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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 a kolektivní 

vyučování, a to v souborové hře, komorní hře, 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 je partnerem škol, měst a obcí, ve kterých působí ve vzdělávání a je 

nedílnou součástí a organizátorem zdejšího kulturního života (koncerty, výchovné koncerty, 

vernisáže, komponované večery apod.) Spolupracujeme s mnohými kulturními centry, 

školami, se zástupci Církve československé husitské a dalšími farnostmi v regionu, 

neobvyklou spoluprací je spojení s několika centry pro mentálně postižené, pro něž chystáme 

projekty pravidelně. Dále také naše škola pořádá vystoupení žáků v domovech důchodců 

v ostravsko-karvinském regionu. V minulosti jme také spolupracovali s Janáčkovou 

filharmonií Ostrava. Pravidelně pořádáme výchovné koncerty ve spolupráci s Janáčkovou 

konzervatoří a gymnáziem v Ostravě. Mimořádnou aktivitou jsou autorské hry učitelů a žáků 

hudebního a literárně-dramatického oboru.  

Výuka probíhá na kmenové budově v Rychvaldě a na dalších místech poskytovaného 

vzdělávání v Dolní Lutyni (ZŠ), Dětmarovicích (ZŠ, MŠ Střed, MŠ Koukolná) a  na ZŠ 

Rychvald – Václav. V současné době navštěvuje školu 247 žáků (většina v hudebním oboru) a 

působí zde 18 učitelů.  

Dne 1.9:2012 vstoupil v platnost školní vzdělávací program s názvem Škola pro život. 

Vzdělání pro všechny. Najít cestu je umění. Umění je cesta. 

 

 

 

 



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. V roce 2010 nás zaujalo téma „Záchrana kořenů evropské kultury“ a rozhodli jsme se, 

že budeme toto téma považovat za stěžejní dlouhodobě, protože úzce souvisí s naší prací. 

Domníváme se , že výchova k umění přispívá velkou měrou k zachovávání kulturních kořenů 

a to i v širším kontextu, než jen uměleckém.  

 

 

Aktivity v rámci ASPnet ve školním roce 2011/2012: 

Ve školním roce 2011/2012 jsme se v rámci aktivit přidružené školy ASPnet UNESCO 

zaměřili na dvě stěžejní oblasti: připomenutí folklórních tradic a 100.výročí narození 

výtvarníka Jiřího Trnky.  

 

První oblast jsme zpracovali v kontextu  propojení tradice a současnosti. Dne 21.2.2012 se 

v naší škole konala akce s názvem „Koncert v maskách“. Na tomto koncertě žáci vystupují 

v maskách, které nějakým způsobem vyjadřují skladbu nebo píseň, kterou hrají. Nejedná se 

zde tedy pouze o úkol hudební, ale také výtvarné zpracování. Také žáci výtvarného oboru se 

podílí na přípravě Koncertu v maskách: vytváří tematické dekorace koncertního sálu a v rámci 

této výzdoby také vystavují svoje práce. Koncert se stejným zaměřením se uskutečnil 

1.3.2012 také v místě pobočky – v kulturním domě v Dolní Lutyni. Záměrně byly stanoveny 

také termíny obou koncertů, a to – s ohledem na tradici – v době masopustní. 

Dne 21.1.2012 se také uskutečnil dlouho očekávaný křest školního souboru lidové hudby. Ten 

od tohoto dne bude vystupovat pod názvem Březinka.  

 

Zahrada 

Jednodenní tvořivá dílna pro děti 10-12leté (16 žáků) 

Motto: „Prolomíme hranice, otevřeme fantazii a vytvoříme nový svět,“ 

Cíl:  tvorba vlastní zahrady za účasti hlasu, hudebního nástroje, vlastního těla 

        Mezioborová spolupráce 

        Vše s využitím hry a fantazie  

 

Jedním z hlavních témat školního roku 2011/2012 bylo 100.výročí Jiřího Trnky. Z jeho 

rozsáhlého díla jsme vybrali knihu Zahrada. Nechtěli jsme však toto dílo pouze interpretovat, 

použili jsme jej jako výchozí inspiraci pro dětskou tvorbu. Během několika odpolední žáci 

výtvarného oboru tvořili při poslechu nahrávky Zahrady v podání F.Filipovského své práce 



(malba, kresba, prostorová tvorba, výroba loutek apod.) a z těch společně instalovali výstavu. 

Dne 21.6.2012 jsme uspořádali jednodenní tvořivou dílnu s názvem „Zahrada“ s mottem 

„Prolomíme hranice, otevřeme fantazii a vytvoříme nový svět“. Žáci inspirovaní poslechem 

vybraných kapitol Trnkovy Zahrady a následně relaxací za poslechu hudby a mluveného 

slova tedy tvořili svoji vlastní Zahradu, a to s využitím prostředků, znalostí a dovedností 

získaných v hudebním, výtvarném i literárně dramatickém oboru. Nešlo nám pouze o to, 

nacvičit krátké herecké etudy, které byly v závěru dne prezentovány veřejnosti, ale velmi 

důležitý byl celý proces, který veřejnému vystoupení předcházel.  

  

Průběh akce: seznámení 

                     Četba vybraných kapitol 

                     Řízená relaxace za poslechu hudby (vstupujeme do vlastní zahrady) 

                     Vyjádření pocitů - kresba, malba  

                     Vyjádření pocitů – verbálně :-)  

                     Vytvoření prostoru (obrazy, keramika, kulisy, květiny) 

               Rozdělení do skupin 

               Výběr tématu scénky 

               Vytváření hudebního doprovodu 

               Tvorba a nácvik etudy 

               Prezentace pro veřejnost (z velké části samostatná práce žáků) 

               Publikum na pódiu 

 

 

  

 

 

 

V Rychvaldě 17.12.2012 

Zpracovala: Mgr.Kateřina Šmídová    


