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Zdůvodnění: 
 

Kolektiv ZUŠ Rychvald navrhuje na ocenění pedagogických pracovníků škol paní 
ředitelku Vlastu Matonogovou, jejíž pedagogická činnost již zasáhla několik generací a 
soustavně a dlouhodobě vychovávala děti, které se dnes do školy vrací jako rodiče 
současných žáků. Pro její pedagogickou činnost je charakteristické promyšlené, 
důsledné a pevné vedení žáků, u kterých – ať už jsou dnes aktivními hudebníky nebo 
poučenými posluchači - je pozoruhodný nejen jejich vztah k hudbě, ale také celkový  
kultivovaný osobnostní profil, v němž umělecký přístup viditelně hluboce zakořenil. 

 
Vedle pedagogické činnosti se Vlasta Matonogová dlouhodobě zasluhuje o 

realizaci a organizaci nepřeberného množství akcí v našem okolí a významným dílem 
se tak stará o zdejší kulturní život. Za dobu svého působení v ZUŠ Rychvald vykonala 
již mnoho práce, díky které se škola a její pedagogický sbor zdravě rozvíjí. Nejen, že 
velmi výrazně prezentuje tuto školu na veřejnosti, publikuje své články v místním i 
regionálním tisku, navíc do pořádaných akcí zapojuje i další subjekty, se kterými 
spolupracujeme, a její osobnost zaujímá v tomto veřejném životě nezastupitelnou – a 
z našeho pohledu mnohdy nedoceněnou – roli. Zásluhou její organizátorské činnosti 
jsme zde mohli přivítat množství hostů – významných osobností z mnoha oblastí, ať 
už hudebního, výtvarného nebo literárního umění. Vytváření a udržování těchto tradic 
přispívá k pozitivnímu rozvíjení života místních občanů. Díky dlouhodobé spolupráci s 
Janou Šilerovou zde mohly zakotvit významné festivaly, jakými jsou Svatováclavský 
hudební festival nebo festival Rychvaldské kulturní jaro. Dále vybudovala dlouhodobou 
spolupráci s našimi partnery ve vzdělávání – nejen s blízkými základními a mateřskými 
školami a dalšími subjekty, ale také s Janáčkovou filharmonií, Janáčkovou konzervatoří 
v Ostravě, dlouhodobě udržujeme vzájemné kontakty s pedagogy Ostravské univerzity 
atd. 

 
Naše škola je jednou ze dvou základních uměleckých škol v České republice, 

které jsou členy v Síti přidružených škol UNESCO (projekt UNESCO ASPnet). Základní 
myšlenkou tohoto projektu je udržování evropských kulturních tradic (Cesta ke 
kořenům evropské kultury). I tady jsme díky V. Matonogové platným a aktivním 
členem. 

 
Její usilovná a obětavá práce i její názory jsou dlouhodobě konzistentní a směřují 

tak k jedinému cíli – obohatit životy lidí kolem sebe. Velmi si ceníme jejích osobnostních 
rysů a morálních kvalit, tyto si uvědomujeme a považujeme za příkladné. 
 
 

 

Kolektiv ZUŠ Rychvald 


