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Shrnutí změn v zákoně
o pedagogických
pracovnících
PhDr. Jiří Valenta,
lektor a poradce v oblasti
řízení školy a školského
zařízení

Autor navazuje na pﬁíspûvek, kter˘ byl uveﬁejnûn v hlavním ãísle ãasopisu ¤ízení
‰koly 8/2012 s. 3-15.
Učitel uměleckých odborných předmětů
v základní umělecké škole, střední odborné
škole a konzervatoři
(§ 10 zákona č. 563/2004 Sb.)
(1) Učitel uměleckých odborných předmětů v základní
umělecké škole, střední škole a konzervatoři získává
odbornou kvalifikaci
a) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného uměleckého předmětu, a
1. vysokoškolským vzděláním získaným studiem
v akreditovaném bakalářském studijním programu
v oblasti pedagogických věd,
2. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání
uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na
pedagogiku, nebo
3. studiem pedagogiky,
b) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřeném na přípravu učitelů
základní umělecké školy jen pro výuku v základní umělecké škole,
c) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřeném na přípravu učitelů
všeobecně-vzdělávacích předmětů studijního oboru
zaměřeného na hru na hudební nástroj nebo na sólový zpěv jen pro výuku těchto předmětů v základní
umělecké škole,
d) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti

e)

f)

g)

h)

pedagogických věd zaměřeném na přípravu učitelů
všeobecně-vzdělávacích předmětů studijního oboru
zaměřeného na výtvarnou výchovu jen pro výuku
výtvarného oboru v základní umělecké škole,
vyšším odborným vzděláním získaným ukončením
osmiletého nebo šestiletého vzdělávacího programu
oboru vzdělání konzervatoře,1 který odpovídá charakteru vyučovaného uměleckého předmětu,
vyšším odborným vzděláním získaným ukončením
akreditovaného vzdělávacího programu vyšší odborné školy v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru
vyučovaného uměleckého předmětu, a
1. vysokoškolským vzděláním získaným studiem
v akreditovaném bakalářském studijním programu
v oblasti pedagogických věd,
2. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání
uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na
pedagogiku, nebo
3. studiem pedagogiky,
středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným
ukončením
odpovídající
části
vzdělávacího
programu konzervatoře a
1. vysokoškolským vzděláním získaným studiem
v akreditovaném bakalářském studijním programu
v oblasti pedagogických věd,
2. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání
uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na
pedagogiku, nebo
3. studiem pedagogiky, nebo
středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným
ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného uměleckého předmětu, a
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1. vysokoškolským vzděláním získaným studiem
v akreditovaném bakalářském studijním programu
v oblasti pedagogických věd,
2. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání
uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na
pedagogiku, nebo
3. studiem pedagogiky.
(2) Ředitel základní umělecké školy, střední školy
a konzervatoře může v odůvodněných případech rozhodnout, že upouští od předpokladu splnění odborné
kvalifikace u učitele uměleckého předmětu, který vykonává umělecko-pedagogickou činnost, pokud je nebo
byl výkonným umělcem.2 Rozhodnutí musí být vydáno
písemnou formou. Tímto rozhodnutím se pro pracovněprávní účely považuje předpoklad odborné kvalifikace
učitele na dané škole za splněný.
__________________
1)

Zákon ã. 561/2004 Sb., o pﬁed‰kolním, základním, stﬁedním,
vy‰‰ím odborném a jiném vzdûlávání (‰kolsk˘ zákon).
2) Zákon ã. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorsk˘m a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ
(autorsk˘ zákon).

 vyšší odborné vzdělání (mimo konzervatoř) v oboru,
který odpovídá charakteru vyučovaného uměleckého předmětu, doplněné alespoň studiem pedagogiky
uskutečňovaným zařízením dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků; minimální rozsah tohoto studia stanoví nově prováděcí předpis (vyhláška č. 317/2005 Sb.);
dřívější právní úprava stanovila tento minimální rozsah, a to v počtu 120 hodin, přímo v tomto zákoně;
 střední vzdělání s maturitní zkouškou získané v konzervatoři doplněné alespoň studiem pedagogiky
uskutečňovaným zařízením dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků; minimální rozsah tohoto studia stanoví nově prováděcí předpis (vyhláška č. 317/2005 Sb.);
dřívější právní úprava stanovila tento minimální rozsah, a to v počtu 120 hodin, přímo v tomto zákoně;
 střední vzdělání s maturitní zkouškou (mimo konzervatoř) v oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného uměleckého předmětu, doplněné alespoň studiem pedagogiky uskutečňovaným zařízením dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků; minimální rozsah tohoto studia stanoví nově prováděcí předpis
(vyhláška č. 317/2005 Sb.); dřívější právní úprava stanovila tento minimální rozsah, a to v počtu 120 hodin,
přímo v tomto zákoně.

Komentář
Způsoby získání odborné kvalifikace učitele uměleckých
předmětů v uvedených druzích škol jsou zřejmě nejrozmanitější ze všech pedagogických profesí a lze je shrnout
takto:
 vysokoškolské vzdělání (tedy i bakalářské) v oboru,
který odpovídá charakteru vyučovaného uměleckého předmětu, doplněné alespoň studiem pedagogiky
uskutečňovaným zařízením dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků; minimální rozsah tohoto studia
stanoví nově prováděcí předpis (vyhláška č. 317/2005
Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků); dřívější právní úprava stanovila
tento minimální rozsah, a to v počtu 120 hodin, přímo
v tomto zákoně;
 jen pro výuku v základní umělecké škole vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
zaměřeném na přípravu učitelů základní umělecké
školy ( jde o nové ustanovení vložené novelou zákona
od 1. září 2012),
 jen pro výuku předmětů hra na hudební nástroj,
sólový zpěv a výtvarného oboru v základní umělecké
škole vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu zaměřeném na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů studijního oboru zaměřeného právě na hru na hudební nástroj, sólový zpěv
a výtvarnou výchovu; také tento způsob získání
odborné kvalifikace je zařazen nově od 1. září 2012
a znamená řešení dlouholetého problému uplatnění
absolventů učitelských fakult s oborovou skladbou
zahrnující hudební a výtvarnou výchovu;
 vyšší odborné vzdělání v konzervatoři v oboru, který
odpovídá charakteru vyučovaného uměleckého
předmětu,
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Specifickým způsobem splnění podmínek odborné kvalifikace učitele uměleckých předmětů je postup uvedený
v odstavci 2. Podle něj může ředitel školy rozhodnout,
že upouští od splnění předpokladu odborné kvalifikace
u učitelů, kteří jsou nebo byli výkonnými umělci. Tímto
rozhodnutím se pro pracovněprávní účely považuje takový učitel za plně kvalifikovaného a nelze již po něm (např.
později) požadovat splnění předpokladu odborné kvalifikace. Zákon stanoví písemnou formu tohoto rozhodnutí.
Ustanovení § 67 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů (autorský zákon), stanoví,
že výkonným umělcem je fyzická osoba, která vytvořila
umělecký výkon. Uměleckým výkonem pak je podle stejného ustanovení výkon herce, zpěváka, hudebníka, tanečníka, dirigenta, sbormistra, režiséra nebo jiné osoby, která
hraje, zpívá, recituje, předvádí nebo jinak provádí umělecké dílo včetně výtvorů tradiční lidové kultury.
Zákon č. 121/2000 Sb. pak dále stanovuje osobnostní
a majetková práva výkonného umělce. Výkonným umělcem je tedy ten, na něhož lze vztáhnout výše uvedenou
charakteristiku. I když tato definice není jednoznačná, lze
bez větších pochybností uvést, že je plně v kompetenci
ředitele školy rozhodnout, kdo je (byl) výkonným umělcem, tedy kdo splňuje výše uvedenou definici výkonného
umělce.
Takový přístup k plnění odborné kvalifikace je evidentně
motivován snahou umožnit působení vynikajících umělců
v uměleckých školách i v případech, kdy tito nedisponují
odpovídajícím vzděláním.
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Projekt Podpora ZUŠ
nabízí 200 individuálních
vyhodnocení ŠVP
Mgr. Luboš Lisner,
manažer projektu, NIDV

