), kteří se snaží rozvíjet své kompetence. Již jen 
ona snaha zvednout telefon a angažovaně si domluvit „ho-
dinu“ považuji za upřímnější snahu, než jen laxně odsedět 
víkendové (či jiné) semináře (jakou asi motivaci měl učitel, 
který po úvodní hodině celodenního semináře vznesl svůj 
první dotaz „a kdy bude přestávka?“).

Ad 3 Absolventi jiných „příbuzných“ oborů,  
kteří si kompetence a vzdělání v oblasti zobcové 
flétny nedoplňují

Tato skupina sdílí mnohé společné charakteristiky s  před-
chozí skupinou. Rovněž zde se jedná o absolventy konzer-
vatoří (či akademií) v  oborech „orchestrálních“ dřevěných 
(méně pak žesťových) dechových nástrojů. Rovněž zde se 
lze setkat s rozdílným věkovým profilem. Opět se může jed-
nat o pedagogy od věku čerstvých absolventů (či studentů 
posledních ročníků) až po jedince (před)důchodového věku. 
Často se jedná o pedagogy, kteří upřednostňují svou umě-
leckou dráhu a  výuce nevěnují mnoho energie. Může se 
zdát, že si zde protiřečím, pakliže na jedné straně požaduji 
u učitelů umělecké kompetence a na druhou stranu jim vy-
čítám umělecké aktivity. Jde však především o charaktero-
vé vlastnosti daného učitele. Pokud převládne nezdravým 

způsobem umělecké ego, končí situace frustrací a rezignací 
(„nemám zapotřebí tohle tady poslouchat“). Samozřejmě že 
uši každého muzikanta při výuce na ZUŠ trpí. Na tuto skuteč-
nost mimochodem upozorňuje ve své Důkladné škole hry 
na housle Leopold Mozart. Učitelé, kteří jsou otupělí nebo 
hluší, mají v tomto ohledu prý jistou výhodu.
  

Ad 4 Absolventi nepříbuzných oborů,  
kteří si kompetence a vzdělání v oblasti zobcové 
flétny doplňují dalším vzděláváním

Typicky absolventi klávesových, smyčcových či jiných ná-
strojů, případně absolventi hudební výchovy z pedagogic-
kých fakult (absolutorium oboru Hudební výchova nelze 
považovat za dostatečnou kvalifikaci k  výuce hry na zob-
covou flétnu, s výjimkou několika absolventů dnes neexis-
tujícího specializovaného oboru na UP Olomouc). Také zde 
se vyskytují vyučující rozdílného věkového spektra. Role 
v oblasti výuky zobcové flétny je často omezena na stadium 
„přípravného“ nástroje. Jsou však k nalezení pozitivní vý-
jimky – pedagogové, kteří dokázali „inspirovat“ a nadchnout 
pro zobcovou flétnu své žáky, z nichž někteří se stali dobrý-
mi pedagogy. 

Ad 5 Absolventi nepříbuzných oborů,  
kteří si kompetence a vzdělání v oblasti zobcové 
flétny nedoplňují

Jedná se v  současnosti o  ne zcela zanedbatelnou skupinu 
pedagogů, zejména v  některých marginálních regionech. 
Opět převážně absolventi klávesových, smyčcových či ji-
ných nástrojů, případně absolventi hudební výchovy z pe-
dagogických fakult. Jejich role se mnohdy omezuje na výu-
ku „přípravného nástroje“. Pro zajímavost: zkuste se podívat, 
kolik učitelů vyučuje dle webových stránek jednotlivých ZUŠ 
kombinaci „keyboard, zobcová flétna“.
  

Dopady na pracovní trh

Koexistence výše zmíněných skupin se střetává ve skuteč-
nosti, že ať již jsou jednotliví pedagogové kompetentní, či 
ne, zastávají z  pracovněprávního pohledu stejnou pozici. 
Neobvyklé nejsou případy, že absolvent příbuzného či ne-
příbuzného oboru vyučuje hru na zobcovou flétnu „jen kvůli 
doplnění úvazku“. V každodenní praxi se tak lze setkat se si-
tuacemi, že úvazek nové přijatého např. fagotisty je tvořen 
ze 100 % hodinami zobcové flétny.

Ve shodě s  výše vytyčenými tezemi nechci nikomu upírat 
možnost vyučovat nástroj, na který není formálně aprobo-
ván (pokud jej vyučuje kvalitně). Opět je však nutno zhod-
notit charakteristiky jednotlivce a  jeho postoje, které by 
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rozhodně neměly vyústit v situaci, že zobcovou flétnu bere 
jen jako nutné zlo. Nikoliv zanedbatelným faktorem je také 
obava o  stabilitu zaměstnání. Pakliže existence „nového“ 
oboru znamená příchod kvalifikovanějších a kompetentněj-
ších kolegů, lze se oprávněně obávat o jistotu svého úvazku. 
Je ovšem rozdíl ve strategii, jakou představitelé jednotlivých 
skupin k této skutečnosti zaujímají. U skupiny 2 a 4 lze sle-
dovat trend obhájit svou pozici aktivním zapojováním se 
do procesu nabývání nových kompetencí („zkrátka se na ten 
nástroj pořádně naučit“). Část skupiny 3 a 5 však zaujímá de-
fenzivní postoj a odmítá existenci oboru jako takového („dyť 
to není pořádnej nástroj“).  

Fakticky tak absolventi zobcové flétny mnohdy narazí na si-
tuaci, kdy jejich potenciální pracovní místa jsou na desítky 
let dopředu obsazena neaprobovanými či nekompetent-
ními kolegy (skupiny 2–5). Za pozitivní stav lze hodnotit 
situaci, kdy ředitel disponuje na své škole místem pro mi-
nimálně jednoho kompetentního a  aprobovaného učitele 
hry na zobcovou flétnu. Takový učitel pak samozřejmě může 
pomoci svým kolegům a celkově pozitivně ovlivnit pracovní 
prostředí a náhled na výuku zobcové flétny jako takové.

Často diskutovanou problematikou je zobcová flétna jako 
přípravný nástroj. V tomto bodě lze mluvit o dvou převládají-
cích pohledech. Jeden zcela zavrhuje možnost vyučovat hru 
na zobcovou flétnu pouze za účelem přípravy pro další pře-
chod k jinému dechovému nástroji. V tomto ohledu je třeba 
upozornit na skutečnost, že v  oblasti didaktiky dechových 
nástrojů existují možné varianty přípravných nástrojů (cha-
lumeau u klarinetu, fagotino u fagotu). Druhým názorem je, 
že přípravný rozměr může fungovat, pokud se příprava vy-
konává kompetentně. Strašidelná klišé typu „dýchat se naučí 
až na nějakém pořádném nástroji“ jsou zavádějící a chybné 
postoje, vyplývající mnohdy z lenosti. V případě přípravného 
stadia studia na ZUŠ je obecným cílem naučit dítě obecným 
návykům dobrým způsobem. Klíčovým aspektem je flexibi-
lita, argument typu „na klarinet se dýchá jinak“ je proto ab-
surdní – jde přeci obecně o  to učit žáka dýchat. Klíčový je 
proces, způsob, že se žák učí, ne však technické detaily (řada 
mých žáků jak na ZUŠ, tak na konzervatoři se věnovala/vě-
nuje jiným nástrojům a obavy se v naprosté většině ukázaly 
liché, protože zobcová flétna hobojovému nátisku oprav-
du neškodí). 

