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Okénko ředitele
Vážení přátelé, milí žáci,
v měsíci květnu bylo na naší škole uskutečněno již druhé dotazníkové
šetření k činnosti naší školy, které je součástí vlastního hodnocení
školy. Třídní učitelé náhodným výběrem předali některým rodičům
žáků naší školy, jak na kmenové škole, tak na našich odloučených
pracovištích tyto dotazníky. Všem, kteří jste dotazníky odevzdali
Vám děkuji za čas, který jste strávili při jejich zpracování. Vzhledem
k tomu, že tyto dotazníky jsou anonymní, nemohu na některé
připomínky reagovat přímo s Vámi, s rodiči našich žáků, a ani toto
není účelem dotazníkového šetření. Přesto bych velmi rád reagoval
na pár podnětů, které se objevily v průběhu dotazování.

I v druhém pololetí tohoto školního roku
se nese v duchu mnoha zajímavých akcí, do
kterých se zapojují i žáci dechového oddělení.
Koncerty pro školy naše škola zorganizovala
v květnu pro děti z mateřských a základních
škol ve Vsetíně, ale i v Lačnově, Horní Lidči,
Lidečku a Jablůnce. Zazněly na nich zobcové
a příčné flétny, klarinet, trumpety a baryton.
Dne 15.5.2008 se konal v koncertním sále
ZUŠ I. Absolventský koncert. K velice dobré
úrovni přispěly žákyně Barbora Provázková,
Alžběta Hurtová a Michaela Slováčková
na příčnou flétnu ze třídy učitelky Ivany
Něníčkové.
Na odloučeném pracovišti ve Valašské Polance
se také zdárně prezentoval dechový soubor pod
vedením učitelky Zdenky Machačové. Soubor
vystoupil na několika kulturních akcí v místní
obci, jako například při Vítání občánků, Pro
maminky a při Setkání důchodců.
Chtěl bych poblahopřát žákům k pěkným
výkonům a poděkovat doprovázejícím učitelům
K. Bardoňové, J. Bazelovi a B. Vjaclovskému,
kteří ochotně a trpělivě s dětmi skladby
nacvičují.
za dechové oddělení
uč. Karel Kubka

Naše škola má, jak mnozí z Vás správně v dotazníkovém šetření
uvedli, rozhodně dostatečnou informovanost v širokém okolí.
Informační zdroje jsou prioritou naší školy a vše potřebné najdete
především na stránkách naší školy www.zus-vsetin.org, které jsou
průběžně aktualizovány. Najdete zde mimo jiné i informace o absenci
našich učitelů a případné suplování výuky. Zde máte také možnost své
žáky z výuky omlouvat. Dozvíte se zde s velkým časovým předstihem,
jaké akce naše škola pořádá a dále odkazy na úspěchy našich žáků
v soutěžích, ve studiu a další potřebné informace. Dále škola publikuje
pravidelně své příspěvky v tisku (Naše Valašsko, Vsetínské noviny,
Jalovec, Zpravodaj obcí odloučených pracovišť apod.), v tomto našem
„Zušíku“, ale také v TV Beskyd. Další informace škola poskytuje ve
svých vývěskách u školy a na informační nástěnce v přízemí školy
u šaten. Třídní učitelé Vás, rodiče našich žáků, pravidelně informují
každé pololetí formou třídní schůzky a v hudebním oboru tuto
schůzku spojují s třídními přehrávkami.
Vzhledem k tomu, že naše základní umělecká škola je opravdu školou
a ne volnočasový kroužek, jak si mnozí myslí, musíme respektovat
učební plány, které nám jasně stanovují povinné předměty. Tímto
předmětem jsou také klavírní doprovody, které jsou pro žáky klavírního
oddělení od 4. ročníku povinné. Klavírní doprovody podle učebního
plánu mohou být v případě zájmu žáků nahrazeny předmětem základy
skladby, jak jej mnozí naši žáci s úspěchem využívají. Základní
umělecké školy v současné době nemají platný Rámcový vzdělávací
program (RVP) a tedy ani Školní vzdělávací program (ŠVP). ŠVP by
základní umělecké školy měly mít zpracován a začít dle něj vyučovat
od roku 2011. Zde bude možno, dle priorit jednotlivých škol v daném
předmětu, stanovit jiné možnosti výuky a tedy místo klavírních
doprovodů zařadit např. skupinovou interpretaci a tvorbu. Stále je
třeba mít ale na zřeteli, že naše škola je opravdu ŠKOLA, a my i naši
žáci musíme respektovat stanovená pravidla.
Na závěr mého dnešního příspěvku bych rád popřál všem našim
žákům úspěšný závěr školního roku a radostné, sluníčkové prázdniny.
Vám všem přeji příjemné léto a pohodovou dovolenou. Těším se
na setkání s Vámi a na další úspěšnou spolupráci ve školním roce
2008/2009.
								