V rámci Operaãního programu Vzdûlání pro konkurenceschopnost realizuje NIDV
projekt Podpora ZU·. ·kolám se tak dostává dal‰í podpory v implementaci ·VP
do praxe.
Pro vedení a učitele základních uměleckých škol byly
doposud uskutečněny čtyři druhy vzdělávacích akcí: jednodenní konference (pro připomenutí obsahu a principů
RVP ZUV), dvoudenní semináře pro management ZUŠ
a koordinátory ŠVP (zaměřeny na tvorbu jednotlivých
kapitol školního vzdělávacího programu), řízená setkání
(se specializací na konkrétní problémy ŠVP jednotlivých
uměleckých oborů) a terénní konzultace (řešení konkrétních otázek týkajících se ŠVP přímo v jednotlivých ZUŠ).
Dále byly školám poskytnuty dvě praktické pomůcky –
Šablona pro vytvoření ŠVP a Zásobník aktivních sloves.
V prvním pololetí školního roku 2012/2013 proběhnou
dvě další aktivity: 200 hodnotících setkání nad ŠVP a
výzkum, jehož cílem je zmapovat proces přípravy školního
vzdělávacího programu a následně zpracovat doporučení
pro další podporu kurikulární reformy v ZUŠ, zejména
v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Hodnotící setkání navazují na terénní konzultace – v principu jde tedy o prostudování konkrétního ŠVP a o následné
konzultační setkání přímo v dané škole. Na rozdíl od
terénních konzultací bude ŠVP vyhodnocen vždy komplexně a kromě osobní návštěvy konzultanta škola obdrží
i jeho písemné stanovisko k jednotlivým kapitolám ŠVP.
Konzultant se na takové setkání musí dobře připravit, a
tak je nutné, aby škola poskytla svůj ŠVP ideálně měsíc
před konáním konzultace, nejpozději však 14 dnů. Hodnotící setkání potrvá maximálně 4 hodiny. Počet účastníků ze strany školy není nijak limitován, tj. může se
zúčastnit pouze ředitel či koordinátor ŠVP nebo vedení
školy, umělecká rada, pedagogičtí pracovníci.
Hodnotící setkání mohou školy využít bez ohledu na to,
zda minulý školní rok využily nebo nevyužily terénní konzultaci.
Způsob přihlášení:

200 HODNOTÍCÍCH SETKÁNÍ
NAD ŠVP
Podle Plánu hlavních úkolů České školní inspekce na
školní rok 2012/2013 má v tomto roce proběhnout
inspekční činnost ve všech ZUŠ v ČR, a to se zaměřením
na hodnocení souladu ŠVP s RVP ZUV. Ať již v období
před inspekcí, nebo po inspekci přijdou školám jistě vhod
tzv. hodnotící setkání nad ŠVP, která budou nabízena od
října 2012 v rámci projektu Podpora ZUŠ.

1. Škola vyplní žádost o hodnotící setkání nad ŠVP
(bude školám zaslána spolu s informačním e-mailem,
dále bude dostupná na stránkách projektu nebo u
regionálního garanta) a zašle ji e-mailem regionálnímu garantovi NIDV (viz kontakty na konci článku).
Součástí žádosti je i návrh několika možných termínů.
2. Regionální garant zajistí konzultanta (z pilotních škol
nebo jejich spolupracovníků) a zpětně kontaktuje
školu ohledně termínu hodnotícího setkání.
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3. Ideálně měsíc (minimálně 14 dnů) před konáním
hodnotícího setkání škola zašle regionálnímu garantovi svůj ŠVP (bez splnění této podmínky nemůže
akce proběhnout).

4. V rámci návštěvy konzultanta škola obdrží i jeho písemnou zprávu k danému ŠVP.
5. Po skončení konzultace škola vyplní účastnický list +
zpětnou vazbu a předá tyto dokumenty konzultantovi.

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

Kontakty:
Mgr. 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.

KONTAKTY NA REGIONÁLNÍ MANAŽERY
Středočeský kraj
Mgr. David Němeček
tel. 222 122 313, 775 755 021
nemecek@nidv.cz
Jihočeský kraj
České Budějovice
Mgr. Lucie Václavovská
tel. 387 699 017, 775 571 637
vaclavovska@nidv.cz
Plzeňský kraj
Plzeň
PhDr. Ladislava Šlajchová, Ph.D.
tel. 377 473 607, 731 503 744
slachova@nidv.cz
Karlovarský kraj
Karlovy Vary
Martin Plitz
tel. 602 427 503
plitz@nidv.cz

Liberecký kraj
Liberec
Ing. Jana Otavová
tel. 482 360 512, 775 571 607
otavova@nidv.cz

Jihomoravský kraj
Brno
PaedDr. Jarmila Blažková
tel. 543 541 209, 775 755 029
blazkova@nidv.cz

Královéhradecký kraj
Hradec Králové
Mgr. Hana Černá
tel. 495 500 915, 775 576 312
cerna@nidv.cz

Olomoucký kraj
Olomouc
Dagmar Očenášková
tel. 585 540 122, 731 503 728
ocenaskova@nidv.cz

Pardubický kraj
Pardubice
Mgr. Libuše Machatá
tel. 466 046 146, 775 571 616
machata@nidv.cz

Zlínský kraj
Zlín
Ing. Kateřina Machů
tel. 577 432 559, 775 571 634
machu@nidv.cz

Vysočina
Jihlava
Ing. Dagmar Šrubařová
tel. 725 875 771
d.srubarova@volny.cz

Moravskoslezský kraj
Ostrava
Danuše Lewinská
tel. 596 120 454, 775 571 654
lewinska@nidv.cz

Ústecký kraj
Ústí nad Labem
Mgr. David Němeček
tel. 222 122 313, 775 755 021
usti@nidv.cz
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Jak na vlastní hodnocení?
Jana Hrubá,
šéfredaktorka bulletinu
Na cestě ke kvalitě

Nedávno byla ze ‰kolského zákona vyÀata povinnost psát zprávu o vlastním
hodnocení, povinnost provádût vlastní hodnocení pro ‰koly (tedy i ZU·) v‰ak
zÛstává.
Systém výuky na základních uměleckých školách je velmi
specifický a jako ředitelé jste si jistě našli nebo budete
muset najít odpovídající formu autoevaluace.
V rámci národního projektu MŠMT Cesta ke kvalitě,
který právě skončil, byla vytvořena řada evaluačních nástrojů a dalších užitečných výstupů využitelných i pro vás.
Pravděpodobně jste se už setkali například s bulletinem
Na cestě ke kvalitě, jehož šest čísel bylo věnováno jednotlivým fázím procesu vlastního hodnocení.
Jedním z důležitých praktických výstupů projektu je publikace Autoevaluace v praxi českých škol, která poskytuje ve vybraných příbězích škol skutečný obraz reality. Editorka Jana Poláchová Vašťatková v úvodu píše:
„Jsou to příběhy z běžné praxe, takže je v nich popisován
nepřikrášlovaný vhled do problematiky, nejde jen o ,ódy
na radost’. Budete se moci dočíst o pozitivech autoevaluace, ale také ,pokusech’, které se nejprve nedařily a teprve až s postupem času, po obtížném hledání, vedly k dalšímu rozvoji školy.
V příkladech se také projeví, jak důležitá je autoevaluace
právě tím, že poskytuje široké spektrum příležitostí k učení
jednotlivců i ke společnému učení lidí ve školách (učí se
při řešení problémů, učí se od ostatních, učí se z vlastních
chyb, ale také se učí přiznat si chyby a odstraňovat je).“
Mezi pěti zařazenými příběhy škol najdete v publikaci
také zkušenosti základní umělecké školy pod názvem Příběh ZUŠ v Y. Možná pomohou někomu z vás v začátcích
vlastního hodnocení školy.
Publikaci lze stáhnout na těchto webových stránkách:
http://www.nuov.cz/uploads/AE/publikace/Autoevaluace_v_praxi_ceskych_skol.pdf

