V Telči 30. května 2012
Vážení rodiče a přátelé školy!
Děkuji Vám za čas věnovaný této malé anketě! Rád bych Vás kromě poděkování seznámil
s jejím výsledkem a vyjádřením k jednotlivým otázkám.
1. V otázce přípravných výchov převažuje názor zůstat u tradičního rozdělení na hudební
a výtvarnou (zájemci o studium na naší škole mají od počátku jasně vyhraněný zájem ).
V našem novém ŠVP zůstaneme u rozdělených samostatných přípravných výchov.
2. Jiná než pravidelná týdenní výuka v přiřazených předmětech také nebyla přijata s nadšením.
V naší ZUŠ bude existovat pouze jako doplňková forma v situaci, kdy nebude jiné řešení.
3. Splnit si povinnost kolektivní hry účastí v pěveckém sboru bylo přijato sice bez nadšení, ale
s velkým procentem souhlasných hlasů. Zde bych rád upozornil, že kolektivní hru si není možné
splnit kdykoli během docházky, ale až v ročnících předepsaných učebním plánem (většinou od
4. ročníku I. stupně). To jsem při psaní ankety nepředpokládal. Doporučení, aby žáci chodili do
sboru co nejdříve, však zůstává. Zůstává i to, že žák, který navštěvuje hudební nebo výtvarný obor,
má výuku ve sboru bez školného.
4. Naopak tato nabídka služby školou byla přijata s největším nadšením i souhlasnými hlasy. Tento
předmět již na škole funguje a bude s postupem zavádění výuky podle ŠVP dále rozšiřován a bude
postupně dovybavena škola potřebným zařízením.
Ještě jednou děkuji za Vaše názory a připomínky. Škola je i nadále Vašim podnětům a názorům
otevřená. I školní vzdělávací program je „otevřený“ dokument, který se bude nadále doplňovat
a rozvíjet.
Mgr. Lubomír Zadina
(ředitel školy)

Plné znění RVP (Rámcový vzdělávací program) a ŠVP (Školní vzdělávací program) ZUŠ Telč jsou na www.zustelc.cz

Výsledky ankety:
1. Jaký by byl Váš názor na společnou přípravnou výchovu (žáci v 1. třídě ZŠ) pro výtvarný
i hudební obor? Takto připravení žáci by přešli do základního studia v oboru, který by jim šel lépe
nebo by pokračovali v obou oborech?
to by bylo skvělé 4,4% souhlasím 17 ,4% nic moc by to nepřineslo 64,7% nesouhlasím 11,1%
1 se nevyjádřil k otázce
2. V hudebním oboru bude povinné, aby žák docházel pravidelně každý týden do hodiny
individuálního nebo skupinového vyučování, hudební nauka a kolektivní hra by mohla být
vyučována i jinou než týdenní docházkou (např. 1 x za měsíc čtyřhodinovou lekcí nebo vícedenním
soustředěním během pololetí nebo jinou formou).
to by bylo skvělé 4,4% souhlasím 46,6% nic moc by to nepřineslo 22,2% nesouhlasím 26,6%

3. U některých nástrojů (zejména klávesových) bude obtížné žáka zařadit v požadovaném rozsahu
hodin do kolektivní hry (např. čtyřruční, komorní nebo orchestrální). Rámcový vzdělávací program
připouští možnost si splnit tuto kompetenci docházkou do sborového zpěvu (zde bych doporučoval
raději v nižších ročnících, kdy jsou děti tvárnější a mají většinou více času).
to by bylo skvělé 0
souhlasím 77,8% nic moc by to nepřineslo 8,9% nesouhlasím 11,1%
1 se nevyjádřil k otázce
4. Alternativou výše uvedené záležitosti pro žáky starší (5. - 7. roč.) by mohla být skupinová hra s
využitím počítače a řídících klaviatur. Takto by se daly hrát komorní nebo orchestrální party, učit se
improvizaci, učit se psát noty na počítači atd.. Forma výuky by mohla být pravidelná týdenní nebo
jiná.
to by bylo skvělé 26,7% souhlasím 62,2% nic moc by to nepřineslo 6,7% nesouhlasím 0
2 se nevyjádřili k otázce
Výše uvedené návrhy by samozřejmě pouze doplňovaly zaběhnutý a osvědčený systém výuky, jde o to, aby
každý žák měl možnost projít nějakou formou povinného kolektivního vyučování.

Jiné podněty a návrhy:
„Nevím, jestli je to možné, ale např. v rámci skupinové hry pomoci dětem využít získané dovednosti
k budování kapely“
Ano, předpokládáme, že žák, který projde celým tímto vzdělávacím systémem bude mít dovednosti, které
bude moci využít k organizaci kapely nebo souboru podle svého zaměření.

„S výše uvedenými dotazy souhlasit nemohu, sama jsem ZUŠ navštěvovala (obor hudební)“
Jsem též zastáncem pravidelné tradiční výuky. Půjde jen o doplnění, aby se všichni žáci mohli nějakou
formou zúčastnit povinné výuky. (Pokud jsem pochopil správně Vaši připomínku.)

„Příliš nesouhlasím s výrazným rozšiřováním stávající výuky, protože děti mají i jiné kroužky, je
potřeba rozvíjet i jiné jejich schopnosti a dovednosti. Podle mého názoru taky není nutné všechen
čas dětem organizovat, aby jim ještě zbyl prostor na pobyt venku. Jiná věc je, pokud by to bylo
povinné, to bychom pak museli řešit podle situace“
ZUŠ není kroužek, ale škola s jasně danou náplní práce a cíli. Ta je daná státem v RVP a profilací školy
v ŠVP (proto také tato anketa). Povinný rozsah výuky (počet hodin) v našem ŠVP přibližně zůstává jako
doposud a je na minimu požadavků RVP (více v ŠVP a školním řádu). Souhlasím s Vámi, že je třeba rozvíjet
schopnosti děti i v dalších oblastech a není třeba jim všechen čas organizovat, ale to je výlučná záležitost
názoru a zásad rodičů. Je na Vás rodičích, zda si zvolíte pro hudební nebo výtvarný rozvoj svého dítěte
kroužek nebo soukromé vyučování bez osnov, jen pro zábavu, nebo si zvolíte školu se systémem
a požadavky podporovanou státem, který požaduje výsledky.