Pedagogické důsledky

V  současné době tedy spolu koexistují skupiny rozdílně 
kompetentních pedagogů. U  skupiny 1 lze předpokládat 
kompletní oborovou vybavenost, znalost vhodného reper-
toáru, učebnic, didaktických přístupů, nahrávek atd. Skuteč-
ností je, že v současnosti je dostupná široká škála notových 
materiálů, učebnic a nahrávek. Argument, že „nejsou noty“, 

dnes ve skutečnosti znamená „žádné jsem si nenašel“ (Per-
lička z praxe: během mého semináře na jedné ze ZUŠ jsem 
hovořil mj. o učebnicích Flautoškola 1, 2, 3. Jedna z učitelek 
si posteskla, že ale žádnou takovou přeci ve škole nemají. 
Přítomný pan zástupce ředitele se odebral do skladu a ob-
ratem přinesl stoh zmíněných učebnic a  cirkulář, visící ve 
sborovně, hlásající, že dotyčné učebnice jsou pedagogům 
k výuce zdarma k dispozici.).

Každý učitel (i neabsolvent oboru) tak může získat relevantní 
vyučovací materiál. Dalším nezbytným krokem (jak již bylo 
uvedeno) je umět s  materiálem správně nakládat. Zjedno-
dušeně řečeno nestačí jen mít v  zásobě „ty noty, jak říkal  
Kvapil“. V případě souborové hry se opět jednotlivé skupi-
ny setkávají, byť mnohdy nepřímo. Takřka neřešitelný rébus 
musí řešit učitel, který má za úkol budovat soubor z kom-
binace žáků kompetentních a nekompetentních kolegů. 
Těžko může ředitel chtít po takovém souboru nastudování 
špičkových koncertů či úspěchy na soutěžích. 

Závěrem se hodí uvést motto: Nečekat zázraky a neorien-
tovat se na momentální úspěchy. Sebelepší učitel nezmůže 
(z hlediska „úspěšnosti“) nic, pakliže k tomu nemá adekvát-
ní podmínky a  zejména pokud nemá štěstí na dobré žáky. 
Zastávám však názor, že ve výuce na ZUŠ nejde primárně 
o soutěžní či jiné úspěchy („moji žáci se dostávají na konzer-
vatoř“), ale o přípravu k životu jako takovému, prostřednic-
tvím umělecké činnosti. Příprava by tedy měla být kvalitní 
a v rukou kompetentních osob.

Mgr. Jakub Kydlíček, DiS.,  
učitel zobcové flétny, Pražská konzervatoř
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„OČI DOKOŘÁN 2017“ –
soutěžní přehlídka VO ZUŠ ČR
očima porotců
1. díl

J O S E F  LO R E N C

V letošním ročníku byla porota rozdělena do několika skupin. První se soustředila  
na výtvarné řady a projekty, druhá hodnotila ostatní kategorie a pracovala i porota,  
která posuzovala multimédiální díla v elektronické podobě. Roli metodika letošního 
ročníku přijal Mgr. Josef Lorenc, Ph.D., z katedry výtvarné výchovy Jihočeské univerzity, 
jehož pohled na soutěžní přehlídku nabízíme v následujícím textu. Názory ostatních 
porotců si budete moci přečíst v dalších číslech Speciálu. 

Ústřední kolo 13. ročníku Národní přehlídky výtvarného 
oboru základních uměleckých škol České republiky se ko-
nalo 1.–8. 10. 2017. Hostitelským prostorem pro výstavu byl 

opět šternberský klášter. Jde o  největší celorepublikovou 
akci, která shromažďuje to nejlepší, co v síti základních umě-
leckých škol ve VO vzniká. 
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Síto krajských kol se členy ústřední poroty a  metodickými 
poradci nepřipustilo, aby z  krajských kol postoupily práce 
nesplňující základní formální či kvalitativní standardy. Pře-
hlídka, stále můžeme používat to slovo (i když s udělováním 
pásem se do jisté míry stává přehlídkou soutěžní), je rozdě-
lena na kategorie a  poprvé byla na dvě části rozdělena 
i porota. To bylo jednoznačným přínosem. 

Práce obou částí porot se zefektivnily a alespoň částečně se 
jim uvolnily ruce na bližší prohlídku předkládaných prací. Já 
se budu podrobněji zabývat částí, ve které byly hodnoce-
ny řady a projekty. Jednak proto, že obsluhují nejvíce žáků 

a  metodicky jsou nejkomplikovanější a  nejpracnější i  pro 
učitele. A samozřejmě i proto, že jsem byl porotcem v této 
části.

Oproti minulé přehlídce byla posílena a také nabyla na kva-
litě kategorie jednotlivých plošných a  prostorových prací 
a kategorie příprav na vyšší umělecké školy. Domnívám se, 
že je to logickým výsledkem zvyšujícího se tlaku na posun 
žákovské pozice do pozice klientské, kdy „klient“ má jas-
nou představu o cílech, kterých chce dosáhnout, a je ocho-
ten za tuto službu zaplatit. Tento trend je nejpatrnější v Pra-
ze, kde je velká koncentrace uměleckého školství.
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Projekty, řady a zatím oficiálně nepojmenované, ale přesto 
definované cykly – nejprve obecně. Velmi se zkvalitnila for-
mální stránka projektů, to znamená stanovení cíle a  struk-
turace jednotlivých postupných kroků či bodů. Nebudu se 
zabývat věkovými kategoriemi, protože stavba skupin je zá-
ležitostí individuální, často ani velké školy nejsou schopny 
ustavit čisté věkové skupiny podle kategorií.
 
Vyskytovaly se nedostatky těchto typů:
 U práce nebyla dodržena zásada přiměřenosti a byla pří-

liš komplikovaná se spoustou odboček, vsuvek a vedlej-
ších větví. Tady trochu podezřívám kolegy či kolegyně, 
že chtěli uplatnit práce, které zbyly z  jiných pracovních 
okruhů či zadání.

 Jiný druh nepřiměřenosti. Práce je široce uvedena filo-
sofickými postuláty o morálce a pozitivních kategoriích 
bytí a je doprovázena jen jakousi výtvarnou holou větou.

 Projekt byl přehledně a  logicky strukturován, ale vý-
tvarné práce této struktuře neodpovídaly nebo byly 
nesrozumitelné. Zde totiž odpadá možnost, která byla 
v krajském kole, že vyučující vysvětlí krajské porotě své 
motivace a postupy. Na tomto místě již musí být práce 
dostatečně sdělná a vhodná k vlastní prezentaci.

 Poslední skupina hlavních nedostatků je z oblasti mecha-
nického vytěžování motivu bez myšlenkové nadstavby 
nebo posunu.

  
Nemám v  úmyslu dehonestovat žádného z  kolegů, cí-
tím k  nim hluboký respekt. Tyto chyby jsou v  podstatě 

marginální. Zcela pomíjím i  hodnocení formálního charak-
teru jako počet a velikost formátů apod. Z mého pohledu je 
podstatné zachycení diskurzu těchto kolektivních řad a pro-
jektů a myslím, že přibývá projektů myšlenkově a výtvar-
ně kvalitních a ubývá těch základně nepochopených nebo 
těch mechanických.

Co se týče technik na výtvarných pracích v  těchto projek-
tech  – zde mě prosím berte trochu s  rezervou, to už není 
podepřené žádnou statistikou, jedná se o osobní vhled. Vy-
nikající grafika, slušná kresba, stagnující malba, upada-
jící keramika a  plastika, znovuvzkříšení kašírky, dobrá 
materiálová asambláž, výtečná práce s  drátem. Ostatní 
disciplíny, fotografie a multimédia neumím posoudit, proto-
že mi chybí znalost kontinuity.

Co bylo pro mě mimořádně překvapivé? Vznik nové tema-
tické skupiny – Komunikace. Skupina byla ustavena členy 
poroty na základě skupiny prací, které byly tematicky vy-
hraněné. Jejím hlavním profilátorem jsou dvě práce, jejichž 
obsah se pokusím stručně popsat, protože jsou novátorské 
a metodicky hodnotné: „Jiné světy ze ZUŠ Slavičín“.

