Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet ve školním roce 2012/2013

Základní umělecká škola Rychvald, přísp. org.
Orlovská 495
73532 Rychvald

e-mail: zusrychvald@volny.cz
www.zusrychvald.cz
tel.: 596 546 318

Jméno ředitele: Vlasta Matonogová
ASPnet: Mgr. Kateřina Šmídová

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 a kolektivní
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 je partnerem škol, měst a obcí, ve kterých působí ve vzdělávání a je
nedílnou součástí a organizátorem zdejšího kulturního života (koncerty, výchovné koncerty,
vernisáže, komponované večery apod.) Spolupracujeme s mnohými kulturními centry,
školami, se zástupci Církve československé husitské a dalšími farnostmi v regionu,
neobvyklou spoluprací je spojení s několika centry pro mentálně postižené, pro něž chystáme
projekty pravidelně. Dále také naše škola pořádá vystoupení žáků v domovech důchodců
v ostravsko-karvinském regionu. V minulosti jme také spolupracovali s Janáčkovou
filharmonií Ostrava. Pravidelně pořádáme výchovné koncerty ve spolupráci s Janáčkovou
konzervatoří a gymnáziem v Ostravě. Mimořádnou aktivitou jsou autorské hry učitelů a žáků
hudebního a literárně-dramatického oboru.
Výuka probíhá na kmenové budově v Rychvaldě a na dalších místech poskytovaného
vzdělávání v Dolní Lutyni (ZŠ), Dětmarovicích (ZŠ, MŠ Střed, MŠ Koukolná) a na ZŠ
Rychvald – Václav. V současné době navštěvuje školu 266 žáků (většina v hudebním oboru) a
působí zde 16 učitelů.
Dne 1.9:2012 vstoupil v platnost školní vzdělávací program s názvem Škola pro život.
Vzdělání pro všechny. Najít cestu je umění. Umění je cesta.

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. V roce 2010 nás zaujalo téma „Záchrana kořenů evropské kultury“ a rozhodli jsme se,
že budeme toto téma považovat za stěžejní dlouhodobě, protože úzce souvisí s naší prací.
Domníváme se , že výchova k umění přispívá velkou měrou k zachovávání kulturních kořenů
a to i v širším kontextu, než jen uměleckém.

Aktivity v rámci ASPnet ve školním roce 2012/2013:
Ve školním roce 2012/2013 jsme se v rámci aktivit přidružené školy ASPnet UNESCO
zaměřili na obě vyhlášená témata: Voda pro život a 60.výročí ASPnet UNESCO. Naše
základní umělecká škola ztvárnila téma Voda pro život, vzhledem ke svému zaměření,
jazykem výtvarným a hudebním. Uvědomujeme si samozřejmě, jak je voda v každodenním
životě nezbytná a důležitá, ale přistoupili jsme k ní především jako k nekonečnému
inspiračnímu zdroji umělce

11.6.2013 - vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru nazvané Kouzelný svět vody
spojená s koncertem žáků hudebního oboru V úvodním slově jsme se společně zamysleli nad
tím, jaký význam má voda pro život.
- vystaveny práce z oboru plošná tvorba a prostorová tvorba (použité techniky malba, kresba,
kombinovaná technika, koláž aj.)
- práce žáků ve věku 6-15 let.
- dramaturgie koncertu, který vernisáž zahájil sestavena ze skladeb inspirovaných světem
vody (Odrazy ve vodě, Dva potůčky, River flows in yours, Voděnka studená aj.)
- samotná výstava pak probíhala za doprovodu reprodukované hudby, taktéž inspirované
vodním živlem (B.Smetana - Vltava, C.Debussy – Moře)

60 LET ASPnet UNESCO
12.6.2013 – slavnostní koncert žáků hudebního oboru
v pestrém programu zazněly skladby a písně různých slohových období a žánrů v podání žáků
druhého cyklu v oboru sólový zpěv, kytara a klavír.

Obě akce byly přístupné nejen pro rodiče, příbuzné a kamarády, ale také pro veřejnost. O
našich aktivitách v rámci ASPnet informujeme v regionálním tisku.

V Rychvaldě 31.12.2013

Zpracovala: Mgr.Kateřina Šmídová

