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V současné době na většině škol finišují práce nad školní-
mi vzdělávacími programy (dále jen „ŠVP“). A přitom to
není tak dávno, co byl Rámcový vzdělávací program
vydán (dále jen „RVP“). 

V srpnu 2010 byl RVP pro základní umělecké vzdělává-
ní (dále jen „ZUV“) distribuován do všech základních
uměleckých škol (dále jen „ZUŠ“), v měsíci listopadu
následoval Manuál pro tvorbu ŠVP a v prosinci každý uči-
tel ZUŠ obdržel motivační DVD (aby neztratil elán v tvor-
bě ŠVP pokračovat potom, co si RVP ZUV nastudoval).

Když se Manuál pro tvorbu ŠVP připravoval, zvažovali
jsme, zda v tomto dokumentu použít i ukázky zpracová-
ní jednotlivých kapitol, které v té době pilotní školy
vytvořily. Věděli jsme, že ukázky ještě nejsou na 100 %
(v té době pilotní školy své ŠVP teprve dopracovávaly),
ale rozhodli jsme se, že je do „Manuálu“ jako momentál-
ní pravdivou výpověď o tom, v jaké fázi tvorby se pilotní
školy nacházejí, přesto zařadíme. 

Dnes, po více jak roce intenzivního monitorování tvorby
ŠVP na těchto školách, bychom mohli použít jako ukázky
o mnoho kvalitnější a propracovanější texty, ale vytvoření
„Manuálu č. 2“ již neplánujeme (veškeré ostatní kapitoly
v Manuálu pro tvorbu ŠVP např. Koordinace tvorby ŠVP,
Tvorba jednotlivých kapitol atd. jsou nadále platné
a použitelné).

Nabídnout vzorový ŠVP opravdu nelze. To, co je pro
jednu školu použitelné, v jiné škole může způsobovat

problémy. Navíc „reforma v ZUŠ“ není napsaný (nebo
opsaný) ŠVP, ale právě jeho tvorba. Bez hledání konsen-
zu a diskuze všech učitelů o pojetí jednotlivých kapitol je
samotný text ŠVP jen prázdná skořápka, kterou nikdo
nebude brát vážně. Zkrátka ŠVP sice bude „napsán“, ale
nikdo jej pak nebude používat a potřebovat. 

Nastane obdobná situace, jakou mnohdy zažíváme při
vnímání současných osnov nebo učebních plánů nyní.

Co tedy v tomto článku nabízíme? Několik drobných frag-
mentů kapitol, úryvků textů osnov vyučovacích předmětů
či možných podob učebních plánů. 

Nabízené ukázky ovšem nemají v žádném případě ambici
stát se těmi jedině správnými. Jde pouze o to, že si pro-
střednictvím uvedených příkladů (které my, jako realizač-
ní tým, pokládáme za správně nastavené či formulované)
mohou koordinátoři tvorby ŠVP na školách ověřit, zda
se vydali správným směrem.

Není třeba se proto zdržovat posuzováním toho, zda
ukázka např. skutečně odpovídá vašim potřebám vzdělá-
vání v určitém ročníku, či struktura zvolených předmětů
v učebních plánech splňuje představy a potřeby vaší
školy. 

Na uvedené příklady je třeba se dívat jako na možné
varianty zpracování, které jsou již (doufáme) o mnoho
pokročilejší, než ukázky z Manuálu pro tvorbu ŠVP z roku
2010.

Bc. Jiří Stárek, 
realizační tým projektu 
Pilot ZUŠ

Mgr. Luboš Lisner,
realizační tým projektu 

Pilot ZUŠ

PhDr. Alexandros
Charalambidis, realizační tým
projektu Pilot ZUŠ

Aleš Chalupský, 
realizační tým projektu 
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Ukázky zpracování 
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V ukázkách jsou pouÏity jak neupravené texty z ·VP pilotních
‰kol, tak texty ãásteãnû upravené i texty dal‰ích spolupracují-
cích ‰kol.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
ŠVP by měl na začátku obsahovat přehledný obsah a čís-
lování stránek. Správné je neuvádět údaje, které se
mohou v průběhu školního roku změnit. To platí pro celý
dokument ŠVP. V této kapitole nezapomenout na podpis
a kulaté razítko ředitele. Platnost dokumentu je 1. září
2012. Je možné uvést i datum vydání (v takovém případě
je třeba uvést datum, které předchází datu přijetí žáků do
přípravného studia či prvních ročníků).

Ukázka č. 1 – viz strana 5

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Tuto část je vhodné pro přehlednost členit na podkapitoly.

Počet oborů, velikost

Zde uveďte aktuálně vyučované obory a velikost školy.
Není vhodné, s ohledem na nutnost uvádět údaje trvalej-
šího charakteru, psát přesný počet žáků. Vhodnější je cel-
ková nebo oborová kapacita.

Historie a současnost

ŠVP je vnitřní norma školy, která má charakter normativ-
ního dokumentu. Není třeba proto podrobně popisovat
historii a současnost. Uveďte pouze podstatné a důležité
informace.

Smyslem této podkapitoly je rychlá orientace, nikoliv
vyčerpávající popis. Jestli jste již podrobné texty zpraco-
vali, zvažte, zda je nepřesunout na školní nástěnky, webo-
vé stránky, informační tabule atd.

Charakteristika pedagogického sboru

U učitelů stačí zaznamenat přibližný počet, nikoliv přesný
seznam. Není třeba uvádět věk, funkce atd. Pokud přece
jen chcete uvést číselná data (počet, průměrný věk, poměr
mužů/žen, procento kvalifikovanosti atd.), uvádějte je
v obecné a dlouhodobější rovině. V této podkapitole
můžete použít nejen data, ale i jiné, pro váš pedagogický
sbor charakteristické údaje.

Dlouhodobé projekty, regionální
a mezinárodní spolupráce

Zde uveďte významné činnosti nad rámec běžné výuky,
které se periodicky opakují. Neuvádějte tedy akce, které
škola teprve připravuje, ani akce, které jsou běžnou 

součástí výuky. Nepouštějte se do velkých podrobností
(např. organizační podmínky festivalů atd.). 

Sepsání této podkapitoly je povinné, i když škola žádné
projekty ani spolupráci nerealizuje. V takovém případě
se uvede, že např. „škola se neúčastní žádných dlouho-
dobých projektů či mezinárodní spolupráce“.

Vybavení školy a její podmínky

Zde uveďte podstatné informace o prostorovém, mate-
riálním a technickém zázemí pro výuku. Popis lze pro
přehlednost členit i podle jednotlivých oborů. 

Slovo „podmínky“ v názvu kapitoly není určeno k defino-
vání podmínek k přijímacímu řízení ani pro předpis pla-
teb úplaty za vzdělávání apod.

Ukázka č. 2 – viz strana 6

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE
V textu je třeba zřetelně oddělit, kdy se píše o zaměření
školy a kdy o vizích. Zaměření školy je např. její profilace
na lidovou nebo jazzovou hudbu, loutkářskou tvorbu,
souborovou a orchestrální hru atd. 

Vize je dlouhodobá představa o směřování školy. Tomu pak
ale musí odpovídat i obsah některých kapitol, např. Výchov-
né a vzdělávací strategie, Zásady a způsob hodnocení. 

Text by měl být natolik srozumitelný a výstižný, aby jej
každý z učitelů dokázal lehce vysvětlit svými slovy.

Ukázka č. 3 – viz strana 7

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ
STRATEGIE

Výchovné a vzdělávací strategie (dále jen „VVS“) jsou
společně zvolené a uplatňované postupy učitelů pro utvá-
ření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků (uvedených
v RVP ZUV). Týkají se tedy práce učitelů, nikoliv žáků! 

Mohou být definovány buď na úrovni školy (platné pro
všechny vyučující všech uměleckých oborů), nebo na
úrovni jednotlivých uměleckých oborů (platné pro
všechny vyučující v daném oboru), příp. jako kombinace
těchto možností. 

