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Charakteristika školy: 

Základní umělecká škola Rychvald poskytuje vzdělání v uměleckých oborech – hudebním, 

výtvarném a literárně-dramatickém. Převažuje zde výuka na jednotlivé hudební nástroje, která 

probíhá v individuálních vyučovacích hodinách, je však zařazeno také skupinové vyučování, a 

to v souborové hře, komorní hře, sborovém zpěvu, ve výtvarném oboru a literárně-

dramatickém oboru. Žáci mohou prezentovat své dovednosti na nejrůznějších akcích školy, 

veřejných koncertech a výstavách. Také učitelé se umělecky prezentují a dále se vzdělávají ve 

svých oborech. ZUŠ Rychvald spolupracuje se základními a mateřskými školami v okolí 

(výchovné koncerty), s Ústavy sociální péče pro mentálně a zdravotně postižené v Ostravě-

Muglinově a v Pržně. Dále také naše škola pořádá vystoupení žáků v domovech důchodců 

v ostravsko-karvinském regionu.  

Výuka probíhá na kmenové budově v Rychvaldě, ale také na pobočkách v Dolní Lutyni (ZŠ), 

Dětmarovicích (ZŠ) a od září 2008 také na těchto pobočkách: ZŠ Rychvald – Václav, MŠ 

Dětmarovice – Střed, MŠ Dětmarovice - Koukolná. V současné době navštěvuje školu 247 

žáků (většina v hudebním oboru) a působí zde 18 učitelů.  

 

Zaměření školy v rámci ASPnet:  

ZUŠ Rychvald se v rámci ASPnet  zaměřuje na uchování kulturního dědictví prostřednictvím 

předávání hudebních myšlenek, uchovávání dědictví národa a integrování hudby v celistvém 

umění.  

 

Aktivity v rámci ASPnet ve školním roce 2008/2009: 

Ve školním roce 2008/2009 uběhlo padesát let od založení naší školy. Toto významné výročí 

jsme si připomněli mnoha akcemi. Školní rok byl tedy organizačně poněkud složitější, než 

jiné, proto jsme termíny pro hlavní akce v rámci ASP net UNESCO určili až na červen. Přesto 

si dovolíme neskromně tvrdit, že pozdní termíny neměly negativní vliv na kvalitu těchto akcí. 



31.3.2009 Vernisáž výstavy „Rok astronomie 2009“ - doprovodná akce Slavnostního koncertu 

učitelů a jejich hostů k 50.výročí založení ZUŠ Rychvald. Vystaveny byly práce žáků 

výtvarného oboru pod vedením paní učitelky K.Čerňavové.  

  

 

11.6.2009 Projektové odpoledne na téma „Inspirace vesmírem v umění“. Odpoledne bylo 

rozděleno do tří bloků – výkladového, tvůrčího a soutěžního. Zúčastnilo se také několik 

rodičů.    

 

18.6.2009 Návštěva Hvězdárny a planetária J.Palisy  při VŠB TU v Ostravě-Porubě. Ve 

spolupráci se zaměstnanci Hvězdárny a planetária J.Palisy jsme vytvořili a prezentovali pořad 

s názvem „Hudba pod hvězdami“. Děti (ale také jejich rodiče) poslouchali pod promítanou 

noční oblohou hudbu, jejíž vznik byl inspirován vesmírem. Na tuto akci byli přizváni také 

studenti Gymnázia O.Havlové v Ostravě-Porubě (člen ASPnet) a Gymnázia F.Živného 

v Bohumíně.  

 

Předpokládaný vývoj do budoucna: 

Velmi jsme uvítali vyhlášení tématu „Záchrana evropských kořenů kultury“ pro příští rok. 

Ačkoliv toto téma svým názvem ukazuje do historie, cítíme ho jako velmi aktuální a potřebné 

v dnešní době a v regionu, ve kterém působíme. Proto bychom se mu rádi věnovali 

dlouhodoběji. Naším doposud nevyřešeným problémem je zahraniční partnerská škola. Stále 

zkoumáme možnosti, jak tento problém vyřešit a doufáme, že optimální řešení nalezneme.    

 

 

V Rychvaldě  

Zpracovala: Mgr.Kateřina Šmídová    