Projekt založený na komunikaci mezi žákem či žákyní ZUŠ 
a  bývalým žákem, který již dosáhl určité pozice ve vyšším 
stupni studia či profesního zařazení v nějakém tvůrčím obo-
ru. Tento pokročilý partner působí jako mentor a  s  žákem 
školy vytváří profesní tandem. Žák tak pracuje na úkolu 
zvolenému po dohodě a vznikajícímu po konzultacích mezi 

REFORMA V ZUŠ
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těmito partnery. Výsledek, většinou velmi hodnotný, není to 
nejpodstatnější. Projekt splňuje řadu cílů výchovně-vzdělá-
vacích (rozvíjení schopnosti komunikace, respektování au-
tority, týmová práce apod.). Místo obvyklé přípravy na „při-
jímací zkoušky“ škola zodpovědně a neotřele připravuje na 
„budoucí život“.
 
Další projekt, který bych rád zmínil, je „Kdo jsi“? ze ZUŠ  
Boskovice a ZUŠ Brno Veveří. Projekt založený na e-mai-
lové komunikaci dvou skupin žáků ze dvou škol. Žáci se vzá-
jemně neznali, komunikovali spolu prostřednictvím připra-
vených otázek a e-mailem zasílaných výtvarných odpovědí. 
Setkali se a poznali až po ukončení celého cyklu. 

Teprve s  odstupem po utřídění velkého množství vjemů 
mohu konstatovat, jak účinně výtvarně působí vedle sebe 
seřazená jednoduchá otázka s  jednoobrázkovou odpovědí 
modifikovanou třeba z  japonského komiksu (obtížně po-
psatelné, nutno vidět). Můj pocit, že toto je dřeň současné 
tvorby, opravdu sílí. Velké uznání odvážným kolegyním, kte-
ré se pustily do organizačně náročné práce s velmi nejistou 
perspektivou. 

Zlatým hřebem přehlídky je pak setkání „Učitelé sobě“, kdy 
učitelé představují své projekty. Letos se konalo v  důstoj-
ném prostředí nového kulturního zařízení, kde pracovali ve 
svých sekcích i kolegové zabývající se novými médii. 

Přehlídka byla organizačně tak napjatá, že kolegyně a kole-
gové z okruhu organizátorů nesporně přepínali své síly i za 
cenu ohrožení svého zdraví. I  porotci, kteří mají na jeden 
cyklus prací omezený počet minut, se neubrání výpadkům 
pozornosti při dlouhotrvajícím zatížení. Přesto se v hodno-
cení snažili být maximálně objektivní, jak jen to bylo možné. 

A doporučení? Pokud bude možná nějaká změna související 
s odlehčením pořadatelského zatížení formou výběru něja-
ké agentury, celé akci by to velmi prospělo. Za sebe konsta-
tuji, že jsem obohacen setkáním s tolika kolegyněmi a kole-
gy z krajů, kteří věnují pozitivní energii v práci na této akci. 
Výtvarný obor na ZUŠ tak může být na chvilku vrcholem le-
dovce unikátního vzdělávacího systému.

Výstava je přístupná až do konce září 2018.

Mgr. Josef Lorenc, Ph.D.,  
katedra výtvarné výchovy  
Jihočeské univerzity 

REFORMA V ZUŠ

Hlavním přínosem usilování o  osvědčení Rodiče vítáni je 
určité přesměrování školy od obvyklých nástrojů vnějšího 
hodnocení k autoevaluaci. Přesto, že se povinnost školy dě-
lat vlastní hodnocení zrušením příslušné vyhlášky nevytra- 
tila (viz § 12 školského zákona), stále přetrvává mezi mno-
hými řediteli názor, že vlastní hodnocení je věc nadbytečná 
a  formální. Podobně, jako je tomu ale i  u  jiných manažer-
ských nástrojů řízení školy, formální podobu dostává auto-
evaluace tehdy, kdy je právě formálně prováděná. 

Kritéria značky „Rodiče vítáni“ pro ZUŠ
Zjistit, zda naše školy opravdu plní funkci „veřejné 
služby“, dnes můžeme i jinými nástroji, než je pouhé 
posouzení od zřizovatele nebo České školní inspekce. 
Vstřícnost směrem k rodičovské veřejnosti je 
u základních uměleckých škol tradiční, ale můžeme  
si opravdu nějak měřitelně ověřit, že tomu 
tak skutečně je? 

Ve Speciálu pro ZUŠ 2/2017 (v  článku s  názvem Značku  
„Rodiče vítáni“ budou moci přivítat i  ZUŠ!) představil autor  
(T. Feřtek) projekt společnosti EDUin. Ta se zabývá systema-
tickou popularizací nových přístupů ke vzdělávání a aktivo-
váním veřejné diskuze o kvalitě vzdělávání v ČR. V textu píše, 
že o získání značky Rodiče vítáni budou moci brzo uvažovat 
i  základní umělecké školy. Tentokrát přinášíme ukázku kri-
térií, jejichž splnění by bylo podmínkou pro získání tohoto 
certifikátu.   
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1.   Rodičům umožňujeme bez problémů 
vstoupit do prostor školy. 

Škola samozřejmě dbá na bezpečnost dětí, a tak není vždy 
možné ponechávat vstup do školy volně otevřený. Proto jsou 
uvedeny i další dvě možnosti, kterými může škola kritérium 
naplňovat. Rodič by měl mít možnost své věci ve škole vyřídit. 
Podstatné je to, aby bylo obecně známé, dokdy rodiče  
ve škole vždy najdou někoho, kdo jim podá základní informace. 
Škola by měla k rodičům svých žáků přistupovat způsobem, 
který se liší od režimu pro cizí návštěvníky. Rodiče by měli mít 
možnost užívat prostředí školy v souladu se zájmy svých dětí – 
za předpokladu, že bude zachována bezpečnost prostředí  
školy pro všechny. 

 U vstupních dveří je viditelně umístěn 
označený zvonek, rodiče jsou, po 
zazvonění, do školy vpuštěni pověřenou 
osobou. 

 U vstupních dveří je viditelně uvedeno 
telefonní číslo, na které rodič zavolá 
a pověřená osoba ho vpustí do školy. 

 Vchod do školy není uzamčen a škola  
je volně přístupná. 

2.   Rodičům poskytujeme kontakty na všechny 
učitele a vedení školy. 

Ideální samozřejmě je, když škola kombinuje všechny tyto 
možnosti. Základní telefonní čísla do ředitelny mohou být 
vyvěšena na cedulce u vchodu, běžně by měly být všechny 
kontakty, e-maily, pevné linky (případně mobilní čísla) 
dostupné na webu a číslo či osobní e-mail na třídního učitele  
by měli rodiče dostat konkrétně, přímo od něj a s jeho 
svolením. Kontaktní údaje mohou být individuálně dostupné 
i v elektronických systémech s chráněným přístupem – 
elektronická žákovská knížka apod. 

 Rodiče dostali na začátku školního roku 
tištěný aktuální seznam s kontakty na 
vyučující a vedení školy (telefon a e-mail). 

 Škola má aktualizované webové stránky 
obsahující jména všech vyučujících 
a vedení školy. Na stránkách jsou uvedeny 
kontakty (e-mail, telefon) na vedení 
školy a spojovatelku, ideálně na všechny 
zaměstnance školy. 

3.   Rodiče informujeme o tom, co a kdy  
se ve škole děje. 

Škola samozřejmě může vyhovět požadavku jedním letáčkem 
vloženým prvního září do žákovské knížky, ale to není zrovna 
uživatelský komfort. Funkční způsob je dnes týdenní školní 
program na webu, kde jsou v kalendáři zaznamenány všechny 
školní akce mimo běžný rozvrh. 

 Rodiče dostanou na začátku školního 
roku tištěnou informaci o tom, kdy jsou 
školní prázdniny, kdy se konají třídní 
přehrávky, dny otevřených dveří, koncerty, 
představení, výstavy a další akce pořádané 
školou. 

 Tyto informace škola zveřejňuje na svém 
webu nebo v prostorách školy a průběžně 
je aktualizuje. 