Platí závazná kritéria pro jejich vytvoření – musejí být 
zjistitelné a ověřitelné, tedy konkrétní a kontrolovatelné,
musejí být reálně aplikovatelné, tedy splnitelné a musejí
se na nich učitelé shodnout, tedy společně sdílené
a odsouhlasené.
Otázkou „...a jak to děláme?“ si můžeme ověřit dostateč-
nou konkrétnost zvolených formulací.
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V textu není nutné uvádět znění klíčových kompetencí
z RVP ZUV. Formulace VVS by měly být pokud možno
jednoduché, srozumitelné a pro učitele zapamatovatel-
né. Nejsou vhodná dlouhá souvětí. VVS, kterých je pří-
liš mnoho, které jsou nekonkrétní a v dlouhých souvě-
tích, se špatně pamatují a učitelé se jimi pak neřídí.

Ukázka č. 4 – viz strana 7

VZDĚLÁVACÍ OBSAH
UMĚLECKÝCH OBORŮ

Účelem této kapitoly je vymezit vzdělávací nabídku školy
v daném oboru a definovat tak obsah a rozsah výuky
v jednotlivých studijních zaměřeních.

Studijní zaměření obsahuje učební plán s uvedením hodi-
nových dotací u jednotlivých předmětů a vzdělávací obsah
těchto předmětů tzv. školní (nebo ročníkové) výstupy.

Učební plán

Často se opakují u problematiky učebních plánů určité otáz-
ky. U některých lze odpovědět striktně ano - ne, pro další
jsou možná doporučení na základě našich zkušeností.

Můžeme do učebního plánu uvést rozpětí hodin?

I když o této možnosti Manuál pro tvorbu ŠVP nehovoří,
do učebních plánů rozpětí hodin uvádět lze, ale je třeba
transparentně uvést (pravděpodobně v poznámkách
k učebnímu plánu), kdy a za jakých podmínek je udělena
příslušná hodinová dotace. Je nesprávné uvést do učeb-
ního plánu nulu. To by znamenalo, že v daném ročníku
může mít daný předmět i nulovou dotaci, takže vlastně
nemusí být jeho vzdělávací obsah realizován.

Jak to udělat, když chceme žákům nabídnout
volitelné předměty?

S učebními plány je spojena otázka tzv. volitelných i nepo-
vinných předmětů. V prvé řadě je zapotřebí si uvědomit,
že hodiny uvedené v učebních plánech RVP ZUV jsou
hodiny, které jsou určeny k realizaci povinných vzděláva-
cích obsahů a není možné je podkročit. 

Nikde ale není psáno, že škola nemůže přidávat další
hodiny nad uvedený rozsah a je jedno, zda tyto hodiny
přidá povinným či volitelným obsahům (předmětům).

Co se myslí volitelným a nepovinným předmětem? 

Předmět volitelný je takový, který si žák zvolí a jehož vzdě-
lávací obsah je vytvořen z povinných vzdělávacích obsahů
popisovaných v RVP ZUV. Jinak řečeno, volitelné
předměty je nezbytné vytvořit vždy alespoň ve dvojici.
Je to nutné proto, že si žák volí jeden z nabízených

předmětů. Nepovinné předměty mohou být součástí
daného studijního zaměření, ale již podle názvu nepo-
vinný je zřejmé, že žák si ho nemusí zvolit. V takovém
případě jsou žáci z tohoto předmětu na konci daného
ročníku hodnoceni, ale známka se nezapočítává do cel-
kového průměru známek na vysvědčení.

Máme zvolit společnou tabulku pro I. a II. stupeň,
anebo ji můžeme rozdělit?

Oboje je možné, záleží na tom, jak to vyhovuje škole,
nastavení v ŠVP, resp. popisovanému studijnímu zaměře-
ní. Důležité je, aby učební plány popisované v ŠVP měly
shodnou podobu u všech studijních zaměření i oborů.

Jako přehlednější se jeví tabulka, kde je učební plán pro
I. a II. stupeň společná.

Jak vytvořit učební plány pro přípravné studium?

Učební plán pro přípravné studium se tvoří obdobně jako
u jiných studijních zaměření, je potřeba pouze zvolit
vhodné názvy vyučovacích předmětů a do tabulky dosa-
dit i správné hodinové dotace zvolené školou. Je důležité
nezapomenout pravidlo, že vždy na úrovni ŠVP vytváří-
me nejprve studijní zaměření a v něm teprve vyučovací
předměty.

Lze nastavit společnou dotaci pro několik
vyučovacích předmětů, abychom mohli realizovat
výuku v blocích?

Nemůžeme. Platí pravidlo, že každý vyučovací předmět
má svou samostatnou hodinovou dotaci a svůj vzdělá-
vací obsah. To, že bude probíhat výuka v blocích, je orga-
nizační záležitost a uvede se v poznámkách k učebním
plánům.

Můžeme do učebního plánu uvést vyučovací
předmět, který prolíná všemi ostatními, tj. vlastně
nemá „svoji“ hodinovou dotaci?

Uvádět předmět, který prolíná všemi ostatními, je
v podstatě nonsens, neboť pokud existuje nějaký vzdělá-
vací obsah, který se realizuje ve všech předmětech, pak je
tento obsah v podstatě nedílnou součástí těchto předmě-
tů, a nejedná se tedy o samostatný „prolínající předmět“.
Stále platí pravidlo, že každý vyučovací předmět má svůj
obsah a svoji hodinovou dotaci!

Jak máme v učebním plánu upravit situaci, kdy
k výuce dochází jednou za 14 dní?

Takováto situace je řešitelná poznámkami v učebním
plánu, ve kterých se uvede, že je předmět realizován
jedenkrát za čtrnáct dní. Co se týká hodinové dotace, ta
musí být v tabulce popsána jako týdenní. Jinak řečeno,
pokud má předmět přidělenou dvouhodinovou dotaci
jednou za čtrnáct dní, pak v tabulce bude u takto realizo-
vaného předmětu uvedena jedna hodina, přičemž je
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jasné, že 1 hodina týdně vlastně znamená „dvouhodinov-
ku“ za čtrnáct dní.

Můžeme nastavit školní výstupy pro delší časové
úseky (např. po třech letech)?

RVP takový postup umožňuje. V dokumentu se uvádí, že
lze očekávané výstupy rozpracovat do jednotlivých roč-
níků nebo delších časových celků. Předpokládáme však,
že učitelé vědí, jaké dovednosti či znalosti mají žáci
v daném ročníku získat, a budou proto školní výstupy
přiřazovat především do jednotlivých ročníků. Možnost
využít delších časových úseků pak využijí pouze tam, kde
to vzhledem k povaze obsahu nebude možné.

Ukázka č. 5 – viz strana 8, 9

Učební osnovy vyučovacích předmětů

Učební osnovy vyučovacích předmětů jsou tvořeny
názvem vyučovacího předmětu (případné charakteristi-
ky, která však není povinná) a vzdělávacího obsahu.
Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů tvoří školní
výstupy v jednotlivých ročnících.

Školní výstup je konkrétně popsaná dovednost či zna-
lost žáka na konci školního roku. Úroveň těchto výstupů
nastavujeme jako standard, ne jako minimum, co zvlád-
nou všichni žáci nebo naopak. Při formulování výstupů
je vhodné používat slovesa ve vidu dokonavém. Psát by
se měly s vědomím, že jde především o vodítko pro uči-
tele (aby mu pomohlo při práci, když si je přečte). Při
kontrole správnosti formulací si lze položit otázku: Mohu
to u žáka pozorovat nebo hodnotit? Popisuje školní
výstup skutečně dovednost nebo vědomost, kterou chci,
aby žák na konci školního roku ovládal a byl schopen ji
prokázat? Závazný počet školních výstupů není nikde
uveden, a proto je třeba zvážit jejich počet a uvést ty sku-
tečně podstatné (školních výstupů nemusí být mnoho).

Pro formulování ‰kolních v˘stupÛ je moÏné vyuÏít dokument
„Zásobník aktivních sloves“, kter˘ je dostupn˘ na webov˘ch
stránkách NIDV (Projekt Podpora ZU·).

Ukázka č. 6 – viz strana 10, 11

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE
SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI
POTŘEBAMI

Kapitolu lze v zásadě rozdělit do dvou částí. V první uve-
dete připravenost školy postupovat podle školského
zákona a schopnost realizovat vzdělávání žáků se speciál-
ními vzdělávacími potřebami ve vaší škole podle indivi-
duálního vzdělávacího plánu (viz vyhláška č. 73/2005 Sb.,
o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělá-
vacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně

nadaných). Připomínáme, že individuální vzdělávací
plán není součástí ŠVP, nýbrž svébytným dokumentem,
který je vytvářen zpravidla na jeden školní rok.