V rámci projektu vzniklo téměř třicet příběhů škol
(základních, základních uměleckých, středních odborných,
ale i gymnázií, konzervatoří atd.) ze všech krajů České
republiky.
Do publikace se nevešly, ale všechny jsou uveřejněny na
webu projektu v členění podle typu školy pod názvem
Inspirativní praxe:
http://www.nuov.cz/ae/inspirativni-praxe
„Příběh každé školy je naprosto jedinečný a vystihnout jej
ve veškerých souvislostech by si vyžádalo mnoho
a mnoho stran. Pro lepší čtenářský komfort proto ke každému doplním úvod, v němž budu stručně charakterizovat specifičnost příběhu. Vy si pak budete moci podle
svého zájmu přečíst kratší i obsažnější podání příběhu
(elektronická forma hypertextů umožňuje nahlížet do
dokumentů škol, nástrojů vzniklých ve školách apod.).
Záleží jen na vás, vážení čtenáři, zda z příběhů načerpáte inspiraci, převezmete nebo adaptujete návod, či se jen
ujistíte, že i v jiných školách se odehrávají vám dobře
známé děje“, vysvětluje Jana Poláchová Vašťatková.
„Velmi důležité je to, že projekt povzbudil pedagogické
pracovníky, aby nabízeli své zkušenosti s vlastním hodnocením jiným školám a sami využívali inspirativních příkladů svých kolegů. Věříme, že tak vzniknou sítě vzájemně se učících škol, které se díky sdílení zkušeností budou
přirozeně rozvíjet,“ zdůraznil hlavní manažer projektu
Martin Chvál.
Jednou z hlavních aktivit projektu bylo vytvoření 30 evaluačních nástrojů, z nichž mnohé jsou využitelné i pro
základní umělecké školy. Např. Rámec pro vlastní hodnocení školy, metoda pro stanovení priorit školy Dobrá
škola, ankety pro žáky, rodiče a učitele, soubor dotazníků
Klima školy a další).

www.rizeniskoly.cz
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REFORMA V ZU·
Po zaregistrování na portálu může škola zvolený nástroj
využít a poté získá vyhodnocení výsledků. Portál evaluačních nástrojů je po ukončení projektu zprovozněn na portálu RVP http://evaluacninastroje.rvp.cz/nuovckk_portal/.

Cesta ke kvalitě
je národní projekt MŠMT s plným
názvem
„AUTOEVALUACE – Vytváření
systému a podpora škol v oblasti
vlastního hodnocení“.
Probíhal v letech 2009–2012.
Realizovaly ho Národní ústav
odborného vzdělávání a Národní
institut pro další vzdělávání, byl
financován z Evropského
sociálního fondu a ze státního
rozpočtu České republiky.
Informace o všech aktivitách
projektu naleznete na webové
stránce www.nuov.cz/ae
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Věříme, že si z výstupů projektu Cesta ke kvalitě vyberete
podle svých potřeb a získáte potřebnou inspiraci. O to
ostatně všichni projektoví pracovníci usilovali.

ZUS_02_12_zlom

20.9.2012

14:12

Stránka 7

ZPRÁVY Z AZU· âR

Historie a současnost
AZUŠ ČR
Jindřiška Kudrlová,
prezidentka AZUŠ ČR,
ředitelka ZUŠ O. Ševčíka,
Písek

Pﬁed nûkolika lety popsal tehdej‰í ﬁeditel ZU· a pﬁedseda Ústﬁední umûlecké rady
pan Pravoslav Kohout fungování základního umûleckého ‰kolství tak, Ïe se jedná
o „dvû ruce jednoho tûla“. Je zde Asociace ZU· starající se o existenãní
a ekonomické zájmy ‰kol a Ústﬁední umûlecká rada ZU· peãující o jeho kvalitu.

Po roce 1989 vznikla nutkavá touha dát tehdejším LŠU
novou tvář a novou vizi. Toto přání a jeho realizace bylo
velice pozitivním krokem v životě našeho uměleckého
školství. Záměry se uskutečňovaly pod nově vzniklou
Asociací pedagogů základních uměleckých škol (dále
jen „APZUŠ“) a současně vzniklými uměleckými radami.

návrhům, které se týkají základního uměleckého školství.
Velmi úzce spolupracuje s MŠMT na otázkách provozních, profesních a organizačních. Chtěla bych ocenit přístup současné ředitelky odboru paní Jiřiny Tiché a poděkovat jí za profesionální a lidský přístup ke všem
problémům ZUŠ.

V prosazování změn to neměla APZUŠ vůbec jednoduché. Po řadě složitých jednání vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) v roce
1991 vyhlášku o organizaci základního uměleckého
školství a tento dílčí úspěch přinesl určité zklidnění situace. ZUŠ se tak vrátily po mnoha letech normalizace zpět
do školského zákona. Ale i tak ZUŠ ještě mnohokrát procházely velice krizovými křižovatkami své existence.

Statutárním orgánem AZUŠ ČR je Rada, která je odpovědná za veškerou činnost a hospodaření. Počet členů
Rady se rovná počtu krajů a každý kraj má jednoho svého
zástupce. AZUŠ ČR je členem významné celoevropské
organizace EMU (European Music School Union), která
sdružuje v asociacích evropských zemí více než 6 000
hudebních škol.

Na příkladech mnohých složitých situací se ukázalo, že
úspěšným partnerem pro jednání s vládními představiteli
může být pouze instituce, která se z principu sobě vlastnímu zabývá manažerstvím, metodou řízení a zvládá
zákonodárství, a to v rovině, která dává naději na úspěšné vyjednávání. A tak vzniklo manažersky utvářené společenství ředitelů škol – Asociace základních uměleckých
škol ČR (dále jen „AZUŠ ČR“).

âlánek EMU – pro ãeské ZU· okénko do Evropy najdete
na stranû 10.

AZUŠ ČR dnes zastupuje 385 škol a je tak největší asociací v CZESHA (Unie školských asociací ČR). Jejím posláním je prosazování a ochrana existenčních a ekonomických zájmů základních uměleckých škol a péče o rozvoj,
kvalitu uměleckého školství v České republice. Jako profesní nepolitická celostátní organizace zastupuje základní umělecké školství v jednáních s ústředními orgány
státní správy, s orgány územní samosprávy a jinými regionálními úřady, kde uplatňuje připomínky k legislativním

AZUŠ ČR se během let svého trvání vždy snažila o to, aby
co nejlépe zastupovala ZUŠ a pomáhala jim vytvářet ekonomické i odborné prostředí, ve kterém by se školám co
nejvíce dařilo. Všichni, kdo pracujeme v uměleckých školách, víme, kolik problémů se na nás během školních let
hrnulo a stále hrne.
V roce 2008 se AZUŠ ČR musela vyrovnat s problémem,
který nastolila některá nová politická vedení na krajích.
Některé kraje chtěly hromadně převádět ZUŠ pod obce
a my jsme se obávali, aby se nestrhla lavina neuváženosti. Z dnešního pohledu je vidět, že naše obavy nebyly
liché. V obcích, které jsou zřizovateli, často dochází k různým lokálním a osobním nevraživostem, a to se vždy
podepíše na škole, což není dobré.