4.   Komunikace mezi školou (učitelem) a rodiči   
a)   S rodiči komunikujeme partnerským 

způsobem (závazné) 
b)   Rodičům zaručujeme, že při společném 

setkání s rodiči neprobíráme prospěch 
a chování jejich dítěte před ostatními rodiči 
(závazné) 

4a)   Kritérium, které má značně „neostré” hranice a je třeba 
oboustranného maximálního pochopení a respektu, aby 
komunikace mohla být partnerská. Zvláště v konfliktních 
situacích je velmi obtížné, aby komunikace probíhala důstojně 
a uspokojivě pro všechny zúčastněné. Každá záležitost by 
vždy měla být „dořešena“. A to tak, že obě strany se rozejdou 
spokojeny s tím, že se dohodly a situaci vyřešily, anebo s tím, 

„Ostrou“ certifikaci pro základní umělecké školy (za stejných 
finančních i  organizačních podmínek, jaké dnes platí pro 
ostatní typy škol) by chtěla společnost EDUin spustit co nej-
dříve. 

ZÁVAZNÉ POŽADAVKY 

Tato kritéria by byla závazná a škola by pro získání základní 
úrovně certifikace měla naplňovat alespoň jeden z  uve-
dených způsobů (výjimkou je pouze kritérium č. 4, kde jsou 
závazné obě jeho části): 
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 Na rodiče, kteří se obrátí na vedení školy 
nebo na učitele, si vždy uděláme čas, 
vyslechneme je a slušně reagujeme  
na jejich potřeby (poskytneme informace, 
radu, sjednáme schůzku apod.). Máme-li  
důvod požadavek odmítnout, svoje 
stanovisko vždy vysvětlíme. S rodiči 
komunikujeme důstojným způsobem 
a dbáme na to, aby každá záležitost byla 
vždy „dořešena“. U jednání by neměl být 
nikdo, koho se to netýká. (závazné)

že jsou dohodnuty, kdy, kdo a kde se sejde k dalšímu řešení. 
V konfliktních situacích se samozřejmě výklad pojmu „u jednání 
nebude nikdo, koho se to netýká” u jednotlivých stran sporu 
může velmi lišit. Rodiče například mohou protestovat proti 
přítomnosti některého dalšího učitele či vychovatele, mohou 
mít pocit, že škola na ně chce hrát přesilovou hru. Nebo naopak 
oni žádají přítomnost svého právníka či dalšího svědka. Pokud 
dojde k takto konfliktní situaci, není dobré se s rodiči přetlačovat 
a je rozumnější požádat o zprostředkování buď mediátora, nebo 
například zástupce zřizovatele školy, v každém případě osoby 
nezávislé a nepodjaté. 

4b)   Dnes je nejobvyklejší metoda, že rodič konzultuje 
s učitelem prospěch a chování po přehrávkách či akcích 
odděleně od ostatních rodičů. Kritérium je členěno do dvou 
částí. Pro jeho naplnění jsou v tomto případě závazné obě části.

 Každý rodič má možnost konzultovat 
prospěch dítěte individuálně s konkrétním 
učitelem osobně. Případně každý rodič 
dostane i písemný přehled o hodnocení 
svého dítěte. (závazné)

5.   Se záměrem přihlásit se ke značce 
Rodiče vítáni jsme seznámili rodiče 
dětí, které využívají služeb naší školy. 
Rodiče byli seznámeni s údaji uvedenými 
v certifikačním formuláři, s údaji souhlasí 
a jsou ochotni to potvrdit. 

Toto kritérium je klíčové. Kdo jiný by měl posoudit skutečnost, 
že škola se k rodičům chová opravdu vstřícně a naplňuje 
všechna kritéria, ke kterým se hlásí. Škola tedy o schválení 
kritérií požádá zástupce rodičů – ať už to budou členové 
rodičovské organizace, nebo jednotlivci, kteří jsou mezi 
rodičovskou veřejností evidentně aktivní. Škola, za účelem 
ověření splnění tohoto kritéria, uvádí kontaktní údaje na 
jednoho či více zástupců rodičů (jméno, e-mail adresa, telefon). 
S touto skutečností musí být rodiče seznámeni a musí s tím 
souhlasit. Kontaktní údaje na rodiče (rodičovskou organizaci) 
škola uvádí do poslední části tohoto formuláře – „Identifikační 
údaje školy“. Prvním samozřejmým krokem při certifikaci 
značkou Rodiče vítáni by mělo být projednání kritérií v týmu 
pracovníků školy. Následně s rodiči. 

6.   Informační ceduli s kritérii značky  
Rodiče vítáni jsme viditelně umístili 
u vstupu do školy. 

Zdánlivě jde jen o formalitu, ale pro fungování značky je to 
velmi důležité. Je tak zajištěno, že opravdu všichni rodiče, 
učitelé i žáci mají možnost si přečíst, k čemu se škola zavázala, 
a mohou případně vznést dotaz či pochybnost o správném 
plnění toho či onoho kritéria. Vyvěšení kritérií slouží také 
k tomu, aby rodiče získali přehled o dalších možnostech 
spolupráce se školou a mohli je případně iniciovat.  
Dialog mezi všemi aktéry školního života je hlavní smysl 
značky Rodiče vítáni. 

 Položka je zařazena mezi závazné 
(povinné), platnost je však odložena až 
po udělení značky. Zde se škola vlastně 
zavazuje, že tak v budoucnu učiní. 

VOLITELNÉ POŽADAVKY

Tyto požadavky jsou volitelné – pro základní stupeň certifi-
kace musí škola naplňovat minimálně 2 kritéria. Pro všech-
na kritéria by mělo platit, že je škola naplňuje již nějakou 
dobu, je zapojena většina lidí, kterých se to týká, apod. (jako 
minimální zkušenost je doporučen jeden školní rok). Např. 
kritérium č. 8 naplňuje škola, která má již delší čas aktivní 

webovou diskusi, lidi o ní vědí a využívají ji (ne škola, která si 
zřídila před 2 měsíci facebookovou stránku, má 10 fanoušků 
a na svém webu o tom nemá ani zmínku). Není také účelem 
přihlásit se k velkému množství kritérií – dobrou spolupráci 
s  rodiči dělá především kvalita naplnění kritérií, až pak ná-
sledně jejich kvantita. Proto je dobré si vybrat jen ta kritéria, 
o nichž je škola přesvědčena, že je spolehlivě a kvalitně na-
plňuje: 
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1.   Dbáme o to, aby přijímací řízení do 
školy bylo příjemné, důvěryhodné, děti 
nestresovalo a pro rodiče bylo dostatečně 
transparentní. Myslíme při tom na 
potřeby dětí i rodičů. Zápis není pouhou 
administrativní formalitou. 

Definice „příjemnosti“ jistě může být dost subjektivní, ale velmi 
pravděpodobně ji naplníte už tím, že přijímací řízení není jen 
úřední akt, ale rodiče s dětmi přivítáte, děti si mají při čekání 
kam sednout, mají si s čím hrát a k dispozici je i zcela minimální 
občerstvení (např. káva a čaj). Některé školy zapojují do 
organizace zápisu starší spolužáky, kteří pomáhají s programem 
pro budoucí prvňáčky. 

2.   Nabízíme rodičům kromě žákovské knížky 
i další způsob, jak je pravidelně informovat 
o prospěchu dítěte.

Zde se nabízí možnosti jako setkání s rodiči, společné 
konzultace, zprávy e-mailem.

3.   Kromě společných setkání rodičů  
na různých akcích školy organizujeme 
i např. konzultace ve trojici učitel,  
dítě, rodič. 