Roman K o n ů p k a
					
ředitel školy

Literárně dramatický obor a estetická výchova
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Přípravná hudební výchova
V rámci hudebního oddělení probíhá na naší škole výuka
přípravné hudební výchovy (PHV). V současnosti navštěvuje
PHV 18 žáků, kteří byli přijati na základě úspěšného zvládnutí
přijímací zkoušky. A co je cílem PHV? Hravou formou seznámit
žáky s děním na naší škole, vzbudit v nich zájem o hudbu, rozvíjet
jejich schopnosti, dovednosti, rytmické cítění, procvičovat jejich
hudební sluch a paměť, seznámit je s hudebními nástroji.
Kromě kolektivní výuky, která probíhá v 1.pololetí dvakrát
týdně, se žáci již od 2.pololetí věnují také přípravné hře na
hudební nástroj. Mohou si vybrat ze široké nabídky hudebních
nástrojů: klavír, keyboard, akordeon, kytara, basová kytara,
bicí nástroje, housle, violoncello, zobcová flétna, příčná flétna,
klarinet, saxofon, trubka, lesní roh, trombon, tuba, cimbál,
elektrická kytara. Po absolvování PHV žáci dále pokračují ve
hře na vybraný nástroj a zároveň navštěvují jednou za týden
výuku hudební nauky.
Do PHV se mohou přihlásit všechny děti, které v daném roce
dosáhnou 6 let. Zápis všech žáků pro školní rok 2008/2009 se
uskuteční ve dnech 9. – 13.6.2008 od 14:00 do 17:00 hodin.
Zveme všechny rodiče i jejich děti a těšíme se na spolupráci
s naší školou.
								
Lucie Balcarová
učitelka PHV, HN
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V letošním školním roce 2007/2008 navštěvovali
žáci literárně dramatický obor v počtu devíti žáků
ve věku od 7 do 14 let. V tomto počtu se žáci mohli
nejen vzdělávat dramatickou průpravou,ale také
měli možnost pracovat jako soubor. Pro velký zájem
o tuto výuku také u starších studentů, jsme v únoru
r. 2008 rozšířili obor o další skupinu – žáky starší
15ti let.
Obě tyto třídy letos absolvovaly nastudování
všech potřebných základů z dramatické tvorby.
Patří mezi ně např.: spontánní dramatický
projev, schopnost se samostatně, přirozeně
a kultivovaně vyjadřovat v sociální i umělecké
komunikaci, technické i výrazové zvládnutí
mluvních i pohybových dovedností, a také
jednoduché i složitější improvizace, které vedly až
k inscenačnímu procesu a vytváření divadelního
nebo přednesového tvaru.
V letošním školním roce jsme nastudovali
a úspěšně uvedli scénický melodram „Veselé
vánoce“, hudební pohádku „Jak si pejsek s kočičkou
dělali k svátku dort“ a pásmo pubertálních dialogů ze
školního prostředí s názvem „