www.rizeniskoly.cz

7

ZUS_02_12_zlom

20.9.2012

14:12

Stránka 8

ZPRÁVY Z AZU· âR
Asociace také vážně řešila například otázku přiznání
13. platové třídy pro ředitele, kteří vystudovali FS II
(funkční studium). Některé kraje a obce nebyly ochotny
tuto třídu ředitelům přiznat. Asociace si nechala vypracovat právní rozbor a na jeho základě začala se zřizovatelem jednat. V mnoha případech se podařilo uspět a ředitelům byla 13. platová třída přiznána.
V minulém roce se Asociace velmi intenzivně věnovala
novému návrhu financování ZUŠ, který vypracovalo
MŠMT a který byl pro naše školy téměř zničující. Pro
AZUŠ ČR nastalo období velkého vyjednávání mezi
MŠMT, poslanci sněmovny Parlamentu ČR, senátory
i odbornou veřejností. Výsledkem byla akceptovatelná
změna pro existenci ZUŠ.
V červenci 2012 se uskutečnilo pracovní setkání prezidentky AZUŠ ČR s ministrem školství panem Petrem
Fialou. Pan ministr si nechal vysvětlit celý systém fungování

základních uměleckých škol, zajímal se o způsob a délku
trvání výuky. Dospěli jsme k závěru, že základní umělecké
školy, jako jediné školy v republice, pracují ve velkém rozsahu s nadanými a talentovanými žáky, což je mimochodem v souladu s principy nastolovanými evropskou komisí pro vzdělávání. Shodli jsme se, že základní umělecké
školy, které si nyní píší svůj ŠVP podle RVP ZUV, by
i nadále měly mít stoprocentně hrazeny platy pedagogických pracovníků ze státního rozpočtu prostřednictvím
kapitoly školství a na svůj provoz si budou i nadále vybírat úplatu. Pan ministr se vyjádřil, že si v každém případě
váží práce ZUŠ a vnímá je jako neodmyslitelnou součást
českého školství.
Jsem přesvědčena, že veškeré snažení AZUŠ ČR je vždy
vedeno snahou o ochranu a rozvoj těchto škol v České
republice.

POZVÁNKA
ASOCIACE ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY

COURTYART By MARIOTT • PLZEŇ, SADY 5. KVĚTNA 57
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Proměny systému
uměleckých rad ZUŠ ČR
Aleš Chalupský,
předseda ÚUR ZUŠ ČR,
ředitel ZUŠ Praha 1

Konkrétními ãinnosti vût‰iny umûleck˘ch rad byla doposud hlavnû pﬁíprava
a organizace soutûÏí a pﬁehlídek ÏákÛ ZU· vyhla‰ovan˘ch Ministerstvem ‰kolství,
mládeÏe a tûlov˘chovy âR (dále jen „M·MT“). Jen v˘jimeãnû byli ãlenové Ústﬁední
umûlecké rady ZU· (dále jen „ÚUR“) zapojováni do diskuzí o smyslu a obsahu
vzdûlávání, nastavování nov˘ch vzdûlávacích trendÛ a dal‰ích odborn˘ch témat.

Ústřední umělecká rada ZUŠ České republiky je podle
Statutu vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. května 1993 poradním sborem MŠMT
pro základní umělecké školy. Úkolem tohoto poradního
sboru je projednávat a zpracovávat podněty a náměty
přicházející z pedagogické praxe v základních uměleckých školách, vypracovávat podklady pro vyhlášení soutěží ZUŠ a zabezpečovat jejich odborný průběh a při
řešení otázek týkajících se koncepce odborné výuky na
základních uměleckých školách spolupracovat s dalšími
poradními sbory MŠMT ČR, jeho resortními ústavy,
středními, vyššími a vysokými školami uměleckého
směru, s AZUŠ ČR, Českou školní inspekcí a dalšími institucemi.
Je třeba připomenout, že ÚUR byla vždy nejvyšším článkem ve struktuře uměleckých rad základních uměleckých škol, na nižších stupních pak stojí krajské a okresní
umělecké rady a umělecké nebo pedagogické rady škol.
Schéma struktury uměleckých rad ZUŠ ČR najdete na
straně 10.
Důležitým mezníkem v historii ÚUR bylo období tvorby
Rámcového vzdělávacího programu pro ZUV. Současně
se změnami, které rámcový vzdělávací program přinášel,
bylo nutné přistoupit i ke změnám v uměleckých radách
na všech stupních. Nešlo přitom jenom o změny strukturální, ale také o zásadní přelom v pochopení významu
těchto institucí a stanovení jejich smysluplné činnosti.
Proces pozvolných změn byl zahájen na podzim roku
2007, kdy prostřednictvím uměleckých rad škol, okresů
i krajů probíhal sběr dat směřující k vytvoření návrhů

prvních očekávaných výstupů pro vzdělávací zaměření
hudební obor (dále jen „HO“) i pro jednotlivé obory.
Poprvé v historii mohli učitelé ZUŠ v celé České republice
přímo přispět svými názory k tomu, jakou podobu bude
mít základní umělecké vzdělávání v dalších letech.
V květnu 2008 bylo ustaveno Kolegium předsedy ÚUR
jako pracovní tým, ve kterém se sešli zástupci všech
oborů ZUŠ a jehož úkolem bylo rozpracovat koncepci
pro další období. V „Zásadách o činnosti uměleckých
rad“, které tento tým zpracoval v srpnu a září 2008
a které schválila na svém jednání 4. 11. 2008 Ústřední
umělecká rada, je tato koncepce vyjádřena v preambuli:
„Základní umělecké vzdělávání v ZUŠ se realizuje ve čtyřech uměleckých oborech (hudební, taneční, výtvarný
a literárně-dramatický). Těmto oborům a vzdělávacím
zaměřením uvedeným v RVP ZUV odpovídá i struktura
uměleckých rad, členěná na jednotlivé oborové a nástrojové sekce. Vertikální prostupnost jednotlivých sekcí (od
úrovně školní přes krajskou až po ústřední – republikovou) je nutnou podmínkou pro úspěšné zavedení reformy základního uměleckého vzdělávání, zajištění rychlého
a nezkresleného přenosu odborných informací na všech
úrovních a zajištění přípravy a organizace soutěží a přehlídek ZUŠ, kdy jsou podle potřeby a povahy soutěží
a přehlídek využívány také okresní umělecké rady.“
V letech 2008 a 2009 souběžně s intenzivní prací realizačního týmu a pilotních škol na tvorbě dokumentu RVP
ZUV se i umělecké rady začaly proměňovat tak, aby
každé nové vzdělávací zaměření mělo své odborné
zástupce v krajích i na úrovni republiky. Postupně vznikly
sekce bicích nástrojů, sekce skladby, sekce sborového

www.rizeniskoly.cz
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nikoliv však hlavním ukazatelem
kvality našich škol. Velmi cennou
hodnotou je především možnost
srovnávání výsledků našich nejlepších žáků a jejich motivace
k dalšímu vzdělávání. Výměna
odborných zkušeností na této
úrovni nás posunuje kupředu.
Soutěže jsou velmi široké téma,
kterému bychom chtěli věnovat
pozornost v příštím čísle Speciálu ZUŠ, protože nastávající
změny budou svým významem
určitě pozitivní, ale přinesou
nám také mnoho práce, odpovědnosti a starostí.
Spolupráce při tvorbě školních
vzdělávacích programů byla a je
v této době aktuální potřebou
a hlavní náplní činnosti i v uměleckých radách. Odborná spolupráce s MŠMT na případných
revizích dokumentu RVP ZUV
bude jedním z úkolů ÚUR
v poměrně blízké budoucnosti.
Velmi významná je také spolupráce s pedagogy vyšších typů
uměleckých škol ve všech oborech. Je to jeden z dlouhodobých
cílů v rámci koncepce Ústřední
umělecké rady, který směřuje
k posílení koncepce a vertikální
kontinuity v systému uměleckého vzdělávání České republiky.