Mluvíme-li o trojici, není to nutně jen trojice. Pokud se strany 
dohodnou, mohou samozřejmě přijít s dítětem oba rodiče, 
případně může být přítomen i další učitel či pracovník školy, 
jehož přítomnost je třeba k vyřešení problému. Dítě by nemělo 
být z tohoto procesu vynecháno – vyjma takových případů, 
kdy je potřeba řešit určité věci jen mezi rodiči a učiteli – jako 
u každého kritéria je nutné vzít na pomoc také selský rozum 
a individuálně mezi situacemi rozlišovat. Podstatné pro 
kritérium je to, že škola možnost setkání ve trojici globálně 
umožňuje, podporuje ji a aktivně rodičům nabízí. 

4.  Konfliktní situace ve škole řešíme tak,  
aby se jich mohli zúčastnit všichni,  
jichž se záležitost týká, včetně rodičů 
a dítěte/dětí. 

V tomto případě jde hlavně o to, aby škola nerozhodovala 
o dítěti bez vědomí rodičů, případně bez dítěte samého. 
Samozřejmě nelze taxativně stanovit, kdo jsou „všichni ti, jichž 
se to týká“, ale za chybný považujeme takový postup, kdy škola 
nevyužívá řešení běžných i konfliktních situací k tomu, aby 
dětem, rodičům a dalším stranám poskytovala možnost se  
na řešení podílet a za řešení přijímat zodpovědnost. 

5.   Školní vzdělávací program (ŠVP) 
zpřístupňujeme na webu školy. Kromě ŠVP 
zveřejňujeme i další školní dokumenty, 
které rodičům pomáhají k dobré orientaci 
v činnosti školy. 

Kritérium je naplněno, pokud je zveřejněn kompletní školní 
vzdělávací program školy. Vedle samotného ŠVP doporučujeme 
jako vhodné, aby školy zveřejňovaly i souhrn nejdůležitějších 
bodů (nebo komentované kapitoly ŠVP), což umožní rodičům 
snáze posoudit, jakým způsobem se na dané škole učí. 
V uveřejněných materiálech doporučujeme vysvětlovat 
všechny odborné termíny a zkratky, aby jim všichni co nejlépe 
porozuměli. 

Nelze se odvolávat pouze na to, že ŠVP je k nahlédnutí ve 
škole – zkusme si to každý představit sám na sobě. Také 
uvítáme, když potřebné informace získáme snadno pomocí 
internetu v době, kdy na ně máme čas a klid. Mezi další školní 
dokumenty patří: školní řád, výroční zprávy, inspekční zpráva, 
preventivní program atd. 

6.   Rodiče našich žáků i zájemci o naši školu 
mají možnost po domluvě navštívit 
vyučování. 

Na webu školy je možné si s dostatečným (alespoň měsíčním) 
předstihem domluvit termín schůzky a návštěvy vyučování.  
Na webu je uvedeno, na koho je třeba se telefonicky obrátit, 
pokud zájemce stojí o to navštívit individuálně některou 
vyučovací hodinu. 
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7.   Zveme rodiče do vyučování, aby se 
zúčastnili společné práce se svým dítětem. 

Splněním tohoto kritéria se nemyslí pouhá možnost navštívit 
hodinu svého dítěte (tomu se věnuje kritérium předchozí), ale 
takový systém vyučování, který umožňuje rodiči pracovat se 
svým dítětem. Smyslem takové aktivity je seznámit rodiče se 
schopnostmi jejich dětí mimo domácí prostředí. Přínosnou je 
i výměna rolí, tedy ta situace, kdy je to právě dítě, které svého 
rodiče při práci vede – „vzdělává“. 

8.   Poskytujeme rodičům na webových 
stránkách prostor pro otevřenou diskusi 
o škole (např. diskusní fórum, moderovaná 
kniha návštěv). Nejedná se o jednosměrnou 
komunikaci pomocí formuláře na vzkazy 
škole. 

Za splněné toto kritérium nepovažujeme tehdy, pokud je 
na webu uveden e-mailový kontakt například na ředitele, 
který odpoví na případné dotazy, případně pokud je zde 
umístěna schránka na vzkazy. To považujeme za jednosměrnou 
komunikaci. Splnění kritéria opravdu vyžaduje prostor, kde 
mohou rodiče navzájem o škole komunikovat, případně diskusi 
moderuje pověřený pracovník školy. 

9.   Na naší škole funguje nezávislá rodičovská 
organizace s vlastní právní subjektivitou 
(podle nového občanského zákoníku 
obvykle zapsaný spolek). 

Pokud kritérium splňujete, uveďte prosím do kontaktního 
formuláře (identifikační údaje) název organizace, její IČ, jméno 
a spojení na reprezentanta rodičovské organizace. 

Pozor, toto volitelné kritérium není rozhodné pro naplnění 
závazného kritéria č. 5. To musí být naplněno i v případě,  
kdy na škole není ustavena rodičovská organizace. 

10.  Rodiče mají možnost po domluvě využívat 
prostory školy k vlastním akcím. 

Kritérium považujeme za splněné i v případě, že jde  
o placené služby. Jde především o to, že je to služba volně 
přístupná rodičům, nejen firmám, s nimiž uzavírá škola 
obchodní vztah. 

11.  Pořádáme vzdělávací semináře pro rodiče 
na téma výchovy a vzdělávání. 

Kritérium považujeme za splněné, pokud škola nabízí alespoň 
dvakrát ročně akci – seminář, setkání s odborníkem nebo 
pověřeným pracovníkem školy na téma spojené s výchovnými 
a vzdělávacími problémy v rodině a ve škole. Za takové ale nelze 
považovat předmětové nebo jiné odborné semináře určené 
pro učitele. O akcích by měla škola informovat s dostatečným 
předstihem na svém webu. 

12.  Pořádáme „kurikulární setkání“, v nichž 
rodičům vysvětlujeme, co, jak a proč  
ve škole učíme. 

Mělo by jít o setkání, na nichž škola rodičům objasňuje,  
co a proč se v jejich škole učí, a to s důrazem především  
na nové a rodičům obvykle neznámé metody. Za součást  
tohoto vzdělávání považujeme i setkání pro rodiče přípravného 
studia, na nichž je škola seznamuje se svým vzdělávacím 
programem a informuje je o postupech ve vzdělávání. Taková 
setkání mohou vést jak učitelé školy, tak přizvaní experti. Jako 
velmi vhodnou formu doporučujeme pravidelnou „rodičovskou 
kavárnu“ (např. jednou za dva měsíce), kde je vždy předem 
stanovené téma, ale zároveň se mohou rodiče doptat na 
věci, kterým ve vyučování nerozumí, případně si mohou 
prostřednictvím webu předem objednat, o čem  
by příští kavárna měla být.
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13.  Rodičům umožňujeme spolupodílet se na 
nejrůznějších akcích školy (např. pořádání 
koncertů, výjezdech do zahraniční, účasti 
na koncertech apod.)

Smyslem takové nabídky je přitáhnout rodiče blíže ke škole, 
umožnit jim, aby tím, že se podílejí na organizaci koncertů 
a výjezdů, nahlédli do jejich fungování. Nejde tedy jen o to 
dát jim možnost, aby se účastnili akcí jako publikum, ale aby 
spolu s učiteli a žáky byli těmi, kdo o akci a její podobě předem 
přemýšlí, zvažuje varianty a rozhoduje o její podobě. Pokud mají 
rodiče tuto možnost, bývají ke škole vstřícnější, protože rozumí, 
jak složité je takovou akci připravit, a zároveň to zvyšuje jejich 
prožitek, ať už z koncertu, nebo zahraničního výjezdu. Rodiče 
tedy mají být podle vlastních možností součástí přípravného 
týmu takové akce.

 
„Moje zahrada mě rok od roku vábí silněji. Už vrací, co jí dávám, vysadil jsem desítky 
stromů a keřů. Zjara se předvádí kvetoucí dřín, v létě se do syté oranžové barví rakytník          
a na podzim brslen nasazuje biskupské čepičky. Zkrátka, pořád je na co koukat a z čeho 
zobat. 
 