Ve druhé části můžete popsat konkrétní podmínky a kon-
krétní zkušenosti (či nabídku) vaší školy ohledně vzdělá-
vání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Případně
můžete uvést i vaši nadstandardní péči o handicapované
žáky, byť se nejedná o žáky s oficiální diagnózou.

Ukázka č. 7 – viz strana 12

VZDĚLÁVANÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ
NADANÝCH

Kapitolu lze v zásadě rozdělit do dvou částí. V první uve-
dete připravenost školy postupovat podle školského
zákona a schopnost realizovat vzdělávání žáků mimo-
řádně nadaných ve vaší škole podle individuálního vzdě-
lávacího plánu (viz vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání
dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potře-
bami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných). Při-
pomínáme, že individuální vzdělávací plán není součástí
ŠVP, nýbrž svébytným dokumentem, který je vytvářen
zpravidla na jeden školní rok.

Ve druhé části můžete definovat podmínky vzdělávání
pro žáky např. „s nadprůměrnými studijními výsledky“
(tedy pro ty, kteří nejsou oficiálně diagnostikováni peda-
gogicko-psychologickou poradnou). V takovém případě
se nejedná o žáky mimořádně nadané a individuální vzdě-
lávací plán není možné ani vytvářet, ani využít.

Ukázka č. 8 – viz strana 12

HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VLASTNÍ
HODNOCENÍ ŠKOLY

Zásady a způsob hodnocení žáků
Tuto kapitolu je dobré členit na „zásady“ (principy na kte-
rých hodnocení stavíte, jeho účel, čím se při hodnocení
řídíte apod.) a na „způsoby“ (postupy, metody, formy,
organizování apod.). Tuto kapitolu nelze odbýt odkazem
na školní nebo klasifikační řád.

Oblasti vlastního hodnocení školy

Zde uvedete oblasti, ve kterých pravidelně provádíte
vlastní hodnocení. Připomínáme, že i po novele školské-
ho zákona mají školy povinnost provádět vlastní hodno-
cení. Novinkou je, že oblasti vlastního hodnocení i jeho
časové rozvržení si školy stanovují podle svých potřeb,
nikoliv podle ustanovení příslušné vyhlášky.

Ukázka č. 9 – viz strana 13
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SOUČASNÁ PRAXE VE VYUŽITÍ
DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ 
NA ZUŠ

Nejčastěji se digitální technologie na základních umělec-
kých školách (dále jen „ZUŠ“) využívají v těchto oblastech:
1) Školní nahrávací studio
2) Multimediální učebna hudební nauky
3) Počítačová grafika, multimédia, animace, filmová tvorba

Dosud platné učební plány (dále jen „UP“) s možností
výuky uměleckých oborů prostřednictvím digitálních
technologií nepočítaly (což je celkem pochopitelné, když
si uvědomíme, že vznikaly na začátku 90. let minulého
století). Proto RVP mimo jiné otevírá dveře i pro vstup
multimédií a digitálních technologií do výuky na ZUŠ
jako rovnocennému prostředku k uměleckému vyjádření,
jehož vliv se bude s rozvojem techniky neustále zvětšovat.

KDE SE S TERMÍNEM MULTIMÉDIA
VLASTNĚ V RVP SETKÁME?

� Část D
– 6.3.8 Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba
– 6.5.5 RUP pro EZHZT

Tato část popisuje nové vzdělávací zaměření Elektronické
zpracování hudby a zvuková tvorba (dále jen „EZHZT“).

Toto zaměření je jedinou konkrétní „šablonou“ v RVP pro
vytvoření studijního zaměření, jehož obsahem je umělec-
ká práce za pomoci digitálních technologií a je vytvořeno
pouze pro hudební obor.

Pro ostatní obory RVP podobná vzdělávací zaměření kon-
krétně nedefinuje. Pouze naznačuje možnosti, které
škola může využít pro tvorbu analogických studijních
zaměření na nehudebních oborech v následující části:

� Část E
– 10 Multimediální tvorba

Pojďme se tedy na tyto dva úseky RVP podívat konkrétně:

ČÁST D (RVP ZUV)
Zde se objevuje nové vzdělávací zaměření Elektronické
zpracování hudby a zvuková tvorba, jehož zavedením
reaguje RVP na snahy některých škol rozvíjet tuto oblast
i podle starých učebních dokumentů (nejčastěji podle UP
č. 17 technika zvukového záznamu a vedení diskoték),
které ovšem obsahem ani zaměřením neodpovídaly sku-
tečným potřebám škol.

Multimédia v ZUŠ
z pohledu RVP ZUV...
... a jak s nimi naložit v ŠVP
Lubor Bořek,
ředitel Základní umělecké
školy, Police nad Metují

Termín „multimédia“ je v textu Rámcového vzdûlávacího programu (dále jen „RVP“)
pro základní umûlecké vzdûlávání pouÏíván v ponûkud jiném, specializovanûj‰ím
v˘znamu, neÏ je jeho pÛvodní obsah. Pfii tvorbû kapitol RVP do‰lo ke konsensu, Ïe
tímto termínem budou oznaãovány ãinnosti, k nimÏ je nutné pouÏít v˘poãetní
techniku a digitální technologie. JestliÏe tedy text RVP hovofií o multimédiích, má
tím na mysli ãinnost s vyuÏitím digitálních technologií.

RVP ZUV
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Koncepce tohoto nového vzdělávacího zaměření je
modulární a skládá se ze tří modulů:
� Modul A: Hra na elektronické klávesové nástroje (dále

jen „EKN“) a jejich ovládání
� Modul B: Technika záznamu, zpracování a reprodukce

zvuku
� Modul C: Tvorba hudby prostřednictvím digitálních

technologií

Modul A

V modulu Hra na EKN a jejich ovládání je žákovi umož-
něno seznámit se s elektronickými klávesovými nástroji
na takové úrovni, aby je byl schopen dále využívat jako
vstupní terminál pro přenášení audio a midi dat do digi-
tálního prostředí.

Vedly se diskuse o tom, jestli tento modul svázat jen s kláveso-
v˘m elektronick˘m nástrojem a neumoÏnit vyuÏít jako vstup-
ní terminál i jiné elektronické nástroje (kytara, elektronické
housle, dechové kontrolery apod.) schopné generovat audio sig-
nál, pfiíp. vybavené midi pfievodníkem, ale nakonec pfievládl
názor, Ïe základní znalost ovládání klaviatury patfií k nutné-
mu standardu i vzhledem k dal‰ím poÏadavkÛm na kompoziã-
ní a aranÏérskou ãinnost, schopnost harmonické pfiedstavivos-
ti atd.

Modul B

V modulu Technika záznamu, zpracování a reprodukce
zvuku je žákovi umožněno získat základní poznatky
z oboru fyziky, akustiky a elektrotechniky a využívat tyto
poznatky při vlastní práci s dostupnými prostředky,
nástroji a technologiemi. Žák se seznámí s komplexním

řetězcem zařízení ke snímání, digitalizaci a editaci zvuku,
s dostupným hardwarem i softwarem využívaným
v hudební tvorbě a produkci.

Modul C

Tvorba hudby prostřednictvím digitálních technologií je
modul, který je zaměřen na vlastní tvůrčí činnost pro-
střednictvím příslušných technologií a autorskou práci
v digitálním prostředí. Žákovi je umožněno tvůrčím způ-
sobem pracovat s přejatým materiálem (remixy, koláže
atd.), vytvářet vlastní zvukové objekty a podílet se s ostat-
ními na realizaci společných hudebních projektů.

Možnosti využití modulů A, B, C

Tyto moduly mohou být realizovány dvojím způsobem.
Buď jednotlivě jako dílčí součást jiného studijního zamě-
ření (zařazení vybraného modulu do daného studijního
zaměření), nebo společně v jednom studijním zaměření
(např. studijní zaměření EZH a zvuková tvorba).

Pokud tedy chcete na škole zřídit studijní zaměření
EZHZT, musí učební plán obsahovat všechny tři moduly!