zpěvu, sekce elektronických klávesových nástrojů, elektronického zpracování hudby a zvukové tvorby. Mnozí
členové uměleckých rad se také zapojovali podle svých
možností do konkrétní práce na kurikulární reformě.
Již v roce 2009 přistoupilo Kolegium ÚUR také k revizi
Organizačního řádu soutěží a přehlídek, jehož schválení je snad po mnoha nejrůznějších peripetiích na MŠMT
konečně na dosah. Zdá se tedy, že mnohé záměry, jejichž
realizace vypadala často velmi beznadějně, se nakonec
podaří uskutečnit.
Je na čase napravit i jistou „diskriminaci“ literárně dramatického oboru a některých vzdělávacích zaměření hudebního oboru, které si své soutěže a přehlídky musely hledat
mimo rámec soutěží a přehlídek ZUŠ. Je třeba si uvědomit,
že soutěže a přehlídky jsou v nové situaci pouze jedním,
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Při pohledu na uplynulých pět
let si uvědomuji, jak mnoho se
změnilo i v našem myšlení a přístupu k práci v uměleckých
radách. Přitom mám pocit, že
jsme ještě stále skoro na začátku
a že nás všechny čeká ještě to, čemu se často říká „běh na
dlouhou trať“. Na počátku bylo nepochybně mnoho
nadšení, protože jsme pomáhali tvořit něco nového, co
má pro naše školy evidentní smysl.
Každá změna však přináší problémy, s nimiž je třeba se
vypořádat, a všichni jsme si zažili i mnoho zklamání
z nesplněných představ. Asi je třeba si připomenout, že
všechno má svůj čas a některé problémy se prostě rychle
vyřešit nedají. Svou roli zde pochopitelně sehrává lidský
faktor a skutečnost, že práce v uměleckých radách je činností dobrovolnou. Vyžaduje to od učitelů i ředitelů také
velkou trpělivost, odvahu, dostatečný nadhled a vědomí,
že prací v uměleckých radách lze přispět k naplnění odkazu J. A. Komenského, protože „vláda věcí našich se nám
do rukou navrátila“.
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EMU – pro české ZUŠ
okénko do Evropy
Mgr. Tomáš Kolafa,
ředitel ZUŠ Liberec,
výkonný ředitel AZUŠ,
člen Presidia European
Musicschool Union

¤ekneme-li EMU, vybaví se kaÏdému z nás obraz australského p‰trosa, Ïivoãicha
na dlouh˘ch nohách s peﬁím jak do‰ková stﬁecha. EMU ov‰em také znamená
zkratku názvu evropské asociace umûleck˘ch ‰kol, která za‰tiÈuje jednotlivé
národní asociace a pÛsobí v rámci evropsk˘ch struktur. Patﬁí tedy EMU do ZU·?
Odpovûì Vám dá nûkolik následujících ﬁádkÛ.

European Musicschool Union (EMU) se sídlem v holandském Utrechtu je profesní organizací ředitelů uměleckých škol z 27 zemí Evropy. Vyjádřeno v číslech a v definování základních úkolů:
6 000 uměleckých škol
150 000 učitelů
4 000 000 žáků
1 500 000 000 rozpočet škol v eurech
EMU dosáhla statutu poradního orgánu Evropské rady
(ES). Je členem Evropské hudební rady (EMC) a Mezinárodní hudební rady (IMC). Podobně jako národní asociace organizuje valné hromady (General Assembly), má
výkonnou radu (Presidium), presidenta a výkonného ředitele. Vzhledem k množství agendy zajišťuje stálý provoz
vlastní sekretariát, neboť se kromě jiného stará o organizování seminářů, odborná vyjádření, evropské projekty,
konzultace a poradenství v oblasti evropské legislativy,
statistiku, přípravu materiálů z odborných konferencí
UNESCO pro potřeby evropských institucí atd.
Hudební školy v Evropě jsou instituce speciálně vyčleněny na hudební vzdělání a zaměřeny na praktické aspekty
hudební tvorby. Ačkoli termín „hudební školy“ je běžný
téměř ve všech evropských zemích, rozdíly mezi nimi jsou
často velké. Ty se projevují například ve „veřejné odpovědnosti“ a právní odpovědnosti státní správy a samosprávy, ve veřejném financování, standardech kvality, ve
struktuře učebních osnov, v kvalifikaci pedagogických
pracovníků, kvalitě očekávaných výstupů atd.
„Hudební školy“ v Evropě navštěvují děti a mládež, ale
zpravidla jsou otevřeny i pro dospělé do seniorského

věku. „Hudební školy“ poskytují podmínky pro muzicírování na každé úrovni i v přípravě na další profesionální
studium. Pojem „hudební škola“ v Evropě je jasně definovaná instituce, která tvoří nedílnou součást evropského
vzdělávacího systému a je nositelem a pokračovatelem
evropských kulturních tradic ve vztahu k sobě samé
i všem ostatním kulturám ve světě.
Pro to, zda patří EMU do ZUŠ, je dobré vědět, jak konkrétně může Asociace základních uměleckých škol ČR
využívat podporu a vzájemnou komunikaci AZUŠ ČR
a EMU. V první řadě poznáním, jaké rozdíly jsou mezi
jednotlivými členskými zeměmi, které vycházejí především ze svých kulturních tradic a stereotypů. Proto si
dovolím čtenáře pravidelně seznamovat se statistikou
EMU, která nám napoví, jaké možnosti mají jednotlivé
země. Také bych rád přinášel zprávy o vývoji základních
ideových trendů v uměleckém vzdělávání (UNESCO,
evropské deklarace apod.), ze kterých se vytvářejí např.
dokumenty a doporučení pro tvorbu národních kurikul.
A nakonec budu čtenáře informovat o odkazech na další
vzdělávání, soutěže a festivaly, ale také budu uvádět
aktuální informace z EMU.

AZUŠ ČR A EMU V MIKULOVĚ
ZUŠ Mikulov ve spolupráci s městem Mikulov a Jihomoravským krajem poskytlo podmínky k uspořádání konference zástupců asociací uměleckých škol ze zemí Visegrádské čtyřky, kterou ve dnech 28. a 29. listopadu 2012
organizuje AZUŠ ČR. Konference se bude zabývat otázkami kurikulárních reforem, společných principů v uměleckém
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vzdělávání a zpracuje závěry 2. světové konference
UNESCO o uměleckém vzdělávání pro oblast Visegrádu.
Z každé země se účastní dva delegáti a závěry budou
předloženy Presidiu EMU na společném jednání Presidia
EMU a Rady AZUŠ ČR, které proběhne 29. listopadu
2012 v ZUŠ Mikulov. Rada AZUŠ ČR dále představí
změny v českém uměleckém vzdělávání za poslední tři
roky. V návaznosti čeká Presidium EMU pravidelné jednání 30. listopadu a 1. prosince 2012, na jehož programu se vedle pravidelné agendy seznámí s uměleckým
školstvím na jihu Moravy.

Trocha statistiky
Říká se, že statistika je přesný součet nepřesných čísel.
Zpívá se, že statistika nuda je, má však cenné údaje. Na
začátek můžete porovnat, jaké počty žáků mají jednotlivé
země EMU k závěru roku 2010 a jak si vedou učitelé.

A co bude příště?
Trocha statistiky, možnosti dalšího vzdělávání pedagogů,
evropské programy spolupráce škol a novinky z EMU.
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Program „Klasifikace“ a ŠVP
Pavel Holec,
JPH Software

·kolní vzdûlávací program – téma, které urãitû není potﬁeba zvlá‰È pﬁedstavovat.
Jak si ale s touto dlouho pﬁipravovanou novinkou ãeského ‰kolství poradí oblíben˘
a velmi roz‰íﬁen˘ program Klasifikace? Pojìme si program struãnû pﬁedstavit.