Letos jsem zasadil nový KEŘ a nebyl jsem na to sám. Kvete celoročně, plodí každému, kdo 
natáhne ruku a pečujících zahradníků je více. Náš KEŘ je Kruh Elastických Ředitelů ZUŠ - 
společenství otevřených a komunikativních ředitelů s tvůrčím potenciálem, profesními 
zkušenostmi a chutí se dále rozvíjet. Semkli jsme se zcela spontánně z potřeby sdílet svoji 
ředitelskou práci v příjemné atmosféře vzájemné důvěry, pohody, tvůrčí energie a 
radostné mysli.  
 

Výsledkem je intenzivní bouře tvořivých mozků nad tématy vycházejících z nás samotných 
- praktických, užitečných, pedagogických, seberozvojových, vztahových, filozofických, 
etických, týkajících se ZUŠ. Duševní práce “na plné obrátky” v otevřeném, svobodném            
a kreativním prostředí, které na valných hromadách nezažijete. 
 

Pravidla? Každý v kruhu má naprosto stejné postavení, právo promluvit a být vyslyšen, 
otevírat nová témata, neúčastnit se diskuze, kdykoli odejít a klidně bez vysvětlení. 
Nesnažíme se duplikovat fungující sdružení moravskoslezských ZUŠek, nemáme žádné 
vedení, stanovy, organizační strukturu ani právo veta. Nikdo totiž nemá ambice jej řídit, 
manipulovat, přilepšovat si nebo jím točit.  
 

Koná se jednou za měsíc pokaždé na jiné ZUŠce. První hodinka je “věnována” 
hostitelskému řediteli. Může ji využít k prezentaci, supervizi, řešení konkrétních problémů 
apod. Pak je prostor pro téma, které vybíráme z vlastní (dnes již bohaté) zásobárny v 
rámci informací sdílených v cloudovém prostředí (např. naplňování ředitelských vizí, 
šablony II, výkon vs. výsledek, mentorský výcvik, vzájemné hospitace). 
 

Název KEŘ nebereme příliš vážně. Písmeno “E” může znamenat cokoli, co vás napadne          
a co vás třeba i pobaví: Elpíčkových = dlouhohrajících, Eurytmických = v částech i celku 
vyrovnaných, Eficientních = ve smyslu výkonných (tj. za málo peněz hodně muziky).    
Můžeme “rolovat” nabízenými slovy dle libosti, kreativitě se meze nekladou.  
 

Jediným vkladem do společenství je náš čas, zájem a energie. Není to malá cena, ale jsme 
přesvědčeni o velkém zisku. Jak známo, energie se jen tak v přírodě neztrácí a ten pocit 
tvůrčí svobody stojí za to. Nemyslím, že by náš KEŘ byl něčím, pod sluncem nezvyklým. 
Třeba bude inspirací podobným, divoce rostoucím živým organismům v našich krajích.            
 

A třeba pak jednou uspořádáme i zahradnický kongres.“ 
  

                                                                              Pěstitel a ředitel ZUŠ Bílovec, Ondřej Langr 
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Návštěva na Sněmu AZUŠ  
Slovensko 2018 
TO M Á Š  KO L A FA

Vztahy mezi českou a slovenskou asociací patří dlouhodobě mezi velmi 
těsné, přátelské a oboustranně inspirativní. Přispívá k tomu společná 
historie našich národů, blízká mentalita, z profesního pohledu téměř 
totožný systém uměleckého vzdělávání a časté výměny informací,  
včetně vzájemných návštěv vedení obou asociací. 

Prezidentka AZUŠ ČR J. Kudrlová a výkonný ředitel T. Kola-
fa ve dnech 20. a 21. března 2018 navštívili jednání Sněmu 
AZUŠ Slovensko v Piešťanech, na kterém představili přípravy 
reformy financování regionálního školství v České republice, 
zařazování pedagogů do platových tříd a  práce na novele 
naší vyhlášky č. 71/2005 Sb., o ZUV. 

Slovenští kolegové chtějí svoji asociaci strukturálně rozvíjet 
a efektivně nastavit, a proto se zajímali o českou organizační 
strukturu, kompetence Rady, finanční zajištění AZUŠ, způ-
sob komunikace AZUŠ se členy, s partnery, MŠMT, ČŠI a stát-
ní správou. Jindřiška Kudrlová vysvětlila, jak zásadní význam 

mají skupiny odborníků-ředitelů v oblastech financování re-
gionálního školství, legislativních změn a spolupráce s Čes-
kou školní inspekcí, zvláště hodnocení kvality uměleckého 
vzdělávání. Dále zmínila funkci a význam webových stránek, 
komunikace prostřednictvím tzv. „rozsévače“, prostřed-
nictvím krajských předsedů AZUŠ a  zápisů z  jednání Rady  
AZUŠ ČR.

Dále byly představeny projekty ve spolupráci s Českou filhar-
monií a s Nadačním fondem Magdaleny Kožené a účastní-
ci byli seznámeni s obsahem jednání Visegrádské skupiny 
v  rámci EMU, Presidia EMU (způsoby a  formy financování 

Sněm 20. 3. 2018 Piešťany –  
AZUŠ ČR představuje svoji činnost
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uměleckých škol v závislosti na tzv. místně příslušném urče-
ní daní) a o implementaci GDPR v EMU a v AZUŠ ČR.

J. Kudrlová jménem AZUŠ ČR poděkovala před všemi slo-
venskými řediteli za spolupráci A. Gondášové a M. Slanino-
vé, které na sněmu ukončily své působení ve funkcích před-
sedkyně a tajemnice slovenské AZUŠ, a pozvala nové vedení 
na říjnovou valnou hromadu AZUŠ ČR v Olomouci.

Mgr. Tomáš Kolafa, ředitel ZUŠ Liberec, 
výkonný ředitel AZUŠ ČR 

 

 

ZUŠ Praha 10 – Hostiva vyhlašuje vý rové ízení na obsazení místa
zástupce itele!

Máte chu ít pracovat v kolektivu reformn jících itel   ?   Chcete pracovat ve škole, 
kde se k lidé chovají tak, nepot ebují zákoník práce? Vyhovovalo by vám spolupracovat           
bez vzájemného soupe ení a rivality? Líbilo by se vám v zam stnání, kde není rozhodující v ,

zásluhy nebo r  privilegia, ale férov  nastavená pravidla vzájemných vztah ,
která musí dodr t i editel?

Pak dejte o sob  v t do 29. rvna 2018 na e-mailové adrese  , na         ,
nebo zavolejte p ímo editeli Ji mu Stárkovi na tel.: 604 102 070
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První „Česko-Slovenská“  
harfová soutěžní přehlídka
A L E Š  C H A LU P S K Ý

V obou zemích je harfa nástrojem ojedinělým, ale jeho obliba stoupá a roste i počet škol, 
které umožňují na tento nástroj vyučovat. Stěžejní roli v tom hrají harfy menších velikostí, 
které umožňují dětem hrát již ve věku od 7 let. Důležité faktory, které rozvoj harfové výuky 
na ZUŠ ovlivňují, jsou i osobnost pedagoga, finanční prostředky, prostorové možnosti 
apod., ale hlavní asi bude zájem samotných ředitelů, zda chtějí vzdělávací nabídku školy 
obohatit.

Po mnoha diskusích a  úvahách jsme se nakonec rozhodli 
vzhledem k  velké nevyváženosti harfové výuky v  jednotli-
vých krajích ČR pojmout tuto soutěžní přehlídku jako jed-
norázovou – tedy bez nižších postupových kol okresních 
a krajských, ale současně jako přehlídku mezinárodní, lépe 
řečeno Česko-Slovenskou, protože i na Slovensku je obliba 
harfy na vzestupu. 

Tak ji také schválila Ústřední umělecká rada. Organizovat 
soutěž jako mezinárodní má jednu výhodu: do budoucna 
budeme moci čerpat finanční dotaci na soutěž z jiného ba-
líčku než na ostatní „domácí“ soutěže ZUŠ, takže stávající 
rozpočet se nebude oslabovat. Soutěž tedy proběhla bez 
dotace, ale za 2–3 roky bychom už o finance požádali regu-
lérně v grantovém řízení.