Jejich rozložení během studia a hodinové dotace mohou
být libovolné (samozřejmě s podmínkou, aby byly splně-
ny minimální limity hodin, stanovené RVP pro ZUV). To
znamená, že nemusí nutně každý z modulů trvat po
celou dobu studia. Dá se předpokládat, že v prvních letech
studia budou více akcentovány moduly A a B, ve kterých
žák získává praktické a technické dovednosti v oboru, a ve
vyšších ročnících se těžiště přenese především do modulu
C, ve kterém probíhá vlastní umělecká a tvůrčí práce (tedy
cíl uměleckého vzdělávání), např. takto:

Studijní zaměření EZH a ZT Základní studium I. stupně Celkem studium:

1. r 2. r 3. r 4. r 5. r 6. r 7. r

Hra na EKN (Modul A) 1 1 1 0,5 3,5

Studiová technika (Modul B) 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 5

Zvuková tvorba (Modul C) 0,5 0,5 0,5 1 1 1 2 6,5

Hudební nauka 1 1 1 1 1 5

Celkem hodin: 3 3 3 3 3 2 3 20

Pokud škola nemá možnosti pro zřízení tohoto specifického studijního zaměření podle požadavků RVP, přesto může
výuku „klasických“ studijních zaměření obohatit přiřazením kteréhokoliv z těchto modulů k jejich učebním plánům,
a tak umožnit zájemcům rozšířit studium hry na svůj nástroj i o vzdělávací obsah modulu A, B nebo C.

Příklad:

Studijní zaměření Hra na kytaru Základní studium I. stupně Celkem studium:

1. r 2. r 3. r 4. r 5. r 6. r 7. r

Hra na kytaru 1 1 1 1 1 1 1 7

Komorní hra 1 1

Hra v kytarovém souboru 1 1 1 3

Základy studiové techniky (Modul B) 1 1 1 3

Hudební nauka 1 1 1 1 1 5

Celkem hodin: 2 2 2 3 4 3 3 19

ZUS_01_12_zlom  23.1.2012  13:49  Stránka 15



ČÁST E (RVP ZUV)

Multimediální tvorba
Jako prostředek umělecké tvorby v ZUV znamená multi-
mediální tvorba používání multimédií, resp. digitálních
technologií v různých oblastech (oblast tvorby a inter-
pretace či oblast recepce a reflexe umění).

Výsledkem multimediální tvorby v ZUV pak je vytvoření
multimediálního produktu (např. scénické představení
s použitím digitálních technologií, digitalizované umělec-
ké vyjádření).

Na úrovni školního vzdělávacího plánu (dále jen „ŠVP“)
se multimediální tvorba realizuje:
� jako samostatné studijní zaměření vzniklé v rámci

jednoho uměleckého oboru (např. Výtvarná a multi-
mediální tvorba). V případě tohoto zařazení do ŠVP
jsou plněny očekávané výstupy příslušného oboru
a využity ty hodinové dotace, které jsou pro daný obor
vyčleněny rámcovým učebním plánem;

� jako integrované studijní zaměření vzniklé kombinací
vzdělávacích obsahů uměleckých oborů, z nichž toto
studijní zaměření vzniká. V tomto případě je nezbytné
splnit očekávané výstupy zvoleného dominantního
uměleckého oboru a zároveň zařadit (integrovat) do
tohoto studijního zaměření vybrané vzdělávací obsahy
dalších zvolených oborů. Při určení hodinových dota-
cí vycházíme z rámcového učebního plánu dominant-
ního oboru s tím, že škola má možnost tyto hodinové
dotace dále posílit ve vazbě na začleněné obsahy inte-
grovaných oborů.

Tady ovšem RVP pro ZUV spíše předjímá možné budoucí
trendy v rozvoji konkrétních forem práce s digitálními tech-
nologiemi na ZUŠ. Z tohoto důvodu jsou formulace velmi
volné a vágní, aby zbytečně do budoucna nezužovaly
manévrovací prostor pro tuto bouřlivě se rozvíjející oblast.

„KLASICKÁ“ VÝUKA NA
ELEKTRONICKÉ KLÁVESOVÉ
NÁSTROJE

Hra na EKN jako samostatné studijní
zaměření
Často se mezi učiteli objevují nejasnosti ohledně správ-
ného vytvoření studijního zaměření Hra na EKN.
V RVP pro ZUV se totiž termín Hra na EKN objevuje
pouze v části věnované novému vzdělávacímu zaměření
EZHZT, a to ve spojení s modulem A. Tím vzniká dojem,
že samostatné svébytné studijní zaměření Hra na EKN
budeme tvořit na základě tohoto modulu. To je ale omyl!

EKN spadají do množiny klávesových nástrojů, pro které
RVP vymezuje samostatné vzdělávací zaměření Hra na
EKN společně pro klavír, cembalo, varhany apod.

Při tvorbě studijního zaměření Hra na EKN tedy musíme
vyjít z této oblasti vzdělávacího zaměření!

Postupný rozpad až na úroveň vyučovacích předmětů je tento:
� RVP = vzdělávací zaměření (hra na klávesové nástroje)

� ŠVP = jednotlivá studijní zaměření
(např. hra na klavír, hra na varhany, hra na EKN, jaz-
zové piano atd.)

� konkrétní vyučovací předměty
(např. hra na keyboard, hra na digitální klavír, hra na syn-
tetizér improvizace hra z listu atd.)

Studijní zaměření Hra na EKN

� Hlavním obsahem je ovládnutí interpretace a umělec-
ká produkce na klávesový nástroj.

� Školní výstupy předmětu jsou tvořeny v souladu s oče-
kávanými výstupy vzdělávacího zaměření Hra na
klávesové nástroje, které ovšem můžeme doplnit
o specifické výstupy, uvedené pro modul A.

Naproti tomu cílem modulu A je vybavit žáka základními
schopnostmi ovládat EKN především jako vstupní terminál
pro přenášení audio a midi dat do digitálního prostředí.
Zde jde tedy především o „řemeslo“ – vlastní umělecká
činnost se předpokládá až v modulu C.

Častý dotaz z praxe:
V případě, že studijní zaměření Hra na keyboard bude
vycházet ze vzdělávacího zaměření Hra na EKN, musí
žák plnit očekávané výstupy pro klávesové nástroje.
Mohu si já dané očekávané výstupy „rozšířit“ o očekáva-
né výstupy modulu A, které by také odpovídaly tomu, co
by žák podle mě měl zvládnout ve hře na keyboard...?
V podstatě by mi vyhovovaly všechny očekávané výstupy
modulu A až na poslední odrážku. To vím, že nebudu
moci se žákem dělat, protože to sama nedovedu. Proto si
myslím, že bude lépe vyučovat Hru na keyboard podle
Vzdělávacího zaměření klávesových nástrojů.

ODPOVĚĎ:
Rozsah školních výstupů není nijak omezen, co se týče
hloubky a šířky – je limitován pouze nutností dodržet
minimálně úroveň a rozsah očekávaných výstupů z RVP.
To tedy znamená, že do svých školních výstupů si můžete
zapracovat cokoliv nad to – pokud bude pro vás reálné
obsáhnout to v průběhu výuky...Takže nic vám nebrání
zapracovat do výstupů hry na EKN i výstupy, které jsou
zmíněny v modulu A – je to naopak logické, protože modul
A zpracovává právě jen specifika hry na EKN, což obecné
očekávané výstupy vzdělávacího zaměření hra na kláveso-
vé nástroje nemohou pochopitelně obsahovat.Analogicky
by učitel hry na varhany pravděpodobně do svých výstu-
pů zapracoval i oblast pedálové hry, přestože ve společ-
ných výstupech vzdělávacího zaměření hra na EKN tato
oblast není zmíněna atp.