Program Klasifikace byl od samého počátku koncipován
přímo pro práci v základních uměleckých školách. Při
návrhu programu byl kladen důraz na to, aby si samo
vedení školy mohlo uzpůsobit strukturu vyučovacích
předmětů a oddělení podle svých potřeb. Vyučovací
předměty, které jsou v programu zadané, lze přejmenovat, smazat a také přidat předměty nové. Díky této vlastnosti si program více než 10 let udržuje tolik potřebnou
pružnost a variabilitu.
Obrázek 1 – Hlavní okno programu

Pro nově vzniklá studijní zaměření slouží kolonka, která
dříve obsahovala oddělení. Pokud na ZUŠ vznikají nové
názvy, pro vložení slouží příkaz hlavního menu Vložit –
Oddělení/Zaměření. Tento příkaz zobrazí dialog, který je
na obrázku 2 a slouží pro zadání nového názvu. Pro nové
oddělení/zaměření je tak jako dříve potřeba vybrat obor,
do kterého bude patřit. Ve spodní části jsou pro informaci zobrazeny názvy, které už byly do databáze vloženy
dříve. Pokud vznikne potřeba přejmenovat stávající
oddělení/zaměření, je potřeba v hlavním menu programu zvolit Úpravy – Oddělení/Zaměření a v seznamu
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zobrazeném ve spodní části dialogu nejprve vybrat název,
který má být upraven. Takto jednoduše je možno v programu přidat a upravit vše potřebné.
Obrázek 2 – Přidání nového oddělení/zaměření

a další volby. Tím, že v programu mohou být souběžně
předměty původní i nové, můžeme potom u žáků, kteří
nastupují dle ŠVP, zadat nově vzniklé předměty a žákům,
kteří už jsou v databázi několik let, ponechat předměty
původní. Nastavení nového předmětu jednomu ze žáků
je na obrázku 4.
Obrázek 4 – Výběr předmětů žáka

Nyní se podíváme, jak to bude s předměty. Pro předměty
platí stejné pravidlo, jako tomu bylo u oddělení. Menu
Vložit nebo Upravit zobrazí dialog (obrázek 3). Program
může obsahovat neomezený počet předmětů, které
mohou mít libovolné názvy. Jediné omezení platí v tom,
že se v kolonce pracovního názvu nesmí opakovat stejný
název pro více předmětů. Pracovní název je ten, který se
zobrazuje v ostatních částech programu. Podle tohoto
názvu zobrazíme předmět v seznamu, například když
vybíráme, co bude žák studovat. V tomto názvu se tedy
pravidelně předměty objevují s nějakým interním označením školy, například klavír – 1,5 (prodloužená výuka)
a podobně.

V tuto chvíli bychom si měli vysvětlit, jak program pozná,
kdy má na vysvědčení tisknout Oddělení: a kdy Zaměření:. Odpověď je prostá. Program rozlišuje žáky, kteří jsou
v době zahájení ŠVP v prvním ročníku přípravného stupně, prvního ročníku I. nebo II. stupně, v přípravném ročníku II. stupně nebo prvního ročníku SPD. U těchto žáků
bude automaticky na vysvědčení tisknout například
„Zaměření: Hra na klavír“, zatímco u starších žáků bude
automaticky tisknout „Oddělení: Klávesových nástrojů“.

Obrázek 3 – Přidání nového předmětu

Obrázek 5 – Ukázka výtisků vysvědčení

Této vlastnosti zde můžeme využít a zadat potřebné předměty s příznakem, například klavír – ŠVP. Takto přidanému předmětu můžeme nastavit jinou délku studia, cenu
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Tisk vysvědčení v programu Klasifikace je velmi komfortní záležitostí. Program sám zapne oboustranný tisk,
pokud tiskárna, kterou vlastníte, touto možností disponuje. Nastaví tisk na velikost stránky A4 s orientací na výšku
(pokud je tiskárna právě nastavena jinak), a to vše proto,
aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám tiskopisů. Pokud
ještě tisknete do tiskopisů s předtištěnými rámečky, je
v nastavení možnost posunu začátku tisku po desetinkách milimetru a dále i možnost roztažení/smrštění tisku,
které se dokáže vyrovnat s odchylkami některých tiskáren, které například 10 cm vytisknou jako 9,98 cm. Zdá se
to jako malichernost, ale pokud tisk v horní části začal,
kde má, na konci stránky už se někdy bez tohoto nastavení text dotýkal linek, nebo byl příliš vysoko.
Na tomto místě bych chtěl připomenout jednu vynikající
možnost, o které jsem uvažoval už v době vzniku programu (rok 1998), a to je vysvědčení Bianco. Toto vysvědčení s označením 49999900 lze objednat u SEVTu
(http://www.sevt.cz/produkt/bianco-a4-maly-statniznak-lipove-listy-49999900/) a má kromě ceny hned
několik dalších výhod. Jelikož program do čistého blanketu s lipovými listy tiskne naprosto vše potřebné, odpadá
potřeba nastavovat posuny tisku, případně i výše zmíněné roztažení tisku. Dále odpadá postup, který jsme museli absolvovat při tisku dříve.

Před Bianco jsme do tiskárny vložili formuláře například
závěrečného vysvědčení, v programu vybrali, že si přejeme tisknout absolventy, a program ze všech žáků vybral
jen ty, kteří byli v posledním ročníku. Poté se postup
musel opakovat pro ročníková vysvědčení, respektive
potvrzení. Dále jsme museli dát pozor, abychom formuláře do tiskárny vložili správně ve smyslu rub a líc. Nyní je
situace taková, že pokud má program v nastavení zapnutý tisk na Bianco tiskopisy, můžeme do tiskárny vložit
plný zásobník stejných blanketů a jednoduše zahájit tisk.
Program sám u žáka v přípravném ročníku vytiskne
potvrzení, u absolventů závěrečná a u ostatních ročníková vysvědčení. To vše na jedno spuštění tisku.
V současné době očekáváme nové oficiální vzory vysvědčení, které budou přizpůsobeny ŠVP. Po tomto zveřejnění jsme připraveni upravit tisk do klasických formulářů
i vysvědčení typu Bianco.
Díky výše uvedeným úpravám je program Klasifikace
velmi dobře připraven na ŠVP ZUV a věříme, že bude
i nadále dobrým pomocníkem při každodenní práci v ZUŠ.



POZVÁNKA

Zveme Vás na tradiční celostátní vzdělávací program
pro učitele hudební nauky ZUŠ
Termín konání: 8. – 9. listopadu 2012
Místo konání: Mlýnhotel Vílanec u Jihlavy
Lektoři: Bc. Jiří Stárek, Rafaela Drgáčová, PhDr. Magdalena Saláková, Mgr. Pavel Salák
Tento vzdělávací program je akreditován MŠMT ČR pod číslem: 16765/2012-25-309

Bližší informace a přihlášení:
Zuzana Prokšová
Národní institut pro další vzdělávání
krajské pracoviště Jihlava
tel. 567 571 839, mobil 775 755 032
e-mail: proksova@nidv.cz
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Leadership v ZUŠ
Bc. Jiří Stárek,
ředitel ZUŠ Hostivař,
předseda AZUŠ ČR Praha

Nejsou dnes skuteãné elity nahrazeny pouh˘mi celebritami? A kde skuteãné elity
hledat? Ve vládní, církevní ãi podnikatelské sféﬁe?
Politolog James MacGregor Burns kdysi prohlásil, že leadership je v současnosti jedním z nejvíce pozorovaných
a zároveň nejméně pochopených jevů na světě. Když
jsem promýšlel hlubší kořeny příčiny vzniku tohoto nejvíce pozorovaného jevu, vždy mě myšlenky přivedly k uvažování o prazákladní lidské potřebě něčemu nebo někomu věřit.
Víra, přestože nemusí mít mnoho společného s náboženstvím a už vůbec ne s církví, je chápána jako jistý prostředek k uskutečňování cílů právě nejrůznějších náboženství.
Jak ale víra souvisí s leadershipem, tedy s výrazem, který
nezaznívá od oltářů kostelů, ale je zmiňován především
mezi vrcholnými manažery nadnárodních společností?
Myslím, že ze sociologického hlediska lze pochopit vznik
potřeby leadershipu právě ve společensky uzavřených
nadnárodních korporacích jako potřebu po „vyplnění
prázdného místa“ v jinak dobře fungující a prosperující
komunitě.