A jak se harfám v liberecké ZUŠce Frýdlantská, kde harfová 
soutěžní přehlídka proběhla, vlastně dařilo? Zde jsou někte-
ré názory porotců (nebo lépe řečeno porotkyň, protože har-
fa je nástroj, kde zatím výrazně dominují dámy): 

Mgr. art. Zuzana Toroková, PhD., z Konzervatoře
v Bratislavě:
„Na úvod krátkeho zhodnotenia súťaže mi nedá nevysloviť slo-
vá uznania na adresu všetkých tých, ktorí vytvorili podmienky 
pre to, aby sa toto podujatie uskutočnilo. Oceňujem najmä sku-
točnosť, že súťažiaci – ale aj ich učitelia i my porotkyne – sme 
mali možnosť počuť a porovnať úroveň hry žiakov rôznych ve-
kových kategórií tak v Čechách ako i na Slovensku. Teší ma sku-
točnosť, že o hru na harfe prejavujú záujem dievčatá i chlapci 
a  chcem veriť, že im chuť a  nadšenie pre nástroj vydržia i  do 
budúcnosti.“ 

MgA. Kateřina Bendová z Janáčkovy filharmonie
v Ostravě: 
„Myslím si, že obrovský přínos akcí toho typu je především 
v tom, že se děti již od útlého věku a od počátku, kdy začínají 
na harfu hrát a seznamovat se s tímto krásným nástrojem, mají 
možnost setkat se svými vrstevníky z  jiných uměleckých škol 
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a  poslechnout si jejich výkony. Věkový rozptyl soutěžících od 
8 do 18 let rozložený do 8 kategorií přinesl širokou škálu krás-
ných výkonů na velmi dobré úrovni. Doufám, že takové harfové 
přehlídky budou pokračovat, protože jsou pro mladé harfisty 
velkým přínosem.“

MgA. Ivana Švestková z Filharmonie Brno
a brněnské Konzervatoře:  
„Společná Česko-Slovenská soutěž je určitě dobrý nápad. V ná-
zorech na hodnocení výkonů soutěžících, které mne mile pře-
kvapily, jsme se v  porotě v  zásadě shodovaly, očekávám, že 
kvalita hry v příštích letech půjde ještě nahoru. Možná by stálo 
za úvahu trochu rozšířit samotný soutěžní repertoár. Vnímám 
tuto soutěž jako velikou inspiraci nejen pro žáky, ale také pro 
pedagogy a věřím, že tento ročník byl prvním krokem k vytvo-
ření tradice této soutěže. Věřím, že se opět budeme mít možnost 
setkat v ZUŠ Frýdlantská v Liberci, v sále, který korunuje deko-
rativní harfa, u  příležitosti dalšího ročníku Česko-Slovenské 
soutěžní přehlídky.“

Barbora Plachá z harfového Ateliéru Arpeggio: 
„Chtěla bych nejdříve ocenit vzrůstající úroveň žáků, kteří na 
harfu hrají, zejména v oblasti techniky hry a repertoáru. V tom-
to ohledu se pomalu a jistě posunujeme k celosvětovému stan-
dardu, což mne velmi těší. Mám také velkou radost z rostoucího 
počtu soutěžících, je to důkaz píle a obětavosti učitelů na ZUŠ-
kách. Soutěž proběhla ve velmi přátelském a pozitivním duchu, 
což je vzhledem k věku soutěžících velmi dobře. Doufám, že se 
v této tradici bude pokračovat. Je to skvělá možnost motivace 
ke cvičení a v neposlední řadě je tu možnost rozšiřovat reper-
toár, což je velmi důležité, protože náš harfový repertoár není 
tak pestrý jako u jiných nástrojů. Doporučila bych k úvaze zařa-
dit i kratší povinnou skladbu pro pedálovou harfu.“

Předsedkyně poroty MgA. Lydie Härtelová
z Pražské Konzervatoře a Symfonického orchestru
Českého rozhlasu:
„Harfa zažívá v poslední době i u nás velkou renesanci. Zatímco 
před lety byste dokázali v Československu spočítat harfisty na 
prstech obou rukou, dnes v České republice přibývají každý rok 
další ZUŠky, kde se vyučuje hře na harfu. Děti většinou začínají 
na menší háčkové harfy. Výhodou je, že během několika hodin 
jsou schopny zahrát jednoduchou skladbičku či písničku, brzy 
mohou ,nastoupit‘ i  do nějakého komorního uskupení (třeba 
doprovázet zobcové flétny apod.). Již před 4 lety pro ně vznikla 
první harfová soutěžní přehlídka ZUŠ. Tehdy se stala absolutní 
vítězkou Barbora Hurťáková, která dnes studuje ve 3. ročníku 
Pražské konzervatoře. Krásný koncertní sál ZUŠ v  Liberci byl 
21. dubna 2018 svědkem soutěžního klání třicítky mladých čes-
kých a  slovenských harfistů. Soutěžilo se v  několika věkových 
kategoriích, hrálo se na háčkové i  pedálové harfy. Nejsilněji 
byla obsazena kategorie 9–10letých. Právě z této kategorie vze-
šel absolutní vítěz Jakub Sadílek ze ZUŠ Šimáčkova v Praze 7, 
který pochází z muzikantské rodiny – i jeho starší bratr Martin 
je harfista. Jakub okouzlil obrovskou muzikálností a výbornou 

technikou. Na mne zapůsobil už tím, když si sedl k harfě a při-
pravil ruce na struny: jako by byl s nástrojem srostlý. Moc mě 
těší vidět a slyšet, jak roste hráčská úroveň našeho harfového 
mládí. Přeji všem hodně radosti s královským nástrojem!“

MgA. Vendulka Vaňková, předsedkyně harfové sekce
ÚUR ZUŠ ČR: 
„Soutěžní přehlídka už byla vlastně druhá v  pořadí, první se 
uskutečnila v roce 2014 v Praze ještě bez slovenské účasti. Hod-
notím-li úroveň soutěžících s odstupem 3–4 let, s radostí kon-
statuji velký pokrok v technické vyspělosti, a tím i změnu ve vol-
bě repertoáru jednotlivých žáků, stejně tak mne potěšily nové 
talenty, které se objevují právě díky takovýmto akcím. Je velmi 
důležité pro malé i větší harfisty a harfistky, aby i nadále měli 
možnost porovnat své výkony s ostatními, a tím se posunuli dál 
v  rozvíjení svých schopností a  dovedností. Zájem o  výuku na 
harfu stále vzrůstá, proto věřím, že díky osvíceným ředitelům 
přibudou u nás i na Slovensku další školy, kde budou mít tento 
nádherný nástroj ve své vzdělávací nabídce.“

Mgr. Tomáš Kolafa, ředitel pořadatelské školy
ZUŠ Liberec Frýdlantská: 
„Naše ZUŠky plní mnoho rolí a  cílů, ale dovolím si z  nich vy-
zdvihnout dva nejzásadnější: děti vzděláváme prostřednictvím 
umění a děti vzděláváme v umění. Obě tyto role se v každém 
kole soutěžní přehlídky nebo soutěže objevují a  organizátora 
zavazují k  tomu, aby se je snažil naplnit. Myslím tím vytvořit 
prostorové zázemí pro všechny soutěžící, pedagogy, odbornou 
veřejnost, rodiče a  porotce. V  liberecké ZUŠce organizujeme 
ústřední kola v podstatě každý druhý rok a soutěže vnímáme 
také jako další vzdělávání našich učitelů – minimálně tím, 
že jako organizátoři se naši učitelé setkají s  kolegy z  oboru, 
dávnými spolužáky, poznají nový repertoár a  zjednodušeně 
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řečeno – aniž by museli jet za novým poznáním někam dale-
ko, inspirují se doma. To, že se první ZUŠková harfová soutěž 
konala v  Liberci, se stalo díky liberecké paní učitelce Markétě 
Doubravské, která více jak rok neúnavně diskutovala se svými 
kolegyněmi napříč celou republikou. Harfová soutěžní pře-
hlídka se od ostatních soutěží liší. Například tím, že smyčco-
vé či dechové nástroje si soutěžící vozí s sebou, ale harfy jsme 
museli shromáždit, do Liberce dopravit a  rozdělit do tříd, kde 
se soutěžící rozehrávali. Na samotném pódiu bylo navíc na vý-
běr z několika nástrojů. Mezinárodní účast zahltí organizátora 
také otázkami fakturace do zahraničí. Zvyšují se náklady na 
dopravu účastníků. V případě zdravotních potíží cizinců se řeší 
složitěji lékařská péče. Na druhou stranu ale zahraniční účast-
níci vnášejí svěžest v repertoáru a vzdělávacích trendech. 