RVP ZUV
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PRAKTICKÉ UKÁZKY TVORBY UP V ŠVP

Tabulace učebního plánu
Nejjednodušší, nejúspornější (a také pravděpodobně nejčastější) konstrukce učebního plánu Hry na EKN bude asi
tato:

Studijní zaměření Hra na EKN Základní studium I. stupně Celkem studium:

1. r 2. r 3. r 4. r 5. r 6. r 7. r

Hra na keyboard 1 1 1 1 1 1 1 7

Electronic Band 1 1 1 1 4

Hudební nauka 1 1 1 1 1 5

Celkem hodin: 2 2 2 3 3 2 2 16

Skladbu předmětů i název zaměření ovšem můžeme libovolně rozšiřovat podle zaměření (a možností) školy:

Studijní zaměření Jazzové klávesy Základní studium I. stupně Celkem studium:

1. r 2. r 3. r 4. r 5. r 6. r 7. r

Hra na keyboard 1 1 1 1 1 1 1 7

Improvizace 0,5 0,5 1

Hra z listu 0,5 0,5 1

Jazzový doprovod 1 1

Big band 1,5 1,5 1,5 1,5 6

Hudební teorie 1 1 1 1 1 1 1 7

Celkem hodin: 2 2 3 4 4 4 4 23

Hru na elektronické klávesové nástroje může tvořit také několik samostatných předmětů na klávesový nástroj rozlože-
ných v průběhu studia (zde je též využita možnost přidat do UP některý z modulů EZHZT):

Studijní zaměření Hra na klávesy Základní studium I. stupně Celkem studium:

1. r 2. r 3. r 4. r 5. r 6. r 7. r

Hra na digitální klavír 1 1 1 3

Hra na workstation 1 1 1 1 4

Hra v souboru 1 1 1 3

Klavírní doprovod 1 1

Hudební nauka 1 1 1 1 1 (1) (1) 5–7

V – Modul B (Studiová technika) 1 1 1 3

Celkem hodin: 2 2 3 2 4 3–4 3–4 19–21

Je otázkou, nakolik jsou posledně uvedené možnosti na škole skutečně ekonomicky realizovatelné, když uvážíme, že
každý vytvořený předmět musí mít svou dotaci nejméně 0,5 vyučovací hodiny. Zde jsem je uvedl spíš jako příklad
variability umožňující školám „ušít si“ toto studijní zaměření skutečně na míru podle svých možností, podmínek,
zkušeností a erudice pedagoga a v neposlední řadě i zájmu žáků...

� 

RVP ZUV

www.rizeniskoly.cz 17

Potřebujete radu odborníka? 
Využijte naši písemnou poradenskou linku. Tato služba je poskytována všem předplatitelům zdarma.
Dotazy přijímáme písemnou formou prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.otazkyodpovedi.cz
Odpověď zpracuje odborník na příslušnou problematiku a zašleme Vám ji zpět.
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Od začátku nového tisíciletí platí zákon č. 121/2000 Sb.,
o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autor-
ský zákon“), který popisuje podrobně v téměř 120 para-
grafech veškeré aspekty spojené s ochranou autorských
práv a činností s tím souvisejících.

Vzhledem k velice širokému záběru autorského práva
není možné v několika odstavcích vysvětlit celou proble-
matiku ochrany. 

Proto se zaměřím pouze na několik nejzásadnějších
aspektů, které pro ředitele školy mohou být prvním
impulzem k „ošetření“ konkrétních a často právě pro jeho
školu specifických aktivit. Nelze tedy zobecnit vše a pro
všechny stejně.

VOLNÉ UŽITÍ DÍLA
Volné užití díla je přehledně popsáno v § 29 až 39 autor-
ského zákona. Pro školy je důležitý § 35, který vymezu-
je užití díla v rámci školních představení a užití školního
díla. Jedná se o nevýdělečné užití díla při školním předsta-
vení, v němž vystupují studenti a učitelé. Pozor – vstupné
a také dobrovolné vstupné na takové akci se stává výděl-
kem a § 35 se na akci nevztahuje. Na druhou stranu
zákon také upravuje a chrání školu (školní dílo) v § 60.

Volné užití díla lze uplatnit u starších autorů, neboť dílo
zemřelého autora zůstává chráněno autorským zákonem
ještě 70 let po jeho smrti. To však neznamená, že je
možné za účelem zisku (vstupné) veřejně užít např.
nahrávku W. A. Mozarta, kterou u řádně zaregistrované
nahrávací firmy natočil před pěti lety významný interpret. 

Zde platí ochrana výrobce zvukového nebo zvukově
obrazového výrobce záznamu – tedy výrobce a také
interpreta, kteří se tak považují za zastupované z autor-
ského zákona. To samé platí pro kopírování chráněných

děl – např. právo nakladatele na odměnu v souvislosti se
zhotovením rozmnoženiny jím vydaného díla.

KOLEKTIVNÍ SPRÁVA
V této části je osvětleno, jaké povinnosti vznikají pořada-
teli či uživateli (většinou základním uměleckým školám)
např. výběrem vstupného na koncertě. V tu chvíli již
neplatí tzv. volné užití díla. Proto by měl každý ředitel
základní umělecké školy (dále jen „ZUŠ“) vědět, které
organizace vykonávají tzv. kolektivní správu práv autor-
ských a práv souvisejících s právem autorským. Tyto
organizace mají řadu pravomocí a nástrojů, jakým způso-
bem sjednat „právo“ např. autorům, nakladatelům,
výrobcům CD, DVD atd.

Níže uvedené organizace uzavírají s uživateli smlouvy,
kterými uživatelům poskytují oprávnění k výkonu práva se
stanovením podmínek, za nichž lze uvedené předměty
ochrany práv podle autorského zákona užívat. 

Naprosto zjednodušeně řečeno – zařadím-li na koncert,
kde vybírám vstupné, např. skladbu žijícího autora, jsem
povinen vstoupit v jednání s jednou z dále uvedených
organizací a mimo jiné uhradit smluvní cenu za užití
díla. Šířím-li na veřejnosti chráněné dílo, platím.

OSA – ochranný svaz autorský pro práva
k dílům hudebním – autoři a nakladatelé

Občanské sdružení OSA bylo založeno již v roce 1919
a v současnosti zastupuje přes sedm tisíc našich a přes
milion zahraničních nositelů autorských práv (skladatelů,
textařů, nakladatelů – nezaměňovat s vydavateli CD
a DVD nosičů). 

Zjednodušeně řečeno: autorům poskytuje služby spojené
s výběrem autorských odměn a uživatelům usnadňuje
přístup k legálnímu užití hudby všech žánrů z celého světa.

Speciál pro ZU· 1/1218

LEGISLATIVA

Autorské právo
Mgr. Tomáš Kolafa,
ředitel ZUŠ Liberec,
výkonný ředitel AZUŠ, člen
Presidia European
Musicschool Union

¤editel ‰koly je odpovûdn˘ za ve‰keré dûní ve ‰kole, a tedy i za dodrÏování práva
autorského a práv souvisejících s právem autorsk˘m.
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INTERGRAM – nezávislá společnost
výkonných umělců a výrobců zvukových
a zvukově obrazových záznamů

INTERGRAM uděluje oprávnění k užití výkonů a zázna-
mů uměleckých výkonů. Jedná se tedy o CD, DVD nosiče.
Proto každý (právnická i fyzická osoba) nesmí v souladu
s autorským zákonem bez předchozího uděleného opráv-
nění výkonných umělců a výrobců záznamů užít jejich
umělecké výkony a záznamy jejich sdělováním veřejnosti.

DILIA – divadelní, literární,
audiovizuální agentura

Základní činnosti DILIA se dělí na kolektivní správu
a agenturu. V praxi se týká především aktivit literárně-
dramatických oborů ZUŠ a je vykonávána na stejných
principech jako u výše uvedených organizací. DILIA také
vydává divadelní texty, poskytuje informační a konzul-
tační činnost až po pronájem hudebních materiálů
k českým i zahraničním hudebně-dramatickým dílům.

Jak postupovat

Zajištění autorských práv bývá často velmi komplikované.
Proto je dobré začít celou problematiku řešit alespoň tři
měsíce před uvedením díla. A to vždy, když chce škola
dílo tzv. veřejně užít (vybírá vstupné). Zvláště kompliko-
vané situace mohou nastat u zahraničních autorů. Další
komplikace mohou nastat především u literárně-drama-
tických děl, která spravuje DILIA. Proto doporučuji
postupně prostudovat uvedené odkazy, ve kterých nalez-
nete dokumenty, formuláře, pokyny a další nezbytně
nutné informace.

K dokreslení složitosti uvádím jeden z mnoha příkladů,
kdy divadelní hra je ošetřena prostřednictvím DILIA, ale
užití hudebních děl s textem nebo bez textu (tj. koncert-
ní díla, písně atd.) v divadelní hře je třeba hlásit také na
OSA a projednat podmínky užití.

