
55 let uměleckého školství v Rychvaldě 

 
Letos je to již 55 let, co naše Základní umělecká škola Rychvald vychovává mladé hudebníky, 
výtvarníky a v posledních několika letech i herce. Za tu dobu se zde vystřídaly téměř tři generace 
žáků, učitelů a správních zaměstnanců. Pro některé děti byla výuka jen další z nutných 
povinností, pro jiné byla místem, kde měli možnost pod vedením zkušených učitelů pootevřít 
dvířka a nahlédnout do složitého, ale tak bohatého světa umění. V rychvaldské škole působím už 
37 let a mám radost, když vidím, že někteří naši bývalí žáci k nám přivedou své děti nebo 
dokonce i vnuky, že sledují a podporují jejich vývoj nebo že si s nimi dokonce zahrají na 
koncertu Mámo, táto, hraj se mnou.  
Cílem výuky u nás není ovšem jen ono „naučit se hrát na hudební nástroj“, snažíme se naučit 
žáka také tvořit umění, objevit v něm talent, naučit jej radovat se z tvořivé činnosti, ale současně 
mu vštěpovat i takové vlastnosti jako je pracovitost, vytrvalost, zodpovědnost, samostatnost, 
sebekritičnost, tolerance k jinému názoru. Absolventi naší školy by měli být kultivovaní a tvořiví 
lidé, kteří si váží kulturních a uměleckých hodnot, vnímají je jako důležitou součást lidské 
existence a aktivně přispívají k uchovávání a předávání kulturních tradic dalším generacím. 
Poděkování za mnohdy nelehkou práci na onom „klestění zarostlého chodníčku“ k umění patří 
učitelům, kteří obětují svému povolání nejen volný čas, ale především své srdce. V letošním 
jubilejním roce připravili se svými žáky pro veřejnost neuvěřitelných 81 akcí.  
A nyní několik údajů z historie školy: 
V září 1959 byla v Rychvaldě otevřena pobočka Lidové školy umění v Petřvaldě. Vyučovalo 
se v prostorách Hasičské zbrojnice a v tzv. "chudobinci", který stál na pozemku dnešního 
rychvaldského sídliště. V září 1971 byla stará budova bývalé ZŠ nákladem 1.200.000,- Kč 
adaptována a přidělena LŠU. Z Petřvaldu se sem přemístilo ředitelství a rychvaldská LŠU se 
stala školou kmenovou.  
V září 1990 byla LŠU v Rychvaldě rozdělena na dvě samostatné školy - rychvaldskou 
a petřvaldskou. Dochází také ke změně názvu na "Základní umělecká škola Rychvald". V lednu 
1995 vstoupila ZUŠ Rychvald do právní subjektivity.  
V září 1995 byla provedena plynofikace ZUŠ a o dva roky později byla kompletní rekonstrukcí 
koncertního sálu dokončena estetizace a přestavba celé školy (výměna oken, podlahových krytin, 
stropů, rekonstrukce tříd kolektivní výuky). V září 1997 byla zahájena výuka na odloučeném 
pracovišti v ZŠ Dolní Lutyně. Od 1. 7. 2001 je zřizovatelem Moravskoslezský kraj. 
Následuje série několika změn, které naznačují cestu nového rozvoje: v roce 2004 se rozšířila 
nabídka nástrojové výuky na pobočce v Dolní Lutyni, na kmenové škole v Rychvaldě bylo 
během dalších let provedeno odhlučnění tříd, vybudování nových a úpravy stávajících 
hygienických zařízení, renovace střechy a zlepšilo se i vybavení hudebními nástroji, moderními 
technologiemi a ICT (pracovní stanice pro učitele, multimediální učebna s dataprojektorem, 
koncertní sál s projekční technikou a audiotechnikou). Od roku 2006 se třemi rozhodnutími 
MŠMT zapisují do školského rejstříku tyto změny: 
1. 9. 2006 – otevření dalšího místa poskytovaného vzdělávání v budově ZŠ v Dětmarovicích 
1. 9. 2007 – otevření literárně - dramatického oboru 
1. 9. 2008 – otevření dalších míst poskytovaného vzdělávání (dvou v Dětmarovicích a jednoho 
v Rychvaldě) 
Škola je od roku 2003 jednou ze dvou základních uměleckých škol v České republice, které jsou 
přidruženými školami UNESCO, dále je členem Asociace ZUŠ a sdružení 
ZUŠ Moravskoslezského kraje Múza. 



Podtitul Školního vzdělávacího programu ZUŠ, který vstoupil v platnost 1. září 2012,  je „Škola 
pro život. Vzdělání pro všechny. Najít cestu je umění. Umění je cesta.“. Hlavním a podstatným 
bodem koncepce dalšího rozvoje školy je postupné uvádění tohoto nového kurikulárního 
dokumentu do života školy.  
V současné době má škola kapacitu 289 žáků, vyučuje se zde ve třech uměleckých oborech – 
hudebním, výtvarném a literárně dramatickém a pracuje zde 21 zaměstnanců. 
K jubileu školy jsme na úterý 17. 6. v 16.30 připravili Slavnostní koncert učitelů a žáků, který 
se uskuteční v koncertním sále ZUŠ a jehož součástí bude vernisáž výstavy prací žáků 
výtvarného oboru s názvem „Krása kamene“. Přijměte pozvání na tuto malou oslavu naší školy. 
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