Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet ve školním roce 2009/2010

Základní umělecká škola, přísp. org.
Orlovská 495
73532 Rychvald

e-mail: zusrychvald@volny.cz
www.volny.cz/zusrychvald
tel.: 596 546 318

Jméno ředitele: Vlasta Matonogová
ASPnet: Mgr. Kateřina Šmídová

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 literárnědramatickém 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 OstravěMuglinově 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), dále na ZŠ Rychvald – Václav, MŠ Dětmarovice – Střed, MŠ
Dětmarovice - Koukolná. V současné době navštěvuje školu 255 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 2009/2010:
27.4.2010 „Chopin 2010“ komponovaný pořad k příležitosti 200.výročí narození tohoto
polského skladatele, který vznikl ve spolupráci literárně dramatického, hudebního a
výtvarného oboru naší školy, ale také Janáčkovy konzervatoře a gymnázia v Ostravě, Fakulty
umění Ostravské Univerzity a SUPŠ AVE ART v Ostravě.

V rámci pořadu byly zpracovány a předneseny úryvky ze života F.Chopina. Nejednalo se o
přesné encyklopedické informace, ale snažili jsme se o vystižení umělcových vnitřních pocitů
a také doby, ve které žil. Mezi těmito úryvky zazněly Chopinovy skladby v provedení
studentů JKGO a FU Ostravské Univerzity. Celou akci doprovodila vernisáž výstavy prací
žáků výtvarného oboru naší školy a studentů SUPŠ AVE ART na téma „Inspirace hudbou
F.Chopina“.
Pořad měl u publika velký úspěch. Mezi hosty byli také studenti Gymnázia Fr.Živného
v Bohumíně a gymnázia O.Havlové v Ostravě-Porubě (taktéž člen ASPnet UNESCO). Akce
byla snímána firmou Videostudio a vysílána v přímém přenosu na internetu. Nezapomněli
jsme ani na propagaci v tisku.
17.6.2010 interaktivní odpoledne s názvem „Jak vnímáme a prožíváme (nejen) hudbu“.
Žáci se v rozhovorech s učiteli i mezi sebou zamýšleli nad tématy, která s hudbou a s uměním
obecně souvisí (láska, radost, smutek, strach, ale i krása, příroda aj.) V rámci odpoledne
proběhla také vystoupení žáků hudebního a literárně dramatického oboru.

Ve školním roce 2009/2010 jsme kladli ještě větší důraz na informovanost rodičů a veřejnosti
o členství naší školy v ASPnet UNESCO v místním tisku, ale také například v průvodních
slovech koncertů, kde jsme se průběžně snažili zamýšlet nad tématem „Záchrana kořenů
evropské kultury“ v kontextu každodenního života.

V Rychvaldě
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