Závěrem doporučuji řešit autorská práva před uvedením
díla. I na první pohled komplikované řešení na začátku je
mnohem užitečnější než vyřizování a narovnání zneužití
děl bez řádné smlouvy k užití.

ASOCIACE ZÁKLADNÍCH
UMĚLECKÝCH ŠKOL ČR

ZUŠ, které jsou řádnými členy Asociace základních umě-
leckých škol České republiky (dále jen „AZUŠ“), mají 
situaci ulehčenu díky smlouvám, které AZUŠ pravidelně
aktualizuje s organizacemi zastupující práva dle § 1 autor-
ského zákona. AZUŠ hradí nemalé finanční prostředky
za práva autorů, výkonných umělců a výrobců záznamů.

AZUŠ má uzavřenou a řádně hrazenou kolektivní hro-
madnou licenční smlouvu o veřejném provozování
hudebních děl s Ochranným svazem autorským pro
práva k dílům hudebním, o.s. (OSA – se sídlem Čs.
armády 20, Praha 6, PSČ 160 56) formou živého provo-
zování v koncertním provedení a formou provedení zvu-
kového či zvukově obrazového přístroje.

AZUŠ má dále uzavřenou a řádně hrazenou smlouvu,
která členům AZUŠ upravuje udělení oprávnění k užití
výkonů výkonných umělců a zvukových a zvukově obra-
zových záznamů výrobců k jejich sdělování veřejnosti
v souvislosti s jejich činností s Nezávislou společností
výkonných umělců a zvukových a zvukově-obrazových
záznamů, o.s. (INTERGRAM – se sídlem Na Poříčí 27,
Praha 1, PSČ 110 00).

Díky těmto smlouvám odpadá ředitelům celá řada admi-
nistrativních úkonů, např. s korespondencí, opakovaným
uzavíráním smluv a dále přináší úsporu finančních prostřed-
ků. Nezbavuje ale ředitele tzv. oznamovací povinnosti.

AZUŠ však neuzavřela smlouvu s DILIA. Zde musí každý
ředitel řešit situaci individuálně. Vodítkem, jak postupo-
vat, je zveřejněný dopis na webových stránkách AZUŠ.

DÒLEÎITÉ ODKAZY
� Zákon ã. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech

souvisejících s právem autorsk˘m a o zmûnû nûkter˘ch
zákonÛ: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-
zakonu/SearchResult.aspx?q=121/200
0&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy

� OSA: www.osa.cz
� INTERGRAM: www.intergram.cz
� DILIA: www.dilia.cz
� AZU·: www.azus-cr.cz

� 
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LEGISLATIVA

Nabídka vzdělávacích programů NIDV pro ZUŠ

Využití nových metod a forem ve výuce smyčcových
nástrojů na ZUŠ – Hra na smyčcové nástroje
Datum a místo konání: 14. dubna 2012, ZUŠ
Františkovy Lázně, Školní 3
Lektoři: Martin Škampa, Ludmila Štětinová

Nové inspirace v hudební výchově 
– hra na saxofon
Datum a místo konání: 7. června 2012, NIDV, 
krajské pracoviště Zlín
Lektor: Zbyszek Kaleta

VZDĚLÁVÁNÍ

(Přesné místo konání a délka programu jsou uvedeny na www.nidv.cz v sekci Programová nabídka)
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V roce 2011 byly vytvořeny a školám poskytnuty dvě
praktické pomůcky – Šablona pro vytvoření ŠVP
a Zásobník aktivních sloves. Zejména Šablona se setka-
la s velkým úspěchem pro svoji komplexnost a přehled-
nost. K Zásobníku je třeba dodat, že je nutné používat jej
skutečně až ve chvíli, kdy se hledá „to správné slovo“ –
a nikoliv jako podklad, od kterého se odvíjí osnovy vyu-
čovacích předmětů.

Z přímých vzdělávacích akcí byly uskutečněny jednoden-
ní konference (pro připomenutí obsahu a principů Rám-
cového vzdělávacího programu pro základní umělecké
vzdělávání) a dvoudenní semináře pro management ZUŠ
a koordinátory ŠVP, které byly zaměřeny na tvorbu jed-
notlivých kapitol ŠVP. V současné době vrcholí tzv. řízená
setkání, jejichž obsahem je skupinová diskuse nad roz-
pracovanými ŠVP jednotlivých účastníků.

TERÉNNÍ KONZULTACE
V polovině února 2012 budou školám nabídnuty tzv.
terénní konzultace. Terénní konzultace znamená, že se
lektor-konzultant dostaví přímo do dané školy, kde bude
společně se zúčastněnými pracovníky řešit konkrétní
otázky týkající se jejich ŠVP. Konzultant se na takové 
setkání musí dobře připravit, a tak je nutné, aby škola
poskytla svůj ŠVP ideálně měsíc před konáním konzulta-
ce, nejpozději však 14 dnů. Konzultace potrvá max. 

4 hodiny. Počet účastníků ze strany školy není nijak limi-
tován, může se zúčastnit pouze ředitel či koordinátor
ŠVP, anebo vedení školy, umělecká rada, pedagogičtí 
pracovníci.

Způsob přihlášení:

1. Škola vyplní žádost o konzultaci k ŠVP (formulář při-
jde školám e-mailem spolu s informacemi o terénních
konzultacích, dále bude dostupný na stránkách pro-
jektu, příp. u regionálního garanta). 

Škola zašle vyplněnou žádost e-mailem regionálnímu
garantovi (viz kontakty na další straně). Součástí
žádosti je určení oblastí či kapitol, které chce škola
konzultovat, i návrh několika možných termínů.

2. Regionální garant zajistí konzultanta (z pilotních škol
nebo jejich spolupracovníků) a zpětně kontaktuje
školu ohledně termínu.

3. Ideálně měsíc (min. 14 dnů) před konáním konzultace
škola zašle regionálnímu garantovi svůj ŠVP.

Bez splnění této podmínky nemůže konzultace 
proběhnout.

4. Po skončení konzultace škola vyplní zpětnou vazbu
a zašle ji e-mailem regionálnímu garantovi.

Speciál pro ZU· 1/1220

VZDùLÁVÁNÍ

Projekt NIDV Podpora ZUŠ
vstupuje do svého finále
Od poloviny února startují terénní konzultace k ŠVP ZUV

Mgr. Luboš Lisner,
manažer projektu, NIDV

V rámci Operaãního programu Vzdûlání pro konkurenceschopnost NIDV realizuje
projekt Metodická podpora pedagogÛ základních umûleck˘ch ‰kol v oblasti fiízení
zavádûní ‰kolních vzdûlávacích programÛ. Zkrácen˘ název projektu zní „Podpora ZU·“,
ãímÏ je vyjádfien jeho hlavní cíl – zvy‰ovat znalosti a dovednosti pedagogÛ základních
umûleck˘ch ‰kol v oblasti tvorby ‰kolního vzdûlávacího programu (dále jen „·VP“).
Partnerem projektu je Asociace základních umûleck˘ch ‰kol âeské republiky.
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VÝZKUM VZDĚLÁVACÍCH
POTŘEB

V první polovině roku 2012 proběhne výzkum, jehož cílem
je zmapovat proces přípravy ŠVP a následně zpracovat

doporučení na další podporu kurikulární reformy v ZUŠ,
zejména v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků.

VZDùLÁVÁNÍ
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AKTUÁLNÍ INFORMACE O PROJEKTU
jsou dostupné na stránkách www.nidv.cz/cs/projekty/projekty-esf/podpora-zus.ep.

Kontakty:
Mgr. Luboš Lisner, manažer projektu Mgr. Eva Keclíková, manažerka aktivit
lisner@nidv.cz, +420 606 636 872 keclikova@nidv.cz, +420 775 571 667

Mgr. Pavla Matoušková, manažerka aktivity
matouskova@nidv.cz, +420 777 737 594

Partnerem projektu je Asociace základních uměleckých škol ČR.

