
 

                                                                                                                                        
 

Základní umělecká škola Rychvald je jednou ze dvou škol tohoto typu v České republice, které jsou 
přidruženými školami UNESCO. Zástupci těchto škol, kterých je celkem 50, se každoročně setkávají 
na některé ze členských škol a prezentují své aktivity ve vztahu k vyhlašovaným tématům. Letošní 
setkání se uskutečnilo ve dnech 21.- 22. září v Ostravě a organizace se ve spolupráci s Ministerstvem 
zahraničí ČR a Českou komisí pro UNESCO ujalo Gymnázium O. Havlové z Ostravy-Poruby. 
Čestnými hosty byli místopředseda PSP ČR a předseda české komise pro UNESCO Petr Gazdík, 
náměstkyně hejtmana MSK Věra Palková, ředitelka odboru OSN na Ministerstvu zahraničí ČR 
Veronika Stromšíková, koordinátorka ASPnet UNESCO Anna Martinková, zástupce Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR Aleš Dvořák a další.  
Naše ZUŠ jako jedna ze dvou členských škol v Moravskoslezském kraji byla organizátory oslovena, 
aby zajistila kulturní program. Účastníkům se tak představil soubor žáků, bývalých žáků a učitelů naší 
školy s Vivaldiho Flétnovým koncertem La Note a byl odměněn zaslouženým dlouhotrvajícím 
potleskem a pochvalnými ohlasy ostatních účastníků. 
Členové koordinačního týmu přidružených škol UNESCO vybírali ze všech zaslaných prezentací škol 
ty nejinspirativnější, které pak byly v rámci setkání představeny ostatním účastníkům. Naše škola byla 
mezi nimi a mohli jsme se tedy pochlubit aktivitami, kterými jsme se přihlásili k oběma letošním 
tématům: „Světlo“ a „Tradice, mýty a kulturní památky“.  
Na téma světlo jsme zaměřili dvě akce. Dne 9. 12. 2014 jsme pro návštěvníky rychvaldské městské 
knihovny připravili komponovaný pořad s názvem Adventní koncert. Kromě hudby, která měla 
posluchače příjemně naladit a zklidnit v předvánoční době jsme se prostřednictvím průvodního slova 
společně zamysleli nad úlohou světla (nejen) v lidském životě a hlavní důraz jsme v tomto případě 
kladli na světlo chápané jako symbol. 
Dále jsme uspořádali výstavu prací žáků výtvarného oboru s názvem „Pozdraveno budiž světlo“. Byly 
vystaveny práce žáků ve věku 6 – 15 let. Hlavními myšlenkami pro vznik těchto prací byly: světlo jako 
jeden ze základních zdrojů života, světlo jako symbol, kontrast světla a tmy, barvy spektra - vlastnosti 
světla. Pro své práce žáci využili různé výtvarné techniky: malbu, kresbu, kombinované techniky. 
Vernisáž výstavy se konala 9. 6. 2015 a byla opět pojata jako komponovaný pořad. Zde jsme využili 
mezioborovou spolupráci výtvarného a hudebního oboru. Žáci i učitelé zahráli skladby nějakým 
způsobem spojené s tématem světla (světlo jako inspirační zdroj pro vznik skladby apod). Také 
průvodní slovo bylo koncipováno s ohledem na světlo v různých aspektech.  
K tématu Tradice, mýty a kulturní památky byla zaměřena autorská vánoční hra, kde v rámci děje bylo 
zmíněno mnoho předvánočních a vánočních tradic. Tuto hru opět v mezioborové spolupráci 
nastudovali žáci hudebního a literárně-dramatického oboru a uvedena byla v prosinci 2014 - celkem 
sedmkrát pro žáky základních a mateřských škol, klienty ústavů pro mentálně a zdravotně postižené 
a veřejnost. 
Dne 12. 5. 2015 jsme si v rámci Koncertu ke dni matek připomněli také tradici „Vynášení Mařeny“. 
Celý lidový rituál zpěvů a tanců předvedli žáci hudebního oboru.  
Myslím, že členství a aktivita naší školy v ASPnet UNESCO je dobrou známkou kvality nejen pro 
školu, ale i pro naše město. 
 
Vlasta Matonogová 
ředitelka ZUŠ Rychvald 

 
 
 

 


