
 

Po prosincovém maratonu 18 předvánočních akcí, které připravili učitelé a žáci 
Základní umělecké školy Rychvald pro veřejnost v místech jejího působení 
v Rychvaldě, Dolní Lutyni a Dětmarovicích, se nejtalentovanější a nejpilnější žáci 
utkali ve školním kole soutěží, které jsou každoročně vyhlašovány Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy.  
Ze 32 soutěžících vybrala porota 6 žáků hudebního oboru a 3 žáky oboru výtvarného, 
kteří budou naši školu reprezentovat v okresních kolech soutěží. 
Jsou to žáci kytarového oddělení Adam Rozbroj z pobočky v Dolní Lutyni, Vojtěch 
Lindert a Jiří Vašátko z Rychvaldu, všichni ze třídy Jiřího Kolesára, Filip Botur 
a Daniel Čimbora z pobočky v Dětmarovicích ze třídy Mgr. Jiřího Lesňáka, žák 
houslového oddělení Jiří Pácl z Rychvaldu ze třídy Hany Indruchové a výtvarný obor 
budou zastupovat svými výtvarnými pracemi Natálie Sýkorová, Kateřina Kopková 
a Vojtěch Siuda ze třídy Karolíny Čerňavové. 
Nejen tito žáci, ale i několik dalších, kteří se umístili na prvních místech bez postupu 
do okresního kola se veřejnosti představili na Koncertu vítězů, který se konal v úterý 
28. ledna v ZUŠ Rychvald a v jehož závěru byly všem účastníkům soutěže předány 
diplomy. 
Všem soutěžícím přeji v okresních kolech soutěží pevné nervy, inspirující prostředí 
a onu pověstnou kapičku štěstí. 
 
Již několik let je v naší škole tradicí umožnit veřejnosti sledovat zevnitř výuku 
ve všech oborech v rámci Týdne otevřené výuky. Zájemci mají možnost vidět 
diferencovanou práci učitelů se žáky, mohou se stát svědky zrodu malého 
uměleckého dílka nebo herecké etudy, mohou sledovat postupy, pomocí kterých žák 
dosahuje intonačních, rytmických, technických, výrazových, výtvarných, verbálních 
i neverbálních komunikačních schopností. Našim cílem je ukázat, že kromě zvládnutí 
hry na nástroj, namalování obrazu nebo umění slovního projevu je nesmírně důležitou 
součástí výuky v naší škole dlouhodobá kultivace osobnosti dítěte a jeho výchova 
ke kreativitě, ale i samostatnosti, vytrvalosti, důslednosti, toleranci a empatii. 
 
Součástí Týdne otevřené výuky je Koncert v maskách, na kterém účinkující děti 
skloubí své hudební nadání s fantazií a šikovnýma rukama a vyrobenou maskou 
se pokusí přiblížit se charakteru a období hrané skladby.   
 
Přijměte tedy pozvání k účasti na tomto projektu v týdnu od 10. – 14. února 
a na Koncert v maskách v úterý 11. února v 16.30.  
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