bez jakékoliv státní podpory. Málo jsou však slyšet komentáře, které jdou skutečně do hloubky.
Většina historiků, kteří se zabývají ekonomikou, upozorňují, že tyto „pravolevé“ návrhy na způsob řešení se
v dobách krizí sice historicky pravidelně opakují, ale nikdy
nepřinesly skutečné východisko. Masmédia nás mezi tím
masírují prognózami poklesu růstu a předpovídáním
celosvětové deprese.
V takových situacích, kdy mají lidé obavy z budoucnosti,
se jejich postoje vyostřují, stávají se agresivnějšími a také
cyničtějšími. Hledají někoho nebo něco, ke komu či
k čemu se obrátit.
Smysluplnějším, než se zabývat tématy, jež nám vnucují
sdělovací prostředky, by bylo věnovat čas práci na sobě. Naučit se žít s vědomím, že mantra nekonečného růstu HDP
skončila a že žádné řešení ekonomické krize neexistuje.

Slavný představitel leadershipu Stephen R. Covey hovoří
o vedení založeném na principech, které nejsou pouze
nějakými návody správných návyků a postojů k efektivnímu řízení nebo vedení školy, ale jak sám říká:

Jedná se jen o zcela přirozenou cyklickou změnu, se kterou je potřeba počítat a naučit se ji přijímat jako nezbytnost, která má v sociologii člověka svou, takřka přírodní
zákonitost. Zkrátka začít aplikovat leadership a měnit
věci kolem sebe tak, že změním sebe.

„Vyplněním vyprázdněného místa, které je způsobeno
krizí náboženství.“

Máme dnes k takovému jednání a chování dostatek
vzorů?

V současnosti se aktuálně řeší téma finančního vyrovnání s církvemi, a to trochu nešťastně v době, kdy celá euroamerická civilizace prochází tzv. „finanční krizí“. Obecně
lze říci, že i veřejná diskuze se trochu zplošťuje na dva póly
návrhů řešení.

Nejsou skutečné elity nahrazeny pouhými celebritami?

Jedni tvrdí, že při řešení krize je třeba „nalít“ do podniků
více peněz, aby se kolo růstů hrubých domácích produktů opět roztočilo, a ti druzí naopak navrhují, aby se vše
neproduktivní a ekonomicky nezdravé nechalo odumřít

16

Speciál pro ZU· 2/12

Málokdo z nás má obzvláštní důvěru v tradiční lídry –
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politiky. I ten nejdogmatičtější zastánce historického
determinismu by měl velké problémy, kdyby chtěl vysvětlit, v jakém smyslu byly společenské transformace dvacátého století důsledkem významných politických událostí
či naopak, v jakém smyslu byly tyto politické události
důsledkem společenských transformací.“
Je již obecné klišé upozorňovat v demokracii na zarážející
úroveň schopností a věrohodnosti volených zástupců
lidu.
Lze o nepoužitelnosti a opotřebovanosti hovořit i v prostředí církví a náboženství, tedy ve druhé sféře?
Filosof Alan W. Watts psal již v šedesátých letech o krizi
náboženství:

a v přímých přenosech televize. Jestliže může být láska
inspirována nějakou slovní symbolikou, pak snad skrze
poezii, totiž skrze slova používaná jako hudba.
Opravdové náboženství nemá nic co dělat se slovy. Je
beze slov. Je tiché jako nenucená, avšak fascinující soustředěnost na prazákladní energii, na fundamentální
hudební vibraci světa, která je, jak by řekl sv. Tomáš
Akvinský, tím, co lidé nazývají Bůh“.
V politických a církevních teritoriích se jak vidno vzory
hledají jen těžko. Zbývá tedy sféra podnikatelská, a o té
lze říci jen těžko, že je nepoužitelná nebo opotřebovaná.
Nepoužitelná a opotřebovaná podnikatelská sféra je
totiž z dlouhodobého pohledu antagonismem. Zcela
logicky si tak lidé pro nacházení vzorů volí prostředí,
které je stále ještě použitelné, které jim je nejblíže a ve
kterém tráví nejvíce svého času – tedy ve společenství své
školy, podniku, ve svém zaměstnání.

„Jedním z největších problémů je to, že si lidi jakožto
živoucí organismy pleteme s jejich umělými a zmanipulovanými obrazy, s jejich odlišnými způsoby řeči, gest
a krojů. Káže se a káže se proti bohatství a mocným
tohoto světa. Jenže problémem bohatých a mocných
není ani tak to, že jsou bezbožní a nemravní, jako spíš to,
že už vůbec nejsou schopni se z čehokoli radovat nebo
cítit.

Zde pak vzniká potřeba nějakého hmatatelného a viditelného vzoru, potřeba leadershipu. Například role ředitele školy pak dostává zcela jiný rozměr a posouvá se
z úrovně pouhého řízení na úroveň vedení.

Ta naše známá náboženství se vlastně neskládají z ničeho jiného než z řečí. Dokola a dokola se mluví o slovech
a řeší se slovní zápletky, pokouší se definovat cosi, co je
nevyslovitelné. Těžko byste v takovýchto užvaněných formách náboženství hledali úctu k tichu, meditaci beze slov
nebo disciplínu, která by to, co je věčné, dokázala naplnit prožitkem, a ne jen nekonečnou diskuzí.

Pojem leadership má tedy podle mého názoru hlubší
důvody vzniku, než je jen další fáze ve vývoji managementu a způsobech řízení zaměřeného na výsledky
a zisky. Důvodem jistě není ani rozmrzelost nejvyšších
manažerů nadnárodních společností pociťující stavy neotřesitelné moci, zajištění a hledající další způsob seberealizace.

Je zajímavé, kolik lidí stále ještě zastává názor, že kromě
naprosto mimořádných stavů tzv. Boží milosti je naprosto nemožné mít zkušenost Boha. Snad až po smrti, ale
dřív ne. „Kosmického vědomí“ nebo mystické zkušenosti
se děsí asi tak jako šílenství.

Peter F. Drucker napsal:

Jestliže náboženství je jen verbální a jeho opozice je verbální rovněž, jsou tedy ateisté právě tak mimo jako věřící. Všechno jsou to jen hry se slovy a za nimi: Velké nic.
Děsivou, avšak stále s opakující pravdou lidské historie je
fakt, že se ještě nikdo lásce nenaučil kázáním. Přesto se
káže dál. Teď už i na velkých fotbalových stadiónech

„Vůdcovská práce je samozřejmě důležitá. Bohužel je
však něčím úplně jiným než tím, co se dnes pod tímto
označením halasně propaguje. Je přízemní, neromantická a nudná. Její podstatou je výkonnost.“
V tom nelze s Drackerem polemizovat, ale v době, kdy
jsou lidé připraveni o přirozené vzory a kdy elity byly
nahrazeny celebritami, může aplikovaný leadership udělat i možná něco navíc než pouze podávat výkony – totiž
vyplnit prázdná místa.