Středočeský kraj
Mgr. David Němeček
tel. 775 755 021
e-mail: nemecek@nidv.cz

Jihočeský kraj
Mgr. Lucie Václavovská 
tel. 775 571 637
vaclavovska@nidv.cz

Plzeňský kraj
Valérie Oliberiusová
tel. 775 571 656
oliberiusova@nidv.cz

Karlovarský kraj
Martin Plitz
tel. 602 427 503
e-mail: plitz@nidv.cz

Ústecký kraj
Bc. Bohdana Flanderková
tel. 731 503 733
flanderkova@nidv.cz

Liberecký kraj
Ing. Jana Otavová
tel. 775 571 607
e-mail: otavova@nidv.cz

Královéhradecký kraj
Mgr. Hana Černá
tel. 775 576 312
cerna@nidv.cz

Pardubický kraj
Mgr. Libuše Machatá
tel. 775 571 616
e-mail: machata@nidv.cz

Vysočina
Ing. Dagmar Šrubařová
tel. 725 875 771
e-mail: d.srubarova@volny.cz
Jihomoravský kraj
PaedDr. Jarmila Blažková
tel. 775 755 029
e-mail: blazkova@nidv.cz

Olomoucký kraj
Dagmar Očenášková
tel. 731 503 728
e-mail: ocenaskova@nidv.cz

Zlínský kraj
Ing. Kateřina Machů
tel. 775 571 634; 
e-mail: machu@nidv.cz

Moravskoslezský kraj
Danuše Lewinská
tel. 775 571 654
e-mail: lewinska@nidv.cz)

KONTAKTY NA REGIONÁLNÍ MANAŽERY

Nabídka vzdělávacích programů NIDV pro ZUŠ

Kytarová dílna
Datum a místo konání: 11.-12. května 2012, školicí
středisko nebo škola v přírodě
Lektoři: PhDr., Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.,
Jan Veselý

Využití nových metod a forem ve výuce dechových
nástrojů na ZUŠ
Datum a místo konání: 16. května 2012, NIDV, krajské
pracoviště České Budějovice
Lektor: Pavel Fiedler

VZDĚLÁVÁNÍ

(Přesné místo konání a délka programu jsou uvedeny na www.nidv.cz v sekci Programová nabídka)

�
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Ti první vždy nejprve vypočítávají, co změnou ztrácejí,
o co všechno mohou přijít. Ti druzí naopak uvažují o mož-
nostech, které jim změna může přinést. Faktem je, že ať
zvolíme jakýkoliv úhel pohledu, tak změna se prostě dít
bude. Jediné, co můžeme ovlivnit, je způsob, jakým na
danou skutečnost nahlížíme a jak ji vnímáme. Volba úhlu
pohledu je naše svobodné rozhodnutí (rozhodování –
nejdůležitější z manažerských úkolů ředitele).

Již v počátcích teorií managementu byla změna definová-
na jako nepřetržitý proces, při kterém se vše vyvíjí, pro-
měňuje a neexistuje žádná oblast života, která by tímto
procesem neprocházela nebo by se jí mohla vyhnout.
Teoretik managementu Schumpeter (J. A. Schumpeter,
1883–1950, teoretik českého původu, autor tzv. „teorie
úzkých míst“) říká, že každá inovace (novinka – změna)
předurčuje cyklický vývoj, což sice narušuje rovnováhu,
ale následně staví skutečnost na vyšší úroveň.

Základní umělecké vzdělávání letos čeká spuštění
zásadní kurikulární reformy. Jedná se o novinku –
změnu, kterou tento typ vzdělávání v takto komplexní
podobě nezažil doslova stovky let. Co je úkolem ředitele
školy v takovéto situaci?

Emeritní ředitel Výzkumného ústavu v Praze pan PhDr.
Jaroslav Jeřábek, CSc. kdysi řekl: 

„Velmi podstatným prvkem je, aby se všichni vedoucí pra-
covníci škol pokusili formou motivace svých pedagogic-
kých sborů vytvořit opravdu konsensuální programy
(školní vzdělávací programy). Konsensuálnost svým způ-
sobem garantuje aktivní podporu celé učitelské veřejnos-
ti ke změnám a procesům, které při kurikulární reformě
mají proběhnout.“

Jde tedy o to, aby tvorba školních vzdělávacích progra-
mů (dále jen „ŠVP“) provázela atmosféra otevřeného
hledání a pozorné, možná až pokorné komunikace. Za
vytvoření takovéhoto prostředí odpovídá ve škole ředitel.
Jelikož ale neexistuje žádná „škola ředitelování“ na
základní uměleckou školu (dále jen „ZUŠ“) s návodem,
jakým způsobem se ujmout svých povinností, sestavuje si
každý vlastní skládačku nejrůznějších zkušeností. Postup-
ně si podvědomě vytváří svou vlastní „empirickou tabul-
ku“ vzorců chování, která pomáhá při řešení problémů. Je
zajímavé, že ředitel schopný sebereflexe po nějakém
čase zaznamená, že problémy, které řeší, se podivuhod-
ně stále opakují. Pozornější „pozorovatel“ si ale povšim-
ne, že jeho empirická tabulka vzorců chování, která mu
většinou úspěšně řeší problémy, mu po nějakém čase tak
trochu sama začne problémy způsobovat. To ostatně
neplatí pouze v oblasti managementu. V osobním životě
jsou příklady velmi podobné, kdy si např. člověk hledá
partnera, který většinou bývá podobný partnerovi přede-
šlému, s nímž přitom nebyl spokojen, ale je ovládán 
vzorcem chování, který je mu blízký a který nepřipouští
změny, přestože problémy jsou pak většinou stejné.

Nemáme my ředitelé své učitele také tak trochu urovna-
né do patřičných škatulek své dlouho budované empi-
rické tabulky? Ten je z našeho pohledu líný, ten šikovný,
ten je poctivý, ale bez výsledků, ten je schopný, ale nespo-
lehlivý atd. Karel Čapek kdysi řekl: „Nejmoudřejší člověk
na světě je můj krejčí. Vždy, když k němu přijdu, tak
mně znova bere míru.“

Školství obecně je svým charakterem v zásadě konzerva-
tivní prostředí, které se přirozeně, s ohledem na tradiční
hodnoty a časově dlouhý vzdělávací cyklus, brání pře-
kotným změnám a módním trendům, což je jistě dobře.

Speciál pro ZU· 1/1222

KLIMA ·KOLY

Leadership v ZUŠ
„reforma – změna v našich hlavách, ne v našich školách“

Bc. Jiří Stárek, manažer
projektu Pilot ZUŠ, ředitel
ZUŠ Hostivař, Praha 10

Dne‰ní dobu lze bez obav nazvat dobou v˘razn˘ch a zásadních zmûn. Hospodáfiské
turbulence, finanãní zvraty, politické transformace, klimatické zmûny – to v‰e jsou
pro nûkoho ‰patné zprávy a chápe je jako ohroÏení. Pro jiného to ale mohou b˘t
inspirující podnûty, které nevnímá jako stresující faktor, ale jako pfiíleÏitost ke zmûnû.
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Kde je ale ona hranice, kdy se jedná o rozumnou bariéru
před pouhou dobovou módností, a kdy naopak o brzdu
potřebné modernosti, způsobenou vlastním strachem
z přicházejících změn?

Pro každý výrobní podnik je určujícím kritériem úspěš-
nosti zisk, a to většinou finanční. Co je ale „ziskem“
v neziskové sféře, jakou je škola? Nejlépe to asi definoval
slavný teoretik managementu Peter Dracker: „Jestliže
výsledkem snažení obchodní organizace je zisk, tak
u neziskové organizace je to změněná lidská bytost“. To
se ale netýká pouze žáků, ale také učitelů a v neposlední
řadě právě i ředitelů. Aplikace leadershipu v prostředí
ZUŠ je recept na odstranění vlastních strachů ze změn.
A změny v ZUŠ nás právě nyní čekají, ať si je přejeme, či
nikoliv. Ředitel, který se rozhodne v tomto období pro

principy leadershipu, by se neměl věnovat (zdržovat) jen
zajišťování nákupu kancelářského papíru, sestavování
rozvrhů nebo plánování tvorby ŠVP, tedy řízením organi-
zace. Měl by se zaměřit na vedení instituce! Nastavit pra-
vidla vzájemných vztahů, které sám dodržuje, předložit
následování hodnou vizi, vytvořit prostředí otevřené
komunikace a delegovat úkoly tak, aby ostatní zaměst-
nanci viděli prostor pro vlastní osobnostní růst.

