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Základní umělecká škola, přísp. org. 

Orlovská 495 

73532 Rychvald 

e-mail: zusrychvald@volny.cz 

www.volny.cz/zusrychvald 

tel.:  596 546 318 

 

Jméno ředitele: Vlasta Matonogová 

ASPnet: Mgr. Kateřina Košacká 

 

Charakteristika školy: 

Základní umělecká škola Rychvald poskytuje vzdělání v uměleckých oborech – hudebním, 

výtvarném a literárně-dramatickém. Převažuje zde výuka na jednotlivé hudební nástroje, která 

probíhá v individuálních vyučovacích hodinách, je však zařazeno také skupinové vyučování, a 

to v souborové hře, komorní hře, sborovém zpěvu, ve výtvarném oboru a literárně-

dramatickém oboru. Žáci mohou prezentovat své dovednosti na nejrůznějších akcích školy, 

veřejných koncertech a výstavách. Také učitelé se umělecky prezentují a dále se vzdělávají ve 

svých oborech. ZUŠ Rychvald spolupracuje se základními a mateřskými školami v okolí 

(výchovné koncerty) a již čtyři roky spolupracuje s Ústavy sociální péče pro mentálně 

postižené v Ostravě-Muglinově a v Pržně. Třetím rokem také naše škola pořádá vystoupení 

žáků v domovech důchodců v ostravsko-karvinském regionu.  

Výuka probíhá na kmenové budově v Rychvaldě, ale také na pobočkách v Dolní Lutyni (ZŠ), 

Dětmarovicích (ZŠ) a od září 2008  nově také na těchto pobočkách: ZŠ Rychvald – Václav, 

MŠ Dětmarovice – Střed, MŠ Dětmarovice - Koukolná. V současné době navštěvuje školu 

247 žáků (většina v hudebním oboru) a působí zde 18 učitelů.  

 

Zaměření školy v rámci ASPnet:  

ZUŠ Rychvald se v rámci ASPnet  zaměřuje na uchování kulturního dědictví prostřednictvím 

předávání hudebních myšlenek, uchovávání dědictví národa a integrování hudby v celistvém 

umění.  

 

Aktivity v rámci ASPnet ve školním roce 2007/2008: 

1.4.2008 Slavnostní koncert na téma „Země a život“ v rámci Roku planety Země v kostele 

CČSH v Rychvaldě opět ve spolupráci s Gymnáziem O.Havlové (člen ASPnet) a Gymnáziem 

Hladnov, Slezská Ostrava. Na koncertě se představily pěvecké sbory těchto škol. 



V průvodním slově k tomuto koncertu paní ředitelka Matonogová vyjádřila myšlenku, že „je-

li naše škola zaměřena především na uchovávání a předávání kulturního dědictví, výsledkem 

dlouhodobého vzdělávání v ní by měl být mladý člověk, který by měl umět zhodnotit i jiné 

oblasti kvality života, k nimž nepochybně patří i oblast ekologie.“ 

   

 

21.10.2008 proběhla vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru na téma „Země a život“. 

 

Předpokládaný vývoj do budoucna: 

Na tomto místě je třeba konstatovat, že uchopení některých vyhlašovaných témat je pro naši 

školu (vzhledem k jejímu zaměření - s převahou výuky hudebního oboru) poměrně složité. To 

však neznamená, že nemáme zájem o aktivity v rámci ASPnet, naopak: zařazení v této síti 

škol si velmi považujeme. Uvítali bychom alespoň zahájení debaty o případném alternativním 

řešení při vyhlašování jednotlivých témat. Domníváme se, že školy našeho typu se svojí prací 

podílí na uchovávání kulturního dědictví i přesto, že se nezabývají například ekologickými 

tématy apod.   

Co se týká tématu Astronomie plánujeme mimo jiné spolupráci s Planetáriem a hvězdárnou 

J.Palisy při VŠB v Ostravě.  

 

 

 

 

 

V Rychvaldě 18.12.2008 

Zpracovala: Mgr.Kateřina Košacká     


