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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, 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), 

s Ústavy sociální péče pro mentálně a zdravotně postižené v Ostravě-Muglinově a v Pržně. 

Dále 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), dále na ZŠ Rychvald – Václav, MŠ Dětmarovice – Střed, MŠ 

Dětmarovice - Koukolná. V současné době navštěvuje školu 255 žáků (většina v hudebním 

oboru) a působí zde 20 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 2010/2011 

Akce na téma „Mateřský jazyk“ 

 

3.5.2011 

V průběhu „Koncertu ke dni matek“ se představili žáci LDO s vystoupením „Jak to vidí město 

Rychvald“. Děti ve věkovém rozpětí 6-12 let se v rámci vystoupení proměnili ve zvědavou 

reportérku místní televize, starostu města, místního podnikatele – majitele továrny na 

bonbóny, ekologického aktivistu a školníka zdejší základní školy. V pomyslném televizním 

studiu mluvili o tom, co se jim v jejich městě líbí i o věcech, které by rádi změnili. Nechyběly 

samozřejmě ani humor a nadsázka. Na celém vystoupení bylo zajímavé, že při jeho vzniku 

dostaly děti jen rámcové mantinely a konečný tvar byl vlastně jejich autorským dílkem. 

 

12.6.2011 

V tento den uspořádala naše škola ve spolupráci s Komisí kulturní a společenské činnosti 

města Rychvald „Koncert české hudby“, v kostele Církve československé husitské. Vystoupil 

zde dětský soubor naší školy tzv. „Cimbálovka“, ke spolupráci jsme přizvali pěvecký sbor 

Gymnázia Olgy Havlové z Ostravy se sbormistryní Mgr. Olgou Blažkovou, se kterým již 

několik let v rámci přidružených škol UNESCO spolupracujeme. Nově jsme navázali 

spolupráci s Pěveckým sdružením Slezská Ostrava pod vedením doc.Mgr.Jana Spisara, PhD. 

Také tímto koncertem jsme se chtěli vyjádřit k tématu „Mateřský jazyk“ a připomenout si, že 

jazyk - jako prostředek komunikace – je dar a mateřský jazyk obzvlášť. Je to hodnota pro 

jedince a stává se kulturní hodnotou také pro celý národ, a to nejen ve své spisovné podobě, 

ale také v pestrých variantách krajových nářečí. Jazyk ve spojení s hudbou a výkony 

nadšených hudebníků pak ještě dále tuto hodnotu násobí. Koncert české hudby byl tedy 

krásným dokladem této myšlenky. 

 

15.6.2011 

Interaktivní odpoledne pro děti. 

Formou hry na potulnou muzikantskou a hereckou společnost plnila skupina žáků různé 

úkoly. Skupina byla ve věkovém rozpětí 6-14 let, aby mohli starší žáci pomáhat mladším.  

V tajenkách křížovek vytvořených z oblasti hudební nauky žáci zjistili místo se zadáním 

úkolu. Jednotlivé úkoly pak byly tyto: 

- podle zadaného notového zápisu se samostatně (bez pomoci učitele) naučit zpívat 

lidovou píseň 

- naučit se tuto píseň zahrát na svůj nástroj podle rozepsaných partů 

- následně ji secvičit se spolužáky 



- ztvárnit tuto lidovou píseň jako divadlo. 

- všechny tyto úkoly museli žáci zvládnout s minimální pomocí učitelky. 

 

28.6.2011 

Proběhlo v naší škole tanečně-hudebně-čtené pásmo nazvané Život, ve kterém zazněl 

autorský text našeho žáka Františka Horváta, úpravy převzatých skladeb v podání Františka 

Horváta (housle) a Davida Illichmanna (klavír) a hostující tanečnice předvedla vlastní 

choreografii. Celé pásmo pojednávající o jednotlivých etapách života obyčejné dívky, později 

ženy Anny, nastudovali a zrealizovali tito patnáctiletí nadšenci téměř samostatně, jen 

s malými připomínkami učitelů. Tato skutečnost nás velmi těší. 

 

Kromě těchto akcí organizovaných v rámci našich aktivit v ASPnet UNESCO uspořádala 

naše škola dalších 60 akcí (koncerty, výstavy), které nebyly zaměřeny na téma „Mateřský 

jazyk“. I těmito akcemi jsme však chtěli přispět ke kulturnímu životu v místech, kde 

působíme. 

   

    

 

 

V Rychvaldě 19.12.2011  

Zpracovala: Mgr.Kateřina Šmídová    