Johann Wolfgang Goethe jistě neznal slovo „leadership“,
a přesto prohlásil: „Jednejte s člověkem podle toho,
jakým je, a on zůstane takovým, jakým je. Jednejte s člo-
věkem, jakým by mohl a měl být, a on se stane tím, čím
by mohl a měl být.“ To by pak byla pořádná změna –
reforma v ZUŠ.
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„...a jak to chodí u nás 
na západě (Čech)“
PhDr. Ilona Juhásová,
ředitelka ZUŠ Chodov

Základní umûlecká ‰kola Chodov vstoupila ‰kolním rokem 2011/2012 do kulatého
44. ‰kolního roku od chvíle, kdy se odtrhla od „matefiské“ základní umûlecké ‰koly
Sokolov. Za dobu své samostatné existence narostla do rozmûrÛ v podobû 512 ÏákÛ
– ve v‰ech ãtyfiech umûleck˘ch oborech – a 24 pedagogÛ.

Během této doby jsme se potýkali s mnoha situačními
problémy, kdy jsme několikrát měnili naše sídlo. Přestože
naše čtyři obory nespadají pod jednu střechu, stále máme
radost z výsledků hudebního, výtvarného, tanečního
a literárně-dramatického oboru. K aktivitám školy, jako
jsou třídní přehrávky, prezentace tanečního a literárního
oboru formou otevřených hodin či běžné výstavy, patří
i několikaleté tradiční akce, jakými jsou výstava Děti
dětem, Svátek hudby, Taneční dopoledne nebo Mikuláš-
ský koncert věnovaný Stacionáři Mateřídouška.

Výstavu Děti dětem instaluje učitel výtvarného oboru
Vladimír Hrebeňák již od roku 1981. Vždy v červnu na ní
žáci představují své práce nejen rodičům, ale především

chodovské veřejnosti. Ačkoli se výstavní místa několikrát
měnila, v posledních letech výstava zakotvila v Galerii
U Vavřince.

Svátek hudby jako multižánrový festival na otevřené
scéně pořádají naši učitelé již od roku 2000. Na festivalu
vystupují především žáci a soubory školy. Motivací pro
ně je pocit, že se mohou prezentovat na stejném pódiu
jako např. The Plastic People of The Universe, Anna K,
UDG, The Beatles Revival, United Flavours, ale i známé
regionální kapely. Také vystoupení žáků tanečního a lite-
rárně-dramatického oboru připravená právě do prostor
Starého náměstí, kde se Svátek hudby koná, několikrát
obohatila jeho program.
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Vzhledem k pravidelným vynikajícím úspěchům taneční-
ho oboru na celostátních přehlídkách a nedostatečným
prostorám vlastního tanečního sálu pro prezentaci širší
veřejnosti, jsme se před třemi lety rozhodli pořádat vždy
na konci školního roku Taneční dopoledne na Malé scéně
Kulturního a společenského střediska v Chodově.

Zde se pravidelně každým rokem odehrává i Mikulášský
koncert. Touto benefiční akcí prostřednictvím SRPŠ pod-
porujeme již dvacet let chodovský Stacionář pro postiže-
né klienty – Mateřídouška.

Základní umělecká škola (dále jen „ZUŠ“) Chodov se
neuzavírá do své ulity. V současné době jsme uspěli při
podání žádosti a realizujeme dva grantové projekty
financované Evropskou unií.

S prvním projektem „Učitel ZUŠ“ souvisí Festival tvorby
ZUŠ Karlovarského kraje (dále jen „KK“) organizovaný
již potřetí Krajskou uměleckou radou ZUŠ KK pod vede-
ním její předsedkyně a ředitelky ZUŠ Chodov PhDr. Ilony
Juhásové. Festival za podpory KK je ojedinělý právě spo-
luprací všech dvaceti ZUŠ KK. V prvních dvou ročnících
(2006, 2008) vystupovali v jednom dni vybraní žáci ZUŠ
KK. Poslední ročník (2010) byl – i díky podpoře projektu
„Učitel ZUŠ“ – rozdělen do tří dnů.

Tematicky se v Karlovarském městském divadle prostří-
daly obory hudební, taneční a literárně-dramatický.
Všechny večery pak završila výstava výtvarných prací ve
vstupní hale Karlovarského krajského úřadu. Z třetího
ročníku festivalu vznikla reprezentativní publikace soubo-
ru DVD, která dokládá jeho vysokou organizační, ale
i uměleckou kvalitu.

Projekt „Učitel ZUŠ“ je v rozsahu celokrajský, tedy pod-
poruje učitele ZUŠ v celém KK. Pro ně byl vytvořen
systém vzdělávacích odborných kurzů dle jejich profesio-
nálního zaměření, ale také kurzů ICT. Důležitou součástí
projektu bylo vytvoření čtyř Metodických center
pro předávání a výměnu zkušeností učitelů stejného

uměleckého oboru. Konzultační centrum poskytlo peda-
gogickému sboru na každé ZUŠ v kraji informace o pro-
cesu kurikulární reformy a byla zde řešena v několika
fázích aktuální problematika tvorby školního vzděláva-
cího programu (dále jen „ŠVP“).

V realizačním týmu projektu se sešli vedle PhDr. Ilony
Juhásové a Martina Doležala ze ZUŠ Chodov také ředite-
lé partnerských škol Roman Švancar (ZUŠ Sokolov)
a Miroslava Pešková (ZUŠ Františkovy Lázně) a zástupce
ředitele Základní školy a ZUŠ Karlovy Vary Mgr. Karel
Šimandl.

Pro žáky a učitele naší školy je určen projekt „Invence“.
Hlavní manažerkou projektu je Bc. Anna Pataková, učitel-
ka hry na housle. Manažerem klíčové aktivity „Aktivní
proces“ je učitel hry na elektrickou kytaru Eduard Bartů-
šek a manažerem klíčové aktivity „Aktivní žáci a učitelé“
je Martin Plitz, DiS., učitel hry na pozoun, zobcovou flét-
nu a na klávesy.

Díky významné finanční dotaci EU jsme dovybavili nahrá-
vací studio i všechny učebny novými technologiemi
v podobě hudebních nástrojů, počítačů i záznamové
a osvětlovací techniky. V nahrávacím studiu se jednak
postupně za mikrofony vystřídá zhruba 150 žáků, aby si
na vlastní kůži vyzkoušeli pocity interpretů, a jednak sku-
pina osmi žáků, která tyto nahrávky zaznamená a násled-
ně zpracuje do podoby kompilačních CD. Součástí této
KA_01 je také zpracování foto a video dokumentace.
Završením pak bude vytvoření taneční choreografie.

Celý projekt prolínají počítačové i odborné kurzy učite-
lů, čtyřdenní výjezdní kurzy žáků a dvoudenní výjezdní
kurzy učitelů (KA_02). Těší nás, že kurzy přispívají k vyšší
kooperaci všech zúčastněných žáků a učitelů jednotli-
vých oborů, ale i mezioborové spolupráci.

Bližší informace najdete na www.zus-chodov.cz
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Nabídka vzdělávacích programů NIDV pro ZUŠ

Kolokvium ředitelů – ŠVP v ZUŠ s ohledem na
východiska, realizace, kontrolní a hodnotící kritéria
Datum a místo konání: 17. dubna 2012, NIDV, krajské
pracoviště Jihlava
11. května 2012, NIDV, krajské pracoviště Pardubice
Lektor: Bc. Jiří Stárek

Motivace k hudebním aktivitám prostřednictvím
české písně – pro starší žáky
Datum a místo konání: 17. května 2012, Základní
umělecká škola Zlín, Štefánikova 2987
Lektorka: Rafaela Drgáčová

Motivace k hudebním aktivitám prostřednictvím české
písně – pro mladší žáky
Datum a místo konání: 18. května 2012, Základní
umělecká škola Zlín, Štefánikova 2987
Lektorka: Rafaela Drgáčová

Nové trendy ve výuce hry na zobcovou flétnu
Datum a místo konání: 23. května 2012, Základní
umělecká škola Česká Lípa, Arbesova 2077
Lektorka: Julie Braná
Datum a místo konání: 25. května 2012, ZUŠ Evy
Randové v Ústí nad Labem, koncertní sál
Lektor: Mgr. Jan Kvapil

VZDĚLÁVÁNÍ

(Přesné místo konání a délka programu jsou uvedeny na www.nidv.cz v sekci Programová nabídka)
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