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Charakteristika školy: 

Hlavním zaměřením naší školy  je poskytování vzdělání především dětem, ale i dospělým 

v uměleckých oborech. Vyučuje se v oboru hudebním, výtvarném a od září 2007 také 

v oboru literárně dramatickém. Výuka na jednotlivé nástroje probíhá v individuálních 

hodinách. Skupinové vyučování je obsaženo: 

 

- ve sborovém zpěvu (pěvecký sbor Klíček) 

- v souborové hře (zaměření na folklórní hudbu) 

- v komorní hře (zaměření na klasickou i populární hudbu) 

- ve výtvarném oboru (plošná tvorba, prostorová tvorba) 

- v literárně-dramatickém oboru 

 

Zaměření školy v rámci ASPnet: 

ZUŠ Rychvald se v rámci ASPnet zaměřuje na uchování kulturního dědictví: předávání 

hudebních myšlenek, uchovávání dědictví národa a integrování hudby v celistvém umění. 

 

Aktivity v rámci ASPnet ve školním roce 2006/2007 

20.3.2007 Koncert na téma „(NE)MOC MÉDIÍ“ v kostele CČSH v Rychvaldě (ve 

spolupráci s Gymnáziem O.Havlové, rovněž zařazeným v ASPnet a Gymnáziem Slezská 

Ostrava). 

  

 



Předpokládaný vývoj do budoucna: 

V následujících obdobích by se pedagogický sbor školy rád pokusil o větší zapojení 

rodičů (případně také veřejnosti) do života školy. Větší aktivita při vytváření projektů 

v rámci sítě ASPnet se do budoucna očekává od výtvarného oboru a nově založeného 

literárně-dramatického oboru, a to i přesto, že tyto obory navštěvuje menší procento dětí 

z celkového počtu žáků.  V uplynulém období se nepodařilo naší škole navázat kontakt se 

žádnou ze zahraničních škol sítě ASPnet. Naše škola by chtěla navázat kontakt s některou 

hudební školou z Polska nebo Slovenska. Dále bychom se chtěli zúčastňovat akcí 

ASPnet, být přínosem z hlediska hudebního a výtvarného (vzhledem k zaměření naší 

školy). Chceme se dále zabývat sociálními problémy našeho kraje, bránit děti před 

škodlivými vlivy společnosti a účastnit se různých charitativních akcí, určených pro 

ohrožené děti z celého světa. 

 

V Rychvaldě 18.11.2007 

Zpracovala: Mgr. K.Košacká.         