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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Kuchyňská kapela
aneb několik postřehů k rozvíjení hudebních
i nehudebních aktivit prostřednictvím písně
Rafaela Drgáčová,
ústřední metodička hudební
nauky, vyučující na ZUŠ
v Jeseníku

Od poãátku lidstva byla hudba v rÛzn˘ch podobách dÛleÏitou souãástí Ïivota a je
tomu tak dosud. Zatímco pro na‰e pﬁedky bylo normou ticho a jakákoli znûjící
hudba svátkem, dnes je tomu naopak. O to tûÏ‰í je nauãit se nejen vnímat
a vyhledávat ticho, ale také „zabydlet“ se ve svûtû rÛzn˘ch zvukÛ, tónÛ a nauãit se
rozli‰ovat jejich kvalitu.
Když se zamýšlíme nad tím, jak zprostředkovat dětem
předškolního a mladšího školního věku hudbu jako důležitý a krásný zážitek a přitom ještě podporovat její důležitou socializační funkci, musíme vycházet z předpokladu,
že emoční zkušenost z poslechu není v tomto věku ještě
příliš hluboká. Zároveň jsou však děti velmi otevřené
a nebojí se velmi spontánně reagovat na nejrůznější
podněty.
Skrze znějící hudbu mohou děti pod citlivým vedením
svých učitelů a vychovatelů vnímat svět kolem sebe a slovy
či pohybem reagovat na náladu, kterou v nich vzbuzuje,
což může mít mimořádně kladný a až „terapeutický“ vliv
na děti, které se v kolektivu hůře vyjadřují či prosazují.
Skrze kvalitní texty lidových či umělých písní si pak děti
rozšiřují svou, bohužel často velmi chudou, slovní zásobu
a učí se dosud neznámým pojmům, vztahům či situacím.
V závěru tohoto článku je uvedeno několik knih, ve kterých lze nalézt inspiraci a pomoc při hledání správných
cest k hudební motivaci malých dětí nejen pro začínající
učitele, ale i pro ty, kteří nechtějí učit rutinně.

tuto zajímavou zkušenost dál a těšit se z toho, jak ji berou
za vlastní děti i jejich rodiče.
Ti s takovým vyučujícím pochopitelně mnohem raději spolupracují a nepřijde jim zatěžko vymýšlet různé originální
nástroje z domácích zdrojů, hodící se například jako
doprovod k písničce Kuchyňská kapela, která je na konci
tohoto článku. Nebyla zvolena náhodně, s její pomocí si
totiž uvedeme, co všechno se na ní, dle mých zkušeností,
mohou děti naučit. Podle tohoto vzorce lze pak postupovat s jakoukoli jinou písní.
Žádná píseň totiž nejsou jenom „noty“, ale malé poselství o něčem či o někom vtělené do tonů, které může,
pokud se s ním správně pracuje, zasáhnout a rozvíjet
rozum i cit.
Při prvním seznámení se s písní je vždycky velmi důležité
přečíst si opravdu detailně její text a mít jasnou představu o tom, kterou částí se budeme při konkrétní vyučovací
jednotce inspirovat.

Bez alespoň minimálního rozhledu ve světě kvalitní
hudby a vlastních kladných zážitků s ní je totiž nesmírně
obtížné pracovat s jejími zákonitostmi a ustavičně je přizpůsobovat různorodému a měnícímu se vnímání svěřenců, o radosti z takové práce ani nemluvě.

Pokud to bude, ve výše uvedené písni, nejprve refrén,
máme, kromě příležitosti ilustrovat text pomocí nástrojů
Orff instrumentáře a pracovat například s dynamikou,
hned čtyři, zcela nehudební možnosti, které můžeme
podpořit zvukovou představou a o kterých můžeme
s dětmi v průběhu práce s písní mluvit.

Pokud ale přijmeme i my sami svět zvuků a tónů jako
velké dobrodružství, budeme umět přirozeněji předat

To je, dle mého názoru, stejně důležité jako naučit děti
samotnou píseň. S řadou z nich nikdo moc doma nemluví,
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a tak jsme často jedni z mála zprostředkovatelů mezi nimi
a okolním světem.
Dále také každá z možností rozvíjí jinou část dětských
sociálních dovedností, které mu pomáhají vyznat se
v sobě a jiných lidech.
Buďme trpěliví, volme pojmy dětem známé, ale otázek se
nebojme – časem je naučíme přemýšlet a myšlenky formulovat, což se jim bude později mnohokrát hodit.
Při takových krátkých rozhovorech se dozvíme o dětech
řadu věcí, a můžeme tak nenásilně rozvíjet i jejich mravní postoje, můžeme však také přijít na nevhodné situace
doma nebo ve třídě a zasáhnout proti případné šikaně či
násilí.
Uveďme si příklady takových otázek:
 Jaké to je, když má někdo „čerta v těle“? Zlobí, nebo je
jen hodně hlasitý? A co my, kdy se dá říci, že zlobíme?
Tehdy, když nesplňujeme ten známý příkaz „Sedni si
a buď hodný!“, nebo když děláme něco jiného?
 Co je vlastně správné a nesprávné jednání?
 Jaké to je, když musíme skákat a tancovat? Co nás
k tomu nutí – hezká hudba? Zažili jsme to? A děláme
to někdy, nebo jen tak sedíme u televize či počítače?
 Zkusíme si to teď tady?
 Viděli jste, někdy tancovat medvěda? V cirkuse nebo
v lese? A co se myslí spojením: tancovat jako medvědi? Pohybovat se lehce a pružně, nebo se jen tak neohrabaně kývat ze strany na stranu?
 Pojďte, zatančíme si! Nejprve jako medvědi, potom
jako jiná zvířátka!
 Zkusili jste si někdy zahrát se svými sousedy? Ne?
Pokud ano, jaká by to asi byla kapela? A na co by
hrála? Znáte už nějaké hudební nástroje? Uměli byste
si nějaké vyrobit, třeba z věcí z kuchyně?
 Zkuste to a nějaký z nich přineste, postavíme se pak
do kruhu a zahrajeme si každý se svým sousedem!
Pokud všechno dobře dopadne, budeme mít zanedlouho
třídu plnou roztodivných nástrojů, se kterými můžeme
pracovat delší dobu a využít je třeba v rámci celoročního
výukového plánu, veřejného vystoupení či jen tak pro
radost z objevování neznámých zvuků.
Děti jsou na své nástroje většinou velmi hrdé, a tak je
můžeme nenásilně vést i ke správné úctě a odpovědnosti
k věcem – jistě to ocení jejich blízké i širší okolí!

S textem pracujeme i při nácviku jednotlivých slok,
všechno si hned názorně s nástroji či Orff instrumentářem
předvádíme a například se ptáme:
 Jak zní naše nástroje, když hrajeme slabě a pak hlasitěji a hlasitěji? Vážně je to nebolí? Nás by to bolelo,
kdyby do nás někdo tloukl? A proč nástroje ne a nás
ano? Je to tím, že my jsme lidé a nástroje jsou věci?
A vás, děti, snad nikdo netluče, nebo ano?
 Je hudba kytička, která by bez nás zvadla? Jak zní
„zvadlá“ hudba? Unaveně? Slabě? Čím se dá „zvadlá“
hudba oživit? Zalít vodou? To asi ne, nebo ano?
 Jaká je vlastně hudba „do smíchu i do pláče“. Uměli
bychom takovou zahrát či poslouchat?
 Jaký je dneska vlastně den? A jaký byl včera? Jaký bude
zítra? Umíme už vyjmenovat dny v týdnu? Rytmizovat je?
 Máme posílat z kola ven toho, kdo si dnes nebude
chtít s námi zahrát? Nebude mu to líto? A máme ho ke
hře nutit? Když si to rozmyslí, vezmeme ho zpět?
Na tyto otázky můžeme hledat odpovědi v průběhu
nácviku písně či se k nim zase po určité době vracet. Uvedená píseň je jen malou ukázkou, jak lze s písní hudebně
i nehudebně pracovat. Lze ji samozřejmě použít jako spojovací článek k jiným aktivitám, ztvárnit výtvarně či přijmout jako motivaci k výrobě vlastních jednoduchých
hudebních nástrojů (příklady takových nástrojů naleznete v uvedené knížce Obrázky hudby). S opravdu komplexním přístupem k lidové či umělé písni tak lze položit
základy celoživotního vztahu k hudbě, které se tvoří
v nejútlejším věku a pomáhají ji později vnímat ne jako nic
neříkající kulisu, ale jako radost a jeden z nejušlechtilejších projevů lidské tvořivosti.
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