Soutěžní harfová v  Liberci byla primárně koncipována jako 
pilotní soutěž žáků ZUŠ ČR ve hře na harfu. Nebyla finančně 
podpořena a byla mezinárodní. Otázka zní, jak za další tři roky 
bude soutěž připravena a strukturována. Odpověď má v rukou 
ÚUR ZUŠ ČR. Přejme si, aby liberecká ZUŠka byla za tři roky opět 
nabita znějícími tóny háčkových i pedálových harf.“

Když jsme na podzim 2014 organizovali první harfovou 
soutěžní přehlídku v Praze, neměli jsme zcela jasnou před-
stavu o  tom, zda zůstaneme u  občasného setkávání, nebo 
zkusíme přehlídku zařadit do nějakého širšího systému. Le-
tošní přehlídka ale nakonec napomohla určit její další smě-
řování, protože ukázala, jak se vyučuje hře na harfu v České 
republice, na Slovensku a jaké jsou další perspektivy. To, že 
výrazně převažuje pozitivní hodnocení celé přehlídky, je ur-
čitě oprávněné, musíme si pouze uvědomit, že i když jdeme 
správným směrem, jsme teprve na začátku cesty.  

Aleš Chalupský,  
předseda spolku ÚUR ZUŠ ČR,  
ředitel ZUŠ Biskupská 12, Praha 1 
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Dechový orchestr mladých ZUŠ Krnov 
na festivalu Šanghaji
K A M I L  T R ÁV N Í Č E K

Říká se, že dvakrát do téže řeky nevstoupíš. U mladých krnovských muzikantů toto pravidlo 
ale neplatí, protože v minulém roce opět navštívili zemi vycházejícího draka, a rozšířili si tak 
poznatky nejen o místních zvycích, mentalitě obyvatel, ale také o bohaté kulturní historii.  

„Shanghai Tourism Festival“ se koná již od roku 1990. Jde 
o velikou mezinárodní akci, kterou pořádá Šanghajská lido-
vá vláda a organizuje Městská správa cestovního ruchu měs-
ta Šanghaje. Každý rok se festival zahajuje velkou noční pře-
hlídkou v proslulé komerční ulici Huaihai Road. Za posled-
ních 27 let se této akce zúčastnilo více než 400 zahraničních 
souborů. Cílem festivalu je pomoci zahraničním návštěvní-
kům objevit fascinující čínskou kulturu a její letitou historii. 

Na řadě míst po celém městě se koná řada tradičních (i ne-
tradičních) vystoupení. Zahajovací ceremoniál přenáší živě 
televize i rádia pro více jak 200 miliónů diváků a posluchačů. 
Jde o festival, který se stává jednou z nejvýznamnějších kul-
turních událostí v Číně.

Hlavním  cílem předešlého výjezdu do čínského Pekingu 
bylo najít vhodnou motivaci pro všechny hráče našeho 
orchestru, a  to především pro ty nejmenší. Byli jsme proto 
překvapeni, když po pozitivních ohlasech ze strany místních 
pořadatelů k nám v polovině loňského roku dorazilo pozvá-
ní na „Shanghai Tourism Festival“. Tomuto se prostě nedalo 
odolat. 

ZE ŽIVOTA ZUŠ
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Krom samotného excelentního hraní měl orchestr příležitost 
zhlédnout krásy čtyřiadvacetimilionového města. Zahradu 
„Master-of-Nets Garden“, která je jednou z  nejkrásnějších 
v Číně, obchod s uměleckými výšivkami v SUZHOU, kde se 
nádherná díla vyšívají hedvábím, a  není nic neobvyklého, 
že jim práce na jednom skvostu trvá dva u více let. Kanály 
„Zhouzhuang Water Town“ přezdívané čínské Benátky vý-
chodu, Šanghajské muzeum, noční plavbu po řece s nesku-
tečnými panoramaty mrakodrapů, známou promenádu „Na-
njing Road“, starobylé město „Chenghuangmiao Shanghai“ 
i televizní věž „Oriental Pearl Tower“, která je vysoká 468 m 
a má 261 pater. Zažili jsme také pravý čajový obřad a navští-
vili čajovou plantáž. Na místním tržišti ochutnali mnoho dru-
hů jídel a pití rozličných chutí a mezi zajímavostmi z gastro-
nomie si každý našel to své. 

Na závěr si dovoluji konstatovat, že Šanghaj je proti tradič-
nímu a konzervativnímu Pekingu velmi uvolněná a připadá 
vám, že zde není nic nemožné. Je ale pravda, že to, co jsme 
viděli a zažili po dobu tohoto zájezdu, zítra už nemusí pla-
tit. Šanghaj je společně s  Hongkongem skutečně takovou 
výkladní skříní východu, a tak se podle toho i chová. Nic se 

ZE ŽIVOTA ZUŠ

Po vzájemné domluvě všech členů orchestru, rodičů a  se 
souhlasem zřizovatele se rozběhl kolotoč velmi náročné or-
ganizační a umělecké práce. Kromě pravidelných odpoled-
ních pátečních a dopoledních sobotních zkoušek se orchestr 
scházel i na víkendová soustředění. Ke spolupráci si krnov-
ský orchestr přizval i mažoretkový soubor „Majorettes Kyn-
šperk nad Ohří“ pod vedením Mgr. Jaroslavy Danešové, 
s kterým již dlouhá léta spolupracuje (např. při vystoupení 
v proslulé Royal Albert Hall v Londýně). 

Pobyt v  samotné Šanghaji byl velmi náročný, zvláště pak 
v  prvních dnech. Únava byla umocněna dalekou cestou 
z ČR a posunem času o šest hodin dopředu (při cestě domů 
o  šest hodin nazpět). Naštěstí bylo vše vyváženo rados-
tí ze společného muzicírování a  z  krás, které toto město 
nabízí. Orchestr se opětovně ukázal ve skvělé umělecké 
kondici, což dokazovaly i  nekonečné ovace přihlížejících 
hostí, a nutno říci, že i dramaturgická skladba vystoupení 
byla velmi dobře a citlivě zvolena. Zde se ukázala již letitá 
odborná zkušenost dirigenta a  uměleckého vedoucího 
pana Luďka Tlacha. 
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ovšem nemění na tom, že jsme všichni opět bohatší o spous-
tu nevšedních zážitků, nová poznání o  exotické zemi, jejíž 
průmysl je ve světě jeden z nejvíce se rozvíjejících.  

ZE ŽIVOTA ZUŠ

Tak „Ni Hao“ a  příště s  naším orchestrem možná ještě dál, 
třeba k protinožcům !

Mgr. Kamil Trávníček,
ředitel ZUŠ Krnov

Všem, kteří účast na festivalu podpořili, patří náš velký 
dík – město Krnov (dlouhodobý podporovatel činnosti 
DOM Krnov), Moravskoslezský kraj, Krnovské opravny 
a strojírny, s. r. o., MUDr. Ladislav Václavec,
MUDr. Jan Kutálek. 
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