ZUS_09_11_zlom

31.8.2011

14:13

Stránka 1

PRACOVNÍ PRÁVO

Platy zaměstnanců ZUŠ
a jejich specifika
PaedDr. Jan Mikáč,
poradenské služby ve školství

Poskytování platu v základních umûleck˘ch ‰kolách (dále jen „ZU·“) je témûﬁ
stejné jako v jin˘ch typech ‰kol a pﬁíspûvkov˘ch organizacích. Malé odchylky se
t˘kají jen poÏadavku na odbornou kvalifikaci uãitelÛ ZU·.
ODBORNÁ KVALIFIKACE
PEDAGOGŮ ZUŠ
Poměrně velký počet pedagogů na školách nemá
odbornou kvalifikaci pro druh práce, který vykonávají.
Údaje o jejich počtech se již několik let pohybují mezi
13–15 %. Vysoký počet pedagogů bez odborné kvalifikace a nedostačující studijní kapacity pro její doplnění vedly
k novele zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících (zákonem č. 422/2009 Sb., z 27. 11. 2009),
kterou se prodloužila možnost zaměstnávat nekvalifikované pedagogy o pět let. Další zmírnění podmínek zákona se také očekává od další novely, která je v současné
době projednávána zákonodárnými orgány. I nadále
však zůstávají ustanovení tohoto zákona velmi přísná
a nejsou ojedinělé případy, kdy je absolvent dvou vysokých škol s pedagogickým zaměřením nucen zahájit
alespoň středoškolské vzdělání, aby získal kvalifikaci pro
své současné pracovní zařazení.
Z tohoto hlediska je pro základní umělecké školy velmi
významná a zajímavá anomálie, kterou najdeme v ustanovení zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Ten naštěstí vychází z toho, že pro vyučování
odborných uměleckých předmětů je důležitější talent než
dosažené vzdělání. Kvalifikace zde proto není kritériem
pro zařazování do platové třídy. Také proto, že pro
některé obory vyučované na ZUŠ ani neexistuje vysokoškolské vzdělání pro přípravu vyučujících pedagogů.
Zatímco u většiny pedagogických pracovníků jiných typů
škol jsou podmínky odborné kvalifikace velmi přísné
a kvalifikaci lze získat jen přesně definovaným studiem,
u ZUŠ (také u středních odborných škol, konzervatoří
a vyšších odborných škol) existuje příjemná možnost

výjimky. Ředitelé těchto škol mohou v odůvodněných případech rozhodnout, že upouštějí od předpokladu splnění odborné kvalifikace u učitele uměleckého předmětu,
který vykonává umělecko-pedagogickou činnost, pokud
je nebo byl výkonným umělcem.
Pojem „rozhodnutí“ ředitele školy máme spojen se
správním řízením, ale v tomto případě o správní řízení
nejde. Na tento dokument je kladen jen jediný požadavek – musí být vydán písemnou formou. Pokud takovéto
rozhodnutí ředitel školy vydá, pak je příslušný učitel
považován pro pracovněprávní účely za plně kvalifikovaného a nelze po něm nadále požadovat splnění předpokladu odborné kvalifikace, a to ani v budoucnu.
Odpověď na otázku, kdo je výkonným umělcem, najdeme
v jiném právním předpisu, v § 67 zákona č. 121/2000 Sb.,
autorský zákon, v platném znění:

§

Umělecký výkon a výkonný umělec

(1) Umělecký výkon je výkon herce, zpěváka, hudebníka, tanečníka, dirigenta, sbormistra, režiséra nebo jiné
osoby, která hraje, zpívá, recituje, předvádí nebo jinak
provádí umělecké dílo a výtvory tradiční lidové kultury.
Za umělecký výkon se považuje též výkon artisty, aniž
jím provádí umělecké dílo.
(2) Výkonný umělec je fyzická osoba, která umělecký
výkon vytvořila.
Tato velmi široce pojatá definice výkonného umělce
umožňuje řediteli školy uplatnit od 1. 1. 2005 velkou
vstřícnost či benevolenci při rozhodnutí, že na určitého
pedagoga tuto definici vztáhne.
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Forma rozhodnutí není předepsána, kromě písemné
formy. Vzhledem k závažnosti dopadu rozhodnutí se ale
doporučuje, aby ředitel svoje rozhodnutí řádně odůvodnil a opřel je o konkrétní údaje.

¤editel ZU· Brno, Baru‰ãina 34, pﬁíspûvkové organizace, podle ustanovení § 10 odst. 2 zákona
ã. 563/2004 Sb., o pedagogick˘ch pracovnících,
v platném znûní, sv˘m rozhodnutím upou‰tí u pedagogického pracovníka Filipa Marka, nar. 23. 2.
1979 od poÏadavku splnûní odborné kvalifikace,
vzhledem ke skuteãnosti, Ïe pracovník je uãitelem
umûleckého pﬁedmûtu, vykonává umûleckopedagogickou ãinnost a Ïe je (byl) v˘konn˘m umûlcem.
Za umûleck˘ v˘kon pracovníka se ve smyslu ustanovení § 67 odst. 1 zákona ã. 121/2000 Sb., autorsk˘
zákon, v platném znûní, povaÏuje dlouholetá umûlecká ãinnost pedagoga jako ãlena Pûveckého sboru
moravsk˘ch uãitelÛ, v letech 1999–2011, doloÏená
písemn˘m potvrzením tohoto sboru.

Odborná kvalifikace, potřebné vzdělání
a zařazení do platové třídy
Poměrně často chybují ředitelé ZUŠ tím, že pedagogy bez
odborné kvalifikace ponechávají v nižší platové třídě než
pedagogy, kteří odbornou kvalifikaci získali. Pro zařazení do platové třídy není kvalifikace ani stupeň dosaženého vzdělání rozhodující. Vždy je rozhodující nejnáročnější práce, která je po zaměstnanci požadována. Příklady
prací jsou uvedeny v nařízení vlády č. 222/2010 Sb.,
o katalogu prací ve veřejných službách a správě.
Na mírnější podmínky zákona o pedagogických pracovnících vůči učitelům ZUŠ navazuje podobná úprava v pracovněprávních a platových předpisech, kterou lze zohlednit specifikum uměleckého školství – pedagoga lze
zařadit do platové třídy, pro kterou nemá požadované
vzdělání.
Pro zařazení učitele ZUŠ do 11. nebo 12. platové třídy by
měl tento pedagog dosáhnout vysokoškolské vzdělání
v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské
vzdělání v bakalářském studijním programu (§ 2 odst. 1
nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech ve
veřejných službách a správě).
Ale hned následující text uvádí jinou možnost, viz § 3:

§

(3) Nemůže-li zaměstnavatel obsadit pracovní
místo zaměstnancem, který dosáhl potřebného vzdělání, a nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, může
zaměstnavatel zaměstnance výjimečně zařadit do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání
a) až na dobu 4 roků,
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b) na dobu delší, jestliže předchozí praxí nebo po
dobu výjimečného zařazení podle písmene a) prokázal schopnost k výkonu požadované práce.
To, že pedagog nedosáhl požadovaného vzdělání, se na
jeho platu projeví jinak než zařazením do platové třídy. Je
totiž vždy nezbytné provést odpočty roků ze započitatelné praxe, které stanovuje § 4 odst. 7 písm. a) až d) nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech ve
veřejných službách. Ty jsou povinné, neprominutelné
a musí se provést všem zaměstnancům, i těm, kterým
před existencí tohoto nařízení vlády provedeny nebyly.
Odpočtem let z celkové započitatelné praxe se platově
odlišují zaměstnanci zařazení do stejné platové třídy, ale
s různým stupněm dosaženého vzdělání.
Výjimečné zařazení do platové třídy by mělo být z důvodů prokazatelnosti opět doloženo písemným vyjádřením
ředitele ZUŠ, ve smyslu:

Vzhledem ke skuteãnosti, Ïe jako zamûstnavatel
nemohu obsadit pracovní místo zamûstnancem
s potﬁebn˘m vzdûláním, v˘jimeãnû Vás pro sjednan˘ druh práce zaﬁazuji podle ustanovení § 3 odst. 3
písm. a) naﬁízení vlády ã. 564/2006 Sb., o platov˘ch
pomûrech ve veﬁejn˘ch sluÏbách a správû, v platném znûní, do 12. platové tﬁídy, i kdyÏ pro ni nesplÀujete potﬁebné vzdûlání.

ROZSAH PRACOVNÍ DOBY
A PŘÍMÉ PEDAGOGICKÉ
ČINNOSTI
Velmi často se rozsah pracovní doby sjednává v pracovní
smlouvě ne ve vztahu ke 40hodinové pracovní době
podle zákona č. 262/2004 Sb., zákoníku práce (§ 79
a 80), ale nevhodně ve vztahu k rozsahu přímé pedagogické práce podle nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé
speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, v platném znění.
Pokud je ve smlouvě uveden rozsah pracovní doby správně, tedy podle zákoníku práce, ve vztahu ku 40 hodinám
pracovní doby, může ředitel školy určovat učiteli ZUŠ pro
každý školní rok jiný rozsah přímé pedagogické práce,
buď 23 hodin při individuální výuce, nebo 21 vyučovacích hodin při výuce skupinové, konečně i 22 při vhodné kombinaci obou způsobů výuky. A to bez souhlasu
zaměstnance.
Pokud je ale ve smlouvě sjednán rozsah pracovní doby
jinak, např. pracovní doba se sjednává v rozsahu
40 hodin týdně, tj. 21 vyučovacích hodin, pak obsah
smlouvy nelze měnit bez souhlasu zaměstnance a 21 vyučovacích hodin bude představovat vždy plný úvazek
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učitele a každá vyučovací hodina navíc bude muset být
proplacena příplatkem 200 %.
Na některých ZUŠ, vybavených pro potřebu výuky
moderními technologiemi, může být zřízena funkce
metodika informačních a komunikačních technologií, tzv.
správce počítačové sítě, podle § 3 odst. 4 nařízení vlády
č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací,
přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé
pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, v platném znění. U tohoto pracovníka není stanoven žádný požadavek na vzdělání ani na specializační
studium, ale ihned při zahájení činnosti se mu snižuje
rozsah přímé pedagogické práce, rozsah snížení je dán
počtem žáků. Je to jediná výhoda, výkon této činnosti
nezakládá nárok na poskytování specializačního příplatku
podle § 133 zákoníku práce, ani na zařazení do 13. platové třídy.

SPECIALIZAČNÍ PŘÍPLATEK
Vydání Rámcového vzdělávacího programu pro základní
umělecké školy 1. 9. 2010 odstartovalo přípravné práce
ZUŠ na svých vlastních školních vzdělávacích programech (dále jen „ŠVP“). Podle § 185 odst. 1 školského
zákona budou ZUŠ pracovat podle vlastních programů
nejpozději od 1. 9. 2012. A to souvisí s odbornou přípravou pracovníků, kteří budou pověřeni zpracováním
ŠVP a koordinací prací na škole. Zkušenosti z jiných typů
škol, které podle ŠVP již pracují, ukazují na nezbytnost
odborného proškolení těchto pracovníků.
Tito tzv. koordinátoři ŠVP by měli absolvovat studium
podle § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Absolvováním
studia získají předpoklady pro výkon specializované činnosti, v tomto případě pro tvorbu a následnou koordinaci ŠVP. Při výkonu této činnosti vzniká nárok na poskytování specializačního příplatku podle § 133 zákoníku
práce ve výši 1 000–2 000 Kč měsíčně, ale teprve po
absolvování uvedeného studia. A je nutné připomenout,
že za tuto činnost nelze poskytnout 13. platovou třídu,
ani snížit rozsah přímé pedagogické činnosti.
Specializační příplatek náleží i dalším absolventům specializačního studia podle § 9 vyhlášky, v podmínkách ZUŠ
přichází v úvahu ještě koordinátor v oblasti informačních
a komunikačních technologií. Naplánování tohoto studia
v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je

žádoucí i proto, že Česká školní inspekce od roku 2010
během inspekčních kontrol zjišťuje, zda se systém vzdělávání na škole zaměřuje na rozšíření specializací pedagogických pracovníků (Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní
rok 2010/2011, ČŠI č.j. ČŠIG-1753/10-G21).
Na závěr několik poznatků z mé kontrolní činnosti na
ZUŠ. Výčtem chyb a nedostatků se ZUŠ nijak neodlišují
od ostatních škol, uvádím několik nejčastějších a nejzajímavějších:
 dokumenty jsou vyhotovovány se zpětnou účinností
(platové výměry, dohody, smlouvy);
 odměna z dohod o provedení práce nedosahuje minimální mzdy (podle mzdových listů pobíral pedagog
odměnu z dohody o provedení práce ve výši 6 Kč za
hodinu práce);
 odměna z dohod je stanovena nehospodárně, příliš
vysoká (podle mzdových listů pobíral externí mzdový
účetní odměnu z dohody o provedení práce ve výši
2 000–2 300 Kč za hodinu práce);
 dohody se zaměstnanci ZUŠ jsou uzavírány na stejný
druh prací, které má zaměstnanec sjednán v pracovní
smlouvě, obvykle jde o snahu obejít zákoník práce
a neproplácet přesčasovou práci;
 zápočet praxe je proveden chybně, nebo není sledován, následkem toho jsou chybně stanoveny termíny
platových postupů;
 pracovní náplně nejsou zpracovány;
 pracovní náplně nejsou zpracovány podle katalogu
prací;
 mimořádné odměny pedagogům jsou poskytovány
za práce pro cizí organizaci, např. vystoupení na
akcích obecního úřadu, na svatebních obřadech;
 dokumentace související se zpracováním platů není
na škole k dispozici, má je externí mzdová účetní
(výkazy P1-04, mzdové listy ...);
 evidence pracovní doby není v souladu s výplatami;
 kontrola ředitelem školy je nedostačující ( je proplácen jiný počet hodin, než je uvedeno v evidenci pracovní doby, plat je proplácen podle jiného úvazku, než
je uvedeno v pracovní smlouvě, mimořádná odměna
je vyplacena v jiné výši, než byla navržena);
 práce přesčas a přespočetná není evidována a není
proplácena, nebo je místo ní poskytována mimořádná
odměna.
Závěrem nezbývá než upozornit, že tato pochybení lze
snadno zjistit a pro ředitele školy představují určité riziko.



Potřebujete radu odborníka?
Využijte naši písemnou poradenskou linku. Tato služba je poskytována všem předplatitelům zdarma.
Dotazy přijímáme písemnou formou prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.otazkyodpovedi.cz
Odpověď zpracuje odborník na příslušnou problematiku a zašleme Vám ji zpět.
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Reforma v ZUŠ je víc
než jen příležitost udělat si
školu podle svého
Bc. Jiří Stárek, manažer
projektu Pilot ZUŠ, ředitel
ZUŠ Hostivař, Praha 10

„Hor‰í neÏ b˘t slep˘“, je vidût a nemít Ïádnou vizi. Reforma základního umûleckého
‰kolství je v plném proudu. Rámcov˘ vzdûlávací program pro základní umûlecké
vzdûlávání (dále jen „RVP ZUV“) je hotov. Nevznikal pouze na v˘zkumném
pracovi‰ti, ale za spolupráce ﬁeditelÛ a uãitelÛ pilotních ‰kol ze v‰ech ãtrnácti krajÛ.
V každém kraji jsou nyní dvě až tři pilotní ZUŠ připraveny poskytnout své zkušenosti s tvorbou školních vzdělávacích programů (dále jen „ŠVP“) a jejich ředitelé či koordinátoři jsou proškoleni tak, aby mohli předávat své
zkušenosti dál. Každý z deseti tisíc učitelů ZUŠ v České
republice obdržel krátké motivační DVD (aby věděl
proč), všem školám byl poskytnut Manuál pro tvorbu
ŠVP (aby věděly jak). Aktualizuje se přehled nejčastějších
problémů ve zpracovaných ŠVP, aby se jim mohli v dalších ZUŠ při tvorbě vyhnout.
Realizační tým navštěvuje podle předem určeného harmonogramu jednotlivé pilotní ZUŠ a poskytuje jim servis
pro případné úpravy ŠVP. Mohli bychom ještě podrobněji popisovat, co všechno projekt Pilot ZUŠ, který navázal
na reformní práce zahájené již v roce 2005, přinesl. Je ale
jasné, že na začátku musela být nějaká vize. Něco, co přimělo více než čtyřicítku ředitelů a učitelů přijmout roli
„detektorů změn“ a pustit se (a to zcela zadarmo) do
nelehké práce na reformě, jejíž budoucnost v té době
byla dost nejasná. Jaká to tenkrát byla vize?

PROČ RVP A ŠVP
Nejprve je třeba si říci, co bylo zadáním Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) k provedení reformy a co se považovalo z pohledu státu pro
vzdělávání za žádoucí (a to nejen pro ZUŠ). V zásadě šlo
o provázání českého školství s principy evropské dimenze ve vzdělávání. O pochopení, že přísná subordinace
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vzdělávacího procesu nemůže v globalizovaném světě
stačit a že je třeba ji nahradit širší participací těch, kteří ve
vzdělávání hrají nějakou roli. Proto se přistoupilo k tzv.
dvoustupňovému kurikulu, kdy stát nastavuje pouhý
rámec (zásady, principy, minima), aby mohl vzniknout
dostatečný prostor k spoluúčasti učitelů, rodičů, místní
komunity, odborné veřejnosti, zaměstnavatelů atd.
Vzdělávání by tak mohlo včas reagovat na aktuální
potřeby společnosti (tím ovšem není myšleno pouze
tupé podléhání diktátu úspěšné zaměstnatelnosti). Jak
kdysi uvedla na jednom semináři tehdejší ministryně
školství Petra Buzková: „Při tak rozsáhlé a složité akci,
jakou je reforma obsahu vzdělávání, platí víc než jindy
ono známé: kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá
důvody. Naše vzdělávací soustava je stará dáma, která
leccos pamatuje, a její podoba nemá jen jednu tvář. Je to
zahrádka s mnoha různými rostlinami a to, co je pro jednoho příliš rychlé, jde podle jiných neskutečně pomalu.
Co je podle mínění jedněch bezbřehý liberalismus, je pro
druhé nepříjemné omezování pedagogické svobody.
Nezbývá, než trpělivě hledat optimální stav. Zdá se, že
model dvoustupňového kurikula (RVP na úrovni státu –
ŠVP na úrovni školy) by k nalezení řešení mohl vést.“
Na stejném semináři ji doplnil tehdejší ředitel Výzkumného ústavu pedagogického v Praze, PhDr. Jaroslav
Jeřábek, CSc.: „Ekonomové dávno vědí, že stát je špatným hospodářem, pokud se snaží nahlédnout do každého podniku. My bychom měli vědět, že stát je špatným
vzdělavatelem, pokud se pokouší dohlédnout a regulovat
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vzdělávání na každé škole. Proto i ve většině zemí úvahy
o budoucnosti vzdělávání jsou založeny na postupné
realizaci participačního modelu, kdy stát vymezuje na
základě toho, že financuje vzdělávání, na základě toho,
že je schopen formulovat jeho nejobecnější principy, že
formuluje pouze základní rámec obsahu vzdělávání
v jeho oborech, a ponechává obrovskou pedagogickou
autonomii těm subjektům, kde se vzdělávání realizuje –
školám.“
Zadání státu tedy bylo srozumitelné, a měly-li být ZUŠ
vnímány jako samozřejmá součást vzdělávací soustavy
České republiky, nezbývalo, než toto zadání bezproblémově přenést i do jejich prostředí. To slovo „bezproblémově“ není nepodstatné. Svoji motivační roli zde určitě
sehrávala i jistá existenční obava z historicky se opakujících ataků na to, že ZUŠ nejsou školy, ale spíše jakési
zájmové kroužky, volnočasové umělecké aktivity, které
s regulérní školou mají málo společného. Toto mylné
nahlížení na umělecké vzdělávání v ZUŠ má své kořeny
v normalizačních dobách minulého století, kdy „umělecká činnost“ na Lidových školách umění byla politicky
ambivalentní a suplovala tak malou pestrost v nabídce
různých zájmových kroužků.
Podobný pocit jisté neukotvenosti ve vzdělávacím systému pociťovaly při tvorbě rámcového vzdělávacího programu (dále jen „RVP“) např. i mateřské školy a není bez
zajímavosti, že i zde proběhla reforma „bezproblémově“.
Zkrátka: kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá
důvody. Obava o vlastní existenci ale není dostatečným
důvodem pro nastavení dlouhodobé vize, která by v horizontu několika generací učitelů ZUŠ naplňovala jejich
očekávání. Jaká to tenkrát byla vize?

CO JE CÍLEM UMĚLECKÉHO
VZDĚLÁVÁNÍ?
Se značnou mírou nadsázky jsem na nejrůznějších přednáškách a seminářích učitele provokoval definicí toho,
v čem reforma v ZUŠ spočívá: „Smyslem vzdělávání na
ZUŠ již není naučit hrát dítě na housle!“ Po této větě
vždy následovala krátká pauza, v níž dali přítomní najevo
jisté rozhořčení. Jak by to tedy mělo být? Smyslem vzdělávání na ZUŠ je prostřednictvím hraní na housle vytvořit osobnost, která zastává určité hodnoty, životní
postoje, ze které se stane díky hraní na housle „krásný
člověk“. V tu chvíli přišlo davové uklidnění: „Přesně tak to
myslíme také.“ Stačilo tedy pouze upozornit, že reforma
přináší možnost, abychom si tento náš skutečný cíl – i při
veškerém nacvičování stupnic, přednesů, etud, soutěžení
a známkování u postupových zkoušek – mohli znovu připomenout.
Takto srozumitelně se vysvětlovalo a konsenzuálně přijímalo zadání státu k vytvoření RVP ZUV, které vychází ze
všeobecně platného evropského vzdělávacího kontextu.
Z potřeby dát vzdělávání jistou iniciační podobu a od

pouhého jednosměrného předávání poznatků vést žáky
i k naplňování hodnotných životních postojů. Uspokojování vzdělávacích potřeb by mělo probíhat tak, že úloha
učitele by se posunula od snahy, „aby žák věděl“,
k tomu, „aby žák chtěl vědět“. Od doporučujících rad
pana Komenského tedy nic tak odlišného.

NA JAKÝCH PRINCIPECH BY
MĚLO UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ
FUNGOVAT
Dalším aspektem „státní zakázky“ na změny ve vzdělávání byl způsob, jakým by mělo vzdělávání probíhat. „Je
obecně známo, že je mnohem snazší pracovat s fakty
a mnohem obtížnější je pracovat s myšlenkami, že je
mnohem jednodušší pracovat s dílčími poznatky než předávat žákům ucelené obrazy světa. Ale šuplíky, které se
týkají jednotlivých oborů nebo předmětů vzdělávání,
jsme si v podstatě vytvořili my a nefungují v dětských hlavách, kde ono poznání je v každém případě integrované.
Dále jde o to, že dosavadní standardní postupy uplatňované ve vzdělávání, tzn. paměť, memorování by měly být
do budoucnosti nahrazeny doménami novými, tzn. tvořivostí, invencí, experimentem, schopností domýšlet věci
do ucelených souvislostí,“ řekl k tomu dále PhDr. Jaroslav
Jeřábek, CSc. V základních uměleckých školách je právě
tvořivost přirozenou náplní i součástí studia – stačilo tedy
opět si to pouze připomenout.
Onu „státní zakázku“ pro vytvoření RVP ZUV bych uzavřel požadavkem, aby poskytované vzdělání nebylo jen
„pro vzdělání“, ale aby vždy mohlo odpovědět na různé
otázky, které si žák klade. Proč se vůbec chodí do školy?
Proč se učím zrovna tuto látku? Proč se tomu věnujeme
tak krátce nebo dlouho? K čemu mi to bude v budoucí
praxi? V čem mi to pomůže lépe zvládnout dospělý život?
Učitel jako osoba hodná důvěry a respektu, by měl umět
nabídnout odpovědi. S výroky „máme to v osnovách, přikazují nám to učební plány“ si v 21. století již nevystačí.
Ostatně jedním z nedostatků, který dosud provázel celou
kurikulární reformu v ČR, byly nedostatečné odpovědi
právě na tyto otázky.

CO CHCEME
RVP dostaly zmíněné principy do vínku, při tvorbě svého
RVP ZUV je ZUŠ musely přijmout a respektovat. Zásadním požadavkem státu tedy byla liberalizace vzdělávacího procesu a maximální podpora vzdělávací autonomie
ve školách. K tomu bylo zapotřebí vrátit profesní odpovědnost učitelům a umožnit jim zavádění nových forem
a metod do výuky. Důležitým prvkem reformy byl i posun
v uvažování o tom, co je smyslem vzdělávání na ZUŠ.
Pochopení, že škola, která skutečně plní onu „státní zakázku“ a poskytuje kvalitní vzdělávání, není ta, která utrží
nejvíce cen v soutěžích a největší procento jejich žáků je
přijato na konzervatoře; je to ta, která v co největší možné
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míře směřuje žáky k osvojování si klíčových kompetencí,
které RVP ZUV ( jako zásadní kurikulární dokument pro
ZUŠ) nyní definuje.
Rovný přístup k uměleckému vzdělávání v ZUŠ se zdá
samozřejmostí, ale i zde bude k dokonalému naplnění
„státní zakázky“ zapotřebí určitého posunu v uvažování.
Posledním principem, na kterém je RVP ZUV postaven, je
udržování a rozvíjení kulturních tradic. Bez ohledu na
společensko-politické prostředí jdou ZUŠ, s ohledem na
charakter své vzdělávací činnosti, v této oblasti již dlouho
příkladem. Nelze ovšem popřít, že bez již zmiňované
podpory autonomie škol by se tento požadavek státu
v budoucnu naplňoval v multikulturním prostředí
o mnoho obtížněji. V příslušné kapitole RVP ZUV týkající
se principů, na nichž je dokument postaven, se dále
uvádí: „Smyslem základního uměleckého vzdělávání je
nejen poskytnutí základů uměleckého vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech, ale především pěstování
potřebných vlastností a žádoucích životních postojů žáků
prostřednictvím vlastní tvorby a setkávání se s uměním.“

ANALÝZA UKÁZALA,
KUDY SE DÁT (A NEDAT)
Aby bylo zřejmé, do jaké míry se základního uměleckého
vzdělávání týkají požadavky definované evropskými institucemi, byla vypracována podrobná SWOT analýza ZUV.
Šlo o to, aby bylo možné navrhnout vyváženou podobu
dokumentu, který umožní provést změny tam, kde je
jich zapotřebí, ale přitom nepoškodí to, co už dobře funguje – abychom zkrátka nevylili vaničku i s žákem. Analýza zůstala otevřená v průběhu celé tvorby RVP ZUV
a upravovala se podle aktuálních reakcí z učitelského
i ředitelského terénu.
Neoddiskutovatelnými přednostmi, které bylo třeba
zachovat a posílit, patří podle této analýzy především
komplexnost a systematičnost vzdělávání, jeho dostupnost, odborné zajištění výuky, možnost individuálního
přístupu k žákům a naplňování principu celoživotního
vzdělávání. Vedle zachovávání tradice uměleckého vzdělávání, datující se od konce 17. století, se hlavním cílem
jevily i kultivace a rozvíjení kulturního života v daném
regionu.
A na jaké nedostatky analýza ukázala? Nereálně nastavené a obtížně splnitelné učební plány, nízkou variabilitu
možností výuky hudební nauky, její příliš teoretické
a abstraktní pojetí, neuspokojivé procento absolventů,
kteří se po ukončení studia věnují umělecké činnosti
(v jakékoli formě), zkreslené a často až zdeformované
hodnocení významu a smyslu uměleckých soutěží, nedostatečnou flexibilitu ve vnímání nových uměleckých směrů a disciplín, nedostatečnou počítačovou gramotnost
učitelů a jejich nevyhovující legislativní i odborné znalosti
jak o vzdělávání na ZUŠ, tak v pedagogice obecně (to je
ale spíše problém škol, které pedagogy připravují).
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CO MŮŽE RVP ZUV PŘINÉST
Jaké příležitosti by tedy měl RVP ZUV otevřít a které
oblasti podporovat nebo i legalizovat? Měl by umožnit
používání netradičních metod a forem pedagogické
práce a zavádění inovativních výukových postupů,
decentralizovat výukové obsahy pro větší sepětí s praxí,
integrovat umělecké obory i jednotlivé předměty a na
druhé straně profilovat školy v návaznosti na specifika
regionu i na složení pedagogického sboru. Měl by také
podpořit hypermediální tendence ve společnosti, umění
i pedagogice, aktivizovat síť uměleckých rad na všech
úrovních a vedle definování základních atributů ZUV
a správné odborné terminologie i legalizovat současnou,
dobře fungující a osvědčenou praxi, která je v současnosti často v rozporu s požadovanými normami. Předpokládá se i zvýšená aktivita v procesu dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků na školách, rozšiřující se
nabídka i větší mediální podpora vzdělávání na ZUŠ.
Vědomi si zadání a vybaveni množstvím podkladů, pustili
se členové realizačního týmu projektu Pilot ZUŠ společně s koordinátory (většinou řediteli) pilotních škol do
tvorby RVP ZUV. Výběr pilotních škol byl zcela transparentní a pozdější vývoj potvrdil, že jakékoliv účelové
sestavování vzorku pilotních škol by bylo ke škodě.
S žádostí o doporučení škol do projektu jsme oslovili Českou školní inspekci, MŠMT, Asociaci ZUŠ ČR, Ústřední
uměleckou radu ZUŠ ČR, zástupce zřizovatelů a další orgány a organizace. Vznikl tak seznam škol, který nejvýstižněji
charakterizoval tento segment vzdělávání v příslušném
kraji. Poté se přistoupilo k dalšímu členění tak, aby se na
tvorbě RVP ZUV podílela jak škola velká, tak malá, škola
soukromá, církevní, škola zřízená krajem nebo obcí, škola
řízená hudebníkem, výtvarníkem, tanečníkem nebo divadelníkem (každá umělecká profese totiž do určité míry
ovlivňuje podobu manažerského přístupu při řízení
školy), škola sloučená s jiný typem školy (ZUŠ a ZŠ) atd.
Kritérií pro zařazení do pilotních škol bylo více. To skutečně podstatné ale bylo, že každý kraj takto získal tři
reprezentanty v podobě pedagogických sborů pro možnost spolupodílet se na tvorbě konkrétních textů v RVP
ZUV. Zvolená cesta tvorby zásadního kurikulárního
dokumentu, tzv. zespoda, se ukázala jako správný krok.
Musím osobně přiznat, že si dnes dovedu představit
i pohodlnější cesty, jak něco takového vytvořit, ale nejsem
si jist, zda by výsledek (RVP ZUV) byl tak „bezproblémově“ přijímán, jako je tomu nyní při tvorbě ŠVP.
Znali jsme zkušenosti, které získali kolegové z předchozích prací na RVP jiných typů škol. Proto jsme věděli, že
existují v zásadě tři nebezpečí, kterých je potřeba se
vyvarovat, chceme-li dotáhnout tvorbu RVP ZUV do
zdárného konce. Jaké jsme si vzali poučení?
1. Debatujte s odbornou veřejností dříve nad obsahy
než nad učebními plány. V opačném případě se
k obsahu, tedy k diskuzi o skutečné reformě výuky, již
nikdy nedostanete;
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2. Hlídejte postoj klíčových osob, včetně zadavatele.
Tzv. předstíraná změna je největší demotivátor pro
všechny, kteří se do reformy aktivně pustí;
3. Pozor, abyste pro stromy brzo nepřestali vidět les!
Jinak řečeno, při veškerých vášnivých debatách o konceptu dokumentu, pilování jednotlivých vět, nastavování závazných parametrů, určování smysluplných
obsahů a reálných vyučovacích hodin je nutné, abyste
nepřestali myslet na to podstatné, tedy „proč“? Myslet na to, že i samotný dokument RVP ZUV je jenom
pouhým prostředkem k něčemu většímu, na čem nyní
společně pracujeme. Jak řekl jeden z pilotních kolegů:
„Ač se toho profesně určitě nemůžeme dožít, hýbeme
dějinami uměleckého vzdělávání v českých zemích,
což je mimořádně vzrušující.“

DNEŠEK ZHODNOTÍ
BUDOUCNOST
V současné době všechny ZUŠ usilovně pracují na textech svých ŠVP. Do konce školního roku 2011/2012 již
mnoho času nezbývá a honba za jakýmikoliv užitečnými
informacemi se stupňuje. Z monitorovacích návštěv pilotních škol a podrobného studia jejich ŠVP již dnes máme
řadu poznatků, díky kterým můžeme upozornit na nejčastěji se opakující nedostatky.
Jako podstatná se ukazuje nedostatečná konkrétnost
výchovných a vzdělávacích strategií. Věty „motivujeme
žáky k tomu, aby...“ nehovoří jasně o tom, co skutečně
prokazatelně děláme. Často stačí větu pouze vhodně přeformulovat, aby se nevytratil její smysl a uváděná strategie
pak byla zjistitelná, pozorovatelná a hodnotitelná. Formulace by měly být natolik jasné, aby nebylo potřeba dalšího dovysvětlování. Není potřeba, aby strategií bylo
mnoho. Jde o to, aby jejich počet umožňoval jejich přijetí
(zapamatování) učiteli a ti je následně skutečně používali.

Podobně je tomu u formulací školních výstupů. Školní
výstupy jednotlivých předmětů ( jejich vzdělávací obsah)
by měly být formulovány tak, aby byly pozorovatelné
(viditelné) a daly se tak následně hodnotit (např. „Žák
předvede, vyjmenuje, namaluje.“). To určitě nesplňují slovesa, např. „žák rozvíjí, seznamuje se, osvojuje si, zná“ atd.
U učebních plánů je nezbytné vždy přidělovat hodinové
dotace k jednotlivým předmětům v daném ročníku.
Nastavení vyučovacího předmětu v ŠVP musí mít smysl –
didaktickou opodstatněnost, tedy především jasně definovaný vzdělávací obsah a určenou hodinovou dotaci
v příslušném ročníku. Předmět je ohraničen minimální
časovou dotací půl hodiny a má přidělený vzdělávací
obsah vyjádřený školními výstupy. Takový předmět se pak
také uvádí na vysvědčení. V kapitole hodnocení je potřebné popsat nejen zásady hodnocení žáka (principy, na
kterých je toto hodnocení postaveno), ale také způsoby
hodnocení ( jak hodnocení provádíme, jak často –
v jakých časových intervalech, jakou formou apod.).
Na začátku celé reformy byla nějaká vize. Když jsem
přebíral vysokoškolský diplom na Pedagogické fakultě UK,
naklonil se ke mně jeden z profesorů a řekl: „Pracujte na
tom, aby z vás ředitelů a učitelů byly skutečně sebevědomé
osobnosti, to je to, co české školství potřebuje nejvíce.“
Myslím, že učitel, který bude mít možnost si sám napsat
osnovy, podle kterých pak bude učit, začne své práci více
věřit. Ředitel, který nebude muset předstírat, že plní
mnohdy nereálně nastavené učební normy a bude mít
možnost tyto normy upravovat podle potřeb dětí i místní reality, nebude muset lhát. A lidé, kteří nemusejí lhát
a své práci věří, jsou pak lidé samostatní a především
sebevědomí. Pro učitelský stav je reforma velká příležitost osvobodit se od paradigmat minulých století, zapomenout na své nevolnictví a nebýt pouhými učiteli klavíru, ale stát se (nejen pro žáky) skutečnými osobnostmi.
To je pro existenci základních uměleckých škol z pohledu
„sub specie eternitatis“ možná dnes to nejdůležitější.
Zkrátka horší než být slepý, je vidět a nemít žádnou vizi.



VZDĚLÁVÁNÍ

Nabídka vzdělávacích programů NIDV pro ZUŠ
září 2012 – leden 2012
Využití nových metod a forem
ve výuce klávesových nástrojů na ZUŠ
– Jazzový klavír
Datum a čas konání: 1. října 2011, 9.30-14.30
Místo konání: ZUŠ Sokolov, Staré nám. 37

Využití nových metod a forem ve výuce v
pěveckém oddělení hudebního oboru na ZUŠ
(celostátní program)
Datum a čas konání: 14. října 2011, 8.30-15.30
Místo konání: Třeboň, ZUŠ, Hradební 24,
379 01 Třeboň

Výtvarné techniky – Mikuláš
Datum a čas konání: 19. října 2011, 14.00-17.00
Místo konání: NIDV Ústí nad Labem

Využití nových metod a forem ve výuce dechových
nástrojů na ZUŠ – Hra
na zobcovou flétnu
Datum a čas konání: 19. října 2011, 10.00-15.00
Místo konání: ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15
Bližší informace o vzdělávacích programech naleznete
na stránkách www.nidv.cz
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NIDV představuje projekt
ESF na podporu ZUŠ
při tvorbě školního
vzdělávacího programu
Luboš Lisner, manažer
projektu, NIDV

V rámci Operaãního programu Vzdûlání pro konkurenceschopnost NIDV realizuje
projekt Metodická podpora pedagogÛ základních umûleck˘ch ‰kol v oblasti ﬁízení
zavádûní ‰kolních vzdûlávacích programÛ. Zkrácen˘ název projektu zní Podpora ZU·,
ãímÏ je vyjádﬁen jeho hlavní cíl – zvy‰ovat znalosti a dovednosti pedagogÛ základních
umûleck˘ch ‰kol v oblasti tvorby ‰kolního vzdûlávacího programu (dále jen „·VP“).
Partnerem projektu je Asociace základních umûleck˘ch ‰kol âeské republiky.

CÍLOVÁ SKUPINA A ZÁKLADNÍ
PRINCIPY PROJEKTU
Projekt je určen vedoucím pracovníkům, ale také pedagogům základních uměleckých škol (dále jen „ZUŠ“)
v celé České republice (dále jen „ČR“) s výjimkou Prahy.
Základní pracovní metodou je sdílení zkušeností pod
vedením školitelů z řad pilotních ZUŠ, které spolupracovaly na tvorbě rámcového vzdělávacího programu pro
základní umělecké vzdělávání (dále jen „RVP ZUV“)
a které mají několikaleté zkušenosti s tvorbou ŠVP.

ŠVP, která je převedena do podoby komplexního dokumentu s předdefinovanými kapitolami. Školy tím obdržely kostru ŠVP, která jim zaručí, že na nic důležitého při
tvorbě nezapomenou. Součástí šablony jsou i metodické
pokyny k jednotlivým kapitolám, které vycházejí z požadavků RVP ZUV, z doporučení v Manuálu pro tvorbu ŠVP
a ze zkušeností z pilotních škol. Díky šabloně mají školy
ušetřenu i práci na grafickém zpracování dokumentu či
na tvorbě jeho obsahu s čísly stránek (generuje se automaticky). Šablonu lze stáhnout na stránkách projektu:
www.nidv.cz/cs/projekty/projekty-esf/podpora-zus.ep

Zásobník aktivních sloves

PRAKTICKÉ POMŮCKY PROJEKTU
PRO KOORDINÁTORY ŠVP
Šablona pro vytvoření ŠVP
V rámci projektu byla vytvořena a školám poskytnuta
Šablona pro vytvoření ŠVP. Nejedná se o vzorový ŠVP,
který si školy pouze přizpůsobí, nýbrž o povinnou strukturu
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Na stránkách projektu lze také nalézt Zásobník aktivních
sloves. Tento materiál vznikl na základě požadavků
i praxe pilotních škol. Jedná se o pomůcku pro tvorbu
osnov jednotlivých vyučovacích předmětů – konkrétně
pro formulování ročníkových výstupů v jednotlivých vyučovacích předmětech. Tyto školní výstupy mají být formulovány jako činnosti žáka, kterými prokazuje osvojené
znalosti a dovednosti. Zásobník aktivních sloves se
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skládá z cca 100 aktivních sloves a z ukázek jejich použití
v textu. Tento materiál slouží jako pomůcka v situaci, kdy
se hledá „to správné slovo“. Jeho účelem rozhodně není
snaha za každou cenu využít co nejvíce rozmanitých slov,
ke kterým se teprve následně hledají obsahy. Při formulování ročníkových výstupů je tedy nutné v první řadě
vědět, co konkrétně chceme, aby žák uměl, a teprve
potom hledat co nejpřesnější slovní vyjádření.

jaké jsou alternativy zpracování a jak se orientovat v šabloně pro tvorbu ŠVP.

Řízená setkání

PŘÍMÉ VZDĚLÁVACÍ AKCE
PRO ZUŠ
V září 2011 začínají v rámci projektu Podpora ZUŠ přímé
vzdělávací akce pro ZUŠ: konference, semináře, řízená setkání a terénní konzultace. Tyto akce jsou zaměřeny od
obecných principů a požadavků RVP ZUV přes metodiku
tvorby ŠVP až k supervizi jednotlivých školních dokumentů.

V lednu a v únoru 2012 budou školám nabídnuta půldenní (např. dopolední) řízená setkání. Podstatou je skupinová supervize rozpracovaných ŠVP (cca šesti škol)
pod vedením lektora. Řízená setkání budou tedy nejvíce
vyhovovat školám, které mají svůj ŠVP v rozpracovaném
stádiu. Účastníci těchto setkání by měli odejít s inspirací,
jak danou kapitolu či daný problém vyřešili v ostatních
školách. Obzvláště přínosná budou tato setkání pro pedagogy, kteří jako jediní ve své škole vyučují např. tanec či
hru na hoboj...

Vzdělávací konference
V září 2011 se v každém kraji uskuteční jednodenní konference. Jejich cílem je zopakování obsahu a principů
RVP i ŠVP, vysvětlení případných nejasností, upozornění
na úskalí tvorby a na často vyskytující se problémy. Předpokládá se, že díky informacím od realizačního týmu projektu ESF Pilot ZUŠ (VÚP/MŠMT) a s přispěním pomůcek již uvedených školy započaly práce na svých ŠVP.
Tudíž nepůjde pouze o přednášky, ale také o diskusi.
Účastníci konference by měli odejít s jasnou představou,
co je z hlediska RVP ZUV po školách požadováno a na
co se mají zaměřit, aby nedělali zbytečnou práci.

Semináře pro management ZUŠ
a koordinátory ŠVP
V říjnu 2011 proběhnou dvoudenní semináře, jejichž
záměrem je výměna zkušeností s tvorbou jednotlivých
kapitol ŠVP, a to pod vedením lektorů z řad pilotních
škol. Součástí budou i odpovědi na dotazy k jednotlivým
kapitolám a k možnostem jejich zpracování. Účastníci
semináře by měli odejít s jasnou představou, jak co nejefektivněji postupovat při tvorbě jednotlivých kapitol, co
se osvědčilo pilotním i ostatním školám, co lze a co nelze,

Terénní konzultace
Školy, které budou mít svůj ŠVP již téměř hotový, budou
moci v únoru až v květnu 2012 využít terénních konzultací. V tomto případě půjde o řešení konkrétních otázek
a problémů ohledně jejich ŠVP přímo ve škole. Konzultant si nejprve prostuduje ŠVP dané školy a poté ji navštíví s hodnocením a s náměty na vylepšení. Po terénní konzultaci by měly být školy schopny úspěšně dokončit práci
na svém ŠVP.
Systém řízených setkání a terénních konzultací bude
ZUŠ blíže představen na valné hromadě Asociace základních uměleckých škol ČR, která se uskuteční ve dnech
20.–21. října 2011 v Teplicích.

VÝZKUM
V první polovině roku 2012 proběhne výzkum, jehož
cílem je zmapovat problematiku procesu přípravy ŠVP
na ZUŠ a následně zpracovat strategická doporučení na
podporu probíhající kurikulární reformy a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ.

AKTUÁLNÍ INFORMACE O PROJEKTU
jsou dostupné na stránkách www.nidv.cz/cs/projekty/projekty-esf/podpora-zus.ep.

Kontakty:
Luboš Lisner, manažer projektu
lisner@nidv.cz, +420 606 636 872

Mgr. Eva Keclíková, manažerka aktivit
keclikova@nidv.cz, +420 775 571 667

Mgr. Pavla Matoušková, manažerka aktivity
matouskova@nidv.cz, +420 777 737 594

Partnerem projektu je Asociace základních uměleckých škol ČR.

www.rizeniskoly.cz
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KONTAKTY NA REGIONÁLNÍ MANAŽERY
Středočeský kraj
Mgr. David Němeček
tel. 775 755 021
e-mail: nemecek@nidv.cz

Ústecký kraj
Mgr. Kateřina Šramčíková
tel. 775 755 024
e-mail: sramcikova@nidv.cz

Jihomoravský kraj
PaedDr. Jarmila Blažková
tel. 775 755 029
e-mail: blazkova@nidv.cz

Jihočeský kraj
Mgr. Eva Kopúnová
tel. 775 571 636
e-mail: kopunova@nidv.cz

Liberecký kraj
Ing. Jana Otavová
tel. 775 571 607
e-mail: otavova@nidv.cz

Olomoucký kraj
Dagmar Očenášková
tel. 731 503 728
e-mail: ocenaskova@nidv.cz

Plzeňský kraj
SEKRETARIÁT
tel. 377 473 608
e-mail: plzen@nidv.cz

Královéhradecký kraj
Mgr. Hana Žatečková
tel. 775 571 665
e-mail: zateckova@nidv.cz
Pardubický kraj
Mgr. Libuše Machatá
tel. 775 571 616
e-mail: machata@nidv.cz

Zlínský kraj
Ing. Kateřina Machů
tel. 775 571 634;
e-mail: machu@nidv.cz

Karlovarský kraj
Martin Plitz
tel. 602 427 503
e-mail: plitz@nidv.cz

Moravskoslezský kraj
Danuše Lewinská
tel. 775 571 654
e-mail: lewinska@nidv.cz)

Vysočina
Ing. Dagmar Šrubařová
tel. 725 875 771
e-mail: d.srubarova@volny.cz

Datum

Název akce

Kraj

9. 9. 2011

Konference

Karlovarský, Pardubický, Jihočeský, Liberecký

16. 9. 2011

Konference

Jihomoravský, Středočeský, Olomoucký, Královéhradecký

23. 9. 2011

Konference

Moravskoslezský, Zlínský, Ústecký, Plzeňský, Vysočina

30. 9. 2011
a 1. 10. 2011

Seminář pro management ZUŠ
a koordinátory ŠVP

Zlínský

7. 10. 2011
a 8. 10. 2011

Seminář pro management ZUŠ
a koordinátory ŠVP

Jihomoravský, Středočeský, Královéhradecký,
Moravskoslezský, Ústecký, Jihočeský, Plzeňský,
Pardubický, Vysočina

14. 10. 2011
a 15. 10. 2011

Seminář pro management ZUŠ
a koordinátory ŠVP

Jihomoravský, Středočeský, Královéhradecký,
Moravskoslezský, Ústecký, Jihočeský, Plzeňský,
Karlovarský, Olomoucký, Liberecký

leden – únor 2012

Řízené setkání nad
rozpracovaným ŠVP (1 den)

Všechny kraje – operativní domluva konkrétních termínů
s jednotlivými ZUŠ

únor – květen 2012

Terénní konzultace k ŠVP (1 den) Všechny kraje – operativní domluva konkrétních termínů
s jednotlivými ZUŠ

Potřebujete radu odborníka?
Využijte naši písemnou poradenskou linku. Tato služba je poskytována všem předplatitelům zdarma.
Dotazy přijímáme písemnou formou prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.otazkyodpovedi.cz
Odpověď zpracuje odborník na příslušnou problematiku a zašleme Vám ji zpět.
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„...a tak si tady žijeme
(my z Marhulky)“
Hana Čašová,
zástupkyně ředitelky
ZUŠ E. Marhuly v Ostravě –
Mariánských Horách

Mgr. Pavla Kovalová,
tajemnice Múzy a ředitelka
ZUŠ E. Marhuly v Ostravě –
Mariánských Horách

Základní umûlecká ‰kola Eduarda Marhuly je nejstar‰í ‰kolou svého druhu
v Ostravû, v roce 2007 oslavila 100 let své existence. Ve ‰kolním roce 2010/2011 jsme
vyuãovali na osmi místech poskytovaného vzdûlání celkem 729 ÏákÛ ve dvou
oborech – hudebním a taneãním, s kter˘mi pracovalo 40 pedagogÛ. Chod ‰koly
zaji‰Èovali 4 správní zamûstnanci.
Historie hudební školy E. Marhuly je bohatá. A jaká je
současnost? Co je na této škole tak zajímavé, že se k ní,
během těch desítek let, nejenom vrací tolik absolventů,
ale přicházejí stále noví a noví žáci? Protože se snažíme
být školou kreativní.
Obor, který na naší škole převažuje, je obor hudební. Je
rozdělen do oddělení klávesových nástrojů, strunných
nástrojů, oddělení dechových a bicích nástrojů, oddělení
pěveckého a oddělení teoretických předmětů. Jednou ze
zvláštností výuky na naší škole je zaměření na jazzovou
a taneční hudbu. Rovněž se u nás, jako na jedné z mála
škol v České republice, vyučuje Úvod do skladebných
nauk. Ve spolupráci s ostravským QQ studiem jsme před
časem otevřeli nové studijní zaměření Technika zvukového záznamu.
Kromě výuky sólové hry klademe důraz především na
komorní a souborovou hru, o čemž svědčí řada úspěšných (a mezi žáky oblíbených) komorních seskupení
a souborů různého zaměření. Za všechny jmenujme
Akorband – akordeonový orchestr, Bluesband – kytarový
soubor, kapely Magnolia nebo Kalamita.
Tyto soubory se pravidelně účastní nejrůznějších soutěží, přehlídek a festivalů, nejen u nás, ale i v zahraničí.
Mezi nejúspěšnější pak patří soubor bicích nástrojů Bum
Bum Band (několikanásobný vítěz ústředního kola soutěží základních uměleckých škol v komorní hře bicích
nástrojů) a zejména Ostravský dětský sbor, který vznikl
v roce 1964 z Dětského sboru Československého rozhlasu. Pod vedením sbormistrů – zakladatele Jaromíra Richtera a jeho pokračovatele Mgr. Milana Chromíka, se z něj

podařilo vybudovat naše přední sborové těleso reprezentující českou hudební kulturu doma i v zahraničí.
Repertoár sboru představuje v současné době duchovní
skladby, renesanční polyfonie a východní pravoslavné
liturgie, díla současných českých a evropských autorů,
řadu úprav lidových písní, spirituálů a tzv. populárních
žánrů. Ostravský dětský sbor se za dobu své existence
zúčastnil řady festivalů, soutěží a koncertních turné
(Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Holandsko, Itálie,
Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Španělsko, Švýcarsko, Velká Británie a Japonsko), na nichž
získal řadu prestižních ocenění.
Velkou pozornost věnujeme již těm nejmenším v přípravné hudební výchově, kterou navštěvuje v několika skupinách asi 85 žáků s různým učebním plánem a jejichž
vystoupení během školního roku patří k těm nejobdivovanějším.
Na naší škole však vyrůstá i řada nadějných sólových
hudebníků, o čemž svědčí nejenom řada ocenění ze soutěží, ale i nespočet koncertních vystoupení a dalších aktivit.
Jak už bylo zmíněno, jednou ze zvláštností výuky na naší
škole je zaměření na jazzovou a taneční hudbu. I díky
tomu vznikla, původně skromná a nevelká, nesoutěžní
přehlídka Jazztalent, která se pravidelně koná v ostravském hudebním klubu Parník a stala se, za 13 let své existence, jednou ze stěžejních přehlídek mladých hudebníků v našem regionu.
Také taneční oddělení je nedílnou součástí chodu školy
a v posledních letech se rozrůstá velmi rychlým tempem.

www.rizeniskoly.cz
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Celá řada výborných ocenění na nejrůznějších soutěžích
a přehlídkách po celé republice svědčí o rostoucí úrovni
našich tanečníků.
Díky všem výsledkům a pořádaným aktivitám má škola
krajskou spádovost. Významnou událostí pro naší školu
bylo sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
(dále jen „MŠMT“) z 11. 12. 2006, že jsme byli vybráni jako
pilotní škola pro tvorbu školního vzdělávacího programu
pro základní umělecké vzdělávání (dále jen „ŠVP ZUV“).
Naše škola se z pověření MŠMT stala součástí týmu
44 pilotních škol z celé České republiky, které pracovaly
na přípravě a tvorbě ŠVP podle rámcového vzdělávacího
programu (dále jen „RVP“) ZUV.
Následně jsme byli zařazeni do souboru pilotních škol,
které v rámci projektu financovaného z prostředků Evropských sociálních fondů MŠMT, jehož realizátorem je Výzkumný ústav pedagogický v Praze, tvořily od 27. 05. 2009
vlastní ŠVP podle pilotní verze RVP ZUV v rámci individuálního projektu národního Pilot ZUŠ. Dne 31. 5. 2010 byl
pod č.j. 12 955/2010-22 vydán RVP ZUV. Nyní probíhá
fáze tvorby ŠVP.

Zkušenosti, které jsme takto získali, jsme nabídli ostatním
školám v rámci projektů nazvaných Podpora rozvoje klíčových kompetencí řídících a budoucích řídících pracovníků ZUŠ (dále jen „Podpora“) a Artprogram (více na
www.artprogram.cz). Několik pedagogů naší školy se
aktivně zapojilo do práce a stali se garanty svých oborů.
Svými radami a zkušenostmi byli a stále jsou nápomocni
svým kolegům z celého kraje.
Smyslem obou projektů je dosáhnout toho, že za dobu
trvání projektu nebude v Moravskoslezském kraji
(a mezi vybranými školami okolních krajů) ani jediná
škola, která by mohla cítit nedostatek informací o rámcovém vzdělávání a o tom, jak napsat svůj ŠVP.
Finančně jsou projekty zajištěny z grantů, jejichž poskytovateli jsou MŠMT (Popdora) a Moravskoslezský kraj (Artprogram) v rámci podpory dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Aktivně se snažíme reflektovat nové trendy ve vzdělávání
a zavádíme je do výuky. Chceme být školou, která ctí více
než stoletou tradici, ale zároveň školou moderní. Školou,
která ve své nabídce oslovuje široké spektrum jak dětí,
tak dospívající mládeže (www.zus-ostravamarhory.net).
A tak si tady, my z Marhulky, žijeme.


VZDĚLÁVÁNÍ

Nabídka vzdělávacích programů NIDV pro ZUŠ
září 2011 – leden 2012
Využití nových metod a forem ve výuce
tanečního oboru na ZUŠ – Hudba a tanec
starých časů

Využití nových metod a forem ve výuce
smyčcových nástrojů na ZUŠ (celostátní
program)

Datum a čas konání: 22. října 2011, 9.00-14.00
Místo konání: ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15

Datum a čas konání: 10.-11. listopadu 2011
Místo konání: Mlýnhotel Vílanec u Jihlavy

Nové inspirace v hudební výchově – moderní
pojetí hry na klarinet

Výtvarné techniky

Datum a čas konání: 7. listopadu 2011, 8.00-12.30
Místo konání: ZUŠ Harmonie, Zlín - Prštné, B.
Němcové 258

Datum a čas konání: září 2011 až prosinec 2011
(bude upřesněno), 9.30-14.30
Místo konání: ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15

Výtvarné techniky – vánoční inspirace

Využití nových metod a forem ve výuce
strunných nástrojů na ZUŠ

Datum a čas konání: 8. listopadu 2011, 14.00-17.00
Místo konání: NIDV Ústí nad Labem

Datum a čas konání: bude upřesněno
Místo konání: Liberec, učebna ZUŠ

Cesta ke školnímu vzdělávacímu programu
v základním uměleckém vzdělávání
Datum a čas konání: 9. a 10. listopadu 2011,
10.00-13.00
Místo konání: Kazdův dvůr, Skalná-Vonšov 1
(u Františkových Lázní)

Bližší informace o vzdělávacích programech naleznete na stránkách www.nidv.cz
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Hrátky s hudbou plnoleté
Rafaela Drgáčová,
zakladatelka a vedoucí
kurzu, ústřední metodička
hudební nauky, vyučující
na ZUŠ v Jeseníku

Co je v pohádce
Václav Fischer
V pohádce je jako v ráji,
všechno se tam může stát,
drak princezně v černém háji
ze šlehačky staví hrad.
Ohniváku kape z šosu
a vodník je na suchu
živáček vzal smrtce kosu,
kráva lítá ve vzduchu.
S pohádkou se dobře žije,
i největší filuta,
s kterým jindy čertík šije,
mlčí, ani nedutá.
Nad pohádkou dech se tají,
v pohádkách se všechno smí,
čerti s andílky si hrají,
pejsci o kočičkách sní.
Když jsme před osmnácti lety začínali v Jeseníku s kurzem
„Hrátky s hudbou – zpívání pro rodiče a děti“, byl to,
i v měřítku naší republiky, zcela ojedinělý pokus nabídnout rodinám aktivní využití společného času a možnost
být s dětmi jinak, než je běžné. Kdyby nám tehdy někdo
řekl, že se stane postupně kurzem velmi oblíbeným
a vyhledávaným a že se jím budou inspirovat i v dalších
městech naší vlasti, znělo by to našim uším podobně jako
ta pohádka ve verších uvozující toto malé ohlédnutí,
pohádka, které uvěří jen malé děti.
Zdálo se totiž, že se v dnešní době stěží najde alespoň
pár rodin, které by bavilo společně si hrát s hudbou,
zkoušet si pohybové ilustrace k ní, těšit se z obrázků
mapujících právě probírané téma, učit se neznámým
lidovým i umělým písničkám, říkadlům a hrám, objevovat svět barev hudebních nástrojů i geniální jednoduchost a přístupnost Orffova instrumentáře, vnikat do
základů rytmických či pěveckých dovedností a tak se
pomocí nenásilných postupů pomalu připravit třeba i na
vstup do základní umělecké školy.

V minulých letech se našlo takových rodin vždycky alespoň patnáct, mezi nimi i takové, které přijížděly na náš
kurs ze vzdálenějších vesnic, a vytvořilo společenství lidí,
ve kterém se cítili dobře nejen rodiče a děti, ale také učitelé různých typů škol, kteří vnímají tato setkání jako
inspiraci pro svou práci a určitou formu náslechových
hodin.
Aktivně prožité chvíle s dětmi se totiž nesmazatelně vpisují do vzpomínek obou stran a připravují prostor i pro
méně „populární“ okamžiky rodinného života, společenství „jiných“ dětí a „jiných“ rodičů zase pomáhá vyjít
z určité izolace, kterou někdy maminky na mateřské
dovolené trpívají, a vidět věci objektivněji.
Kurz Hrátky s hudbou navštěvovaly po určitou dobu
i děti z jesenického dětského domova, což bylo pro všechny velmi důležité i po sociální stránce – ta hrála, a stále
hraje, velmi důležitou, a vedoucí kurzu vědomě budovanou, roli.
Od prvního nápadu a hledání té nejlepší podoby pravidelných setkání uplynulo už opravdu osmnáct let, myšlenka, která stála u zrodu tohoto kurzu, je ale pořád
stejná – umožnit dětem a jejich rodičům (či prarodičům)
co nejhezčí vstup do nádherného a mnohovrstevnatého
světa hudby, který by mohli podniknout společně,
a spojit se tak v úplně jiné rovině než v běžném životě.
Kurz je od počátku určen pro děti předškolního a mladšího školního věku, tzn. dětem od tří až čtyř let po děti
desetileté, přihlášení rodiče jsou připraveni na to, že děti
pouze „neodevzdají“, ale budou se aktivně zapojovat do
děje a zároveň děti trochu hlídat.
Mladší sourozenci pochopitelně také nechybějí a dotvářejí tak kolorit našich setkání nejen svým pláčem či smíchem, ale také bojem o „nejlepší“ bubínek nebo zaparkovanými kočárky a dudlíky padajícími na zem v nejméně
očekávaných okamžicích.
Scházíme se po celá ta léta vždy ve středu jednou za
čtrnáct dní od září až do května následujícího roku
v podvečerní hodině, to se ukázalo jako organizačně
zvládnutelné pro vedoucí kurzu i rodiny samotné. Dík za
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dlouholetou podporu tomuto atypickému kurzu i za to,
že se můžeme scházet v akusticky vynikajícím sále jesenické Kaple, patří pořadateli – Městským kulturním zařízením Jeseník, u kterého se jednotlivé rodiny vždy na
začátku školního roku přihlásí a zaplatí kurzovné na celý
školní rok. Model volného vstupu s jednorázovým vstupným se neosvědčil.
Podle výše uvedených skutečností je jistě zřejmé, že při
našich setkáváních nemůže jít o výuku v klasickém slova
smyslu, i když se pracuje v určitých tematických celcích,
např. roční období, řemesla, zvířátka, zdraví a nemoc atd.
S ohledem na široké věkové rozpětí účastníků ( někdy
i šedesát let) a jejich počet (nejméně dvacet lidí v sále)
musí mít vedoucí kurzu nejen značně pevné nervy, ale

také velkou škálu náhradních činností a her, pokud by se
připravená hodina, sestavená z kratších celků zaměřených na rozvoj pěveckých, rytmických a pohybových
dovedností, začala z nějakých důvodů „hroutit“, i to se
ale občas stává a musí se s tím počítat.
Odměnou za náročnou přípravu na tato setkání a ustavičné hledání nových cest k hudební výchově je ale dlouholetý pocit smysluplnosti a radosti z toho, že se, ač se
to zdálo před osmnácti lety jako utopie či pohádka, kupodivu najde ještě stále dost těch, kteří odloží svůj stud,
nechají se vést do světa hudby, fantazie a hravosti a baví
je vymýšlet si, co se asi pak stane s hradem ze šlehačky
a čím utřeme Ohniváku jeho kapající šos...



MÚZA žije, tvoří, pracuje
Blanka Zátopková,
předsedkyně Múzy a ředitelka
ZUŠ J. R. Míši v Orlové

Mgr. Pavla Kovalová,
tajemnice Múzy a ředitelka
ZUŠ E. Marhuly v Ostravě –
Mariánských Horách

Múza – je umûlcova inspirace, umûlecké nadání, ale MÚZA – je také sdruÏení
Základních umûleck˘ch ‰kol Moravskoslezského kraje.

České republiky. V současné době MÚZA sdružuje
48 škol z celkového počtu 52 základních uměleckých
škol Moravskoslezského kraje (dále jen „ZUŠ MSK“)
všech zřizovatelů.
Důvody k založení MÚZY byly hlavně ty, že ředitelé:

V květnu 2006 proběhla na Základní umělecké škole
(dále jen „ZUŠ“) J. R. Míši v Orlové-Porubě ustavující
schůze zájmového sdružení právnických osob MÚZA.
K registraci členských škol na krajském úřadě Moravskoslezského kraje (dále jen „KÚ MSK“) bylo zapotřebí přiložit jejich ověřené zřizovací listiny, schůzí schválené Stanovy a jména osob zmocněných jednat za sdružení. Těmi
byly ředitelky Blanka Zátopková – předsedkyně Krajské
umělecké rady MSK a Pavla Kovalová – zástupkyně škol
MSK sdružených v Asociaci základních uměleckých škol
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 chtěli podpořit společné akce škol, prezentovat práci
ZUŠ na veřejnosti různými uměleckými formami;
 cítili potřebu dalšího vzdělávání, požadovali semináře
k pracovněprávním předpisům i problematice řízení
škol, chtěli ovlivnit činnost škol zvlášť v oblasti vytváření specifických výchovných a vzdělávacích programů;
 pochopili, že založením sdružení se otevírá možnost získávat finance z jiných zdrojů: akreditovat na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“)
vzdělávací semináře dle potřeb škol, dosáhnout na
finance z Eurofondů (více na www.muzamsk.cz).
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První společná akce členů MÚZY proběhla dne 31. května 2007 v rámci 46. ročníku Mezinárodní interpretační
soutěže a festivalu Beethovenův Hradec. Byla to koncertní přehlídka Beethoveniáda žáků ZUŠ MSK. Další rok
následovala přehlídka Schubertiáda. Tradicí se pak staly
od roku 2009 Múziády, při kterých se koná též ocenění
nejúspěšnějších žáků krajských kol soutěží vyhlašovaných
MŠMT.
Dopolední program Múziády je vždy motivován
významnými výročími hudebních skladatelů (2009 –
Händel, Haydn, Mendelssohn-Bartholdy, Martinů, 2010 –
Schumann, Chopin, Čajkovskij a Fibich, 2011 – Mozart,
Dvořák, Bartók). V odpoledním programu se představují
krajští vítězové jednotlivých soutěží a z celého dne je
pořízen záznam na DVD. Přehlídka probíhá v romantických prostorách Červeného zámku v Hradci nad Moravicí.
V roce 2009 jsme uskutečnili I. koncert učitelů Moravskoslezského kraje. Konal se v Krnově, další proběhly
v roce 2010 v Opavě a v roce 2011 v Českém Těšíně. Koncerty se uskutečňují v rámci Dne hudby.
Ve spolupráci s Národním institutem dalšího vzdělávání
Ostrava se podařilo radě MÚZY zajistit cyklus seminářů
pro ředitele ZUŠ MSK: 2006 – Těrlicko, 2007 – Dolní
Bojanovice, 2008 – Řeka, Rožnov pod Radhoštěm
a Kroměříž.
Již v průběhu roku 2007 začali ředitelé dnešních pilotních
ZUŠ –Pavla Kovalová (ZUŠ E. Marhuly Ostrava – Mariánské Hory) a Jiří Taufer (ZUŠ Rýmařov) připravovat ve
spolupráci s panem Hynkem Böhmem (z Institutu EuroSchola v Třinci) projekty ušité na míru vzdělávacím potřebám sdružení. Podrobně se seznámili s dotační politikou
Evropské unie v období 2007 – 2013 a s možnostmi získat dotace pro vzdělávací činnost. Začali zpracovávat
podklady pro projekty zaměřené na další vzdělávání
pedagogických pracovníků (dále jen „DVPP“). Úsilí se
zdařilo a v současné době probíhají pro ředitele a učitele
ZUŠ dva rozsáhlé projekty.
Hlavním cílem obou probíhajících projektů je zlepšit
a rozvíjet klíčové kompetence pedagogických pracovníků a jejich vedení s důrazem na realizaci probíhající kurikulární reformy v ZUŠ. Sdružení MÚZA získalo pro svou
instituci i pro všechny prováděné vzdělávací programy
akreditaci na MŠMT.
Velmi důležitou skutečností je také, že odbornými garanty v projektech MÚZY jsou učitelé-odborníci z pilotních
škol, kteří mají již bohaté zkušenosti se zaváděním svých
ŠVP. Takto jsou provázány nejen teoretické výstupy

projektu, ale veškeré semináře jsou vhodně propojeny
s praktickými zkušenostmi. Těchto 15 garantů – expertů
na odborné části ŠVP – organizuje pro své kolegy ze škol
odborné semináře a tvoří metodické centrum. Zájemcům
poskytují informační servis.
Projekt č. 1 Podpora rozvoje klíčových kompetencí řídících a budoucích řídících pracovníků ZUŠ (Moravskoslezský, Zlínský a Olomoucký kraj) téměř dokončil vzdělávání vedoucích pracovníků na nové podmínky, které do
uměleckého školství přináší kurikulární reforma.
Návazný projekt č. 2 Artprogram je určen pouze školám
Moravskoslezského kraje. Je zaměřen na to, aby pomocí
DVPP připravil podmínky pro tvorbu a implementaci ŠVP
pro celé kolektivy ZUŠ. Od března 2010 se tak kantoři
těchto ZUŠ začínají na dvoudenních seminářích seznamovat s problematikou kurikulární reformy a dochází
tak k jejímu postupnému oddémonizování i mezi řadovými učiteli.
V současnosti je již projekt ve dvou třetinách své realizace a můžeme konstatovat, že nepochybně přináší své
ovoce v podobě návrhů ŠVP. Lektoři, kteří se pohybují po
celé republice, potvrdili, že vzdělávací nabídka a míra
informovanosti o kurikulární reformě v Moravskoslezském kraji momentálně převyšuje zbytek České republiky. Lze tedy předpokládat, že ŠVP našich ZUŠ budou
patřit k republikové špičce.
V průběhu školního roku 2011/2012 dojde k ukončení
poslední třetiny projektu. Půjde zejména o dokončení
vzdělávání pro školní týmy a také o vzájemnou výměnu
zkušeností, institucionalizovanou pod názvem benchlearning.
Jako náhradu za skončený projekt Podpora budeme ve
školním roce 2011/2012 realizovat Artprogram 23. Je
taktéž financován prostřednictvím Moravskoslezského
kraje. Rozdíl mezi tímto projektem a těmi předchozími
tkví především v klíčových aktivitách. Předchozí projekty
jsou cíleny výhradně na kurikulární reformu na ZUŠ
v MSK, zatímco tento nový projekt počítá s tím, že ŠVP
už máme většinou dobře napsané a můžeme se kromě
reformy věnovat i jiným věcem, které ke své práci nutně
potřebujeme.
Zveme rovněž všechny k návštěvě stránek projektů ZUŠ
Moravskoslezského kraje – www.artprogram.cz, které
kromě své projektové funkce také hraje roli jakési neformální platformy základního uměleckého vzdělávání
východu České republiky.



w w w. r i z e n i s k o l y. c z
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Leadership v ZUŠ
„reforma jako dobrý důvod začít“
Bc. Jiří Stárek,
ředitel ZUŠ Hostivař,
Praha 10

JiÏ v roce 2008 jsem zahájil sérii ãlánkÛ o jednom z nejnovûj‰ích trendÛ v oblasti
managementu – Leadership. V té dobû jiÏ bylo jasné, Ïe samotná tvorba ‰kolních
vzdûlávacích programÛ (dále jen „·VP“) na jednotliv˘ch ‰kolách bude vyÏadovat
mimoﬁádné manaÏerské dovednosti.
V jednom z prvních článků jsem si tehdy trochu „zavěštil“
a napsal: „Základní umělecké vzdělávání čeká zásadní
změna. Nejen v postupech a metodách práce učitele,
v přístupech a chápání hodnocení, ale především ve vnímání smyslu a významu, který tento typ vzdělávání
dětem přináší. Hlavní změna by ovšem neměla proběhnout pouze v textu onoho dokumentu – v rámcovém
vzdělávacím programu pro základní umělecké vzdělávání. Změny se musejí dostavit především v zažitých způsobech vlastního uvažování nás pedagogů. Při tomto úkolu
bude ovšem nejdůležitější přístup, osobnost a postoj ředitele školy. Z manažerského hlediska totiž není nic horšího než to, když osoba, která má změny u učitelů prosadit, je sama zpochybňuje nebo bagatelizuje. Takovýto
přístup je většinou způsoben strachem těch, kteří se obávají, že připravované změny nezvládnou. Pak by se nám
ale mohl naskytnout smutný pohled na učitele, kteří se
na reformu těší nebo ji vnímají jako příležitost, ale jsou
od začátku demotivováni přístupem vedení.“
Mé věštění tehdy vycházelo více ze zkušeností kolegů,
kteří reformu a princip dvoustupňového vzdělávacího
kurikula zaváděli na jiných typech škol před námi, a měli
tak jistý empirický předstih. Nechci a ani nemohu posuzovat, do jaké míry se má „věštba“ naplnila (doufám, že
nikoliv). Co ale mohu s jistotou potvrdit je fakt, že nás –
ředitele – nemotivoval nikdo.
Když probíhala v 80. letech reforma školství v západních
zemích, vystoupil tehdy ve Francii v televizi (v hlavním
vysílacím čase) odpovědný ministr a oznamoval národu,
jak důležitou změnou je právě zahájená reforma ve vzdělávání. U nás? Při vědomí hojné fluktuace ministrů
a ministryň školství ve vládách za posledních dvacet let,
z nichž každý přišel se svou zaručenou koncepcí, je
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celkem zázrak, že se kurikulární reforma ve všech
typech škol nakonec dokončila.
Ředitelé škol měli v té době dvojí úkol (a to nejen na
ZUŠ). Přesvědčit své kolegy učitele o tom, že tvorba
ŠVP je pro ně takřka historická příležitost udělat si
školu podle svého a zároveň totálně manažersky nevyhořet při obrovském návalu práce navíc, kterou na ně
reforma navalovala.
33. prezident Spojených států amerických Harry S. Truman prohlásil: „Zjistil jsem, že vynikajícím lídrem je člověk, který dokáže přimět jiné lidi k tomu, aby dělali něco,
do čeho se jim nechtělo, a aby to navíc dělali rádi.„ Jako
by tento muž již v 50. letech minulého století vystihl manažerské trendy, které přijdou na řadu až o mnoho desítek
let později. Pro ředitele, kteří dostali za úkol vytvořit na
svých školách ŠVP, ovšem představovalo „lídrovství“ v tu
chvíli hodně vzdálenou metu. Je vůbec možné dlouhodobě řídit školu, dbát o kvalitu vzdělávání, zajišťovat veškerý provoz, motivovat všechny zúčastněné k zvládnutí
přicházejících změn a s každým novým ministrem
neztrácet naději, že předchozí práce nebyla zbytečná?
Jaký je správný manažerský přístup, který umožní ředitelům škol, aby i po několika letech ve funkci neztratili prvotní elán, fyzicky se totálně nezhroutili, psychicky nevyhořeli a stále byli pro své učitele těmi, kteří je „...přimějí, aby
dělali něco, do čeho se jim nechtělo, a aby to dělali rádi“?
Receptem by mohla být aplikace leadershipu. Způsobu,
ke kterému přistupují představitelé prosperujících nadnárodních společností se stovkami zaměstnanců s miliardovými obraty a ke kterému mají ředitelé ZUŠ nejblíže!
A v čem? O tom si povíme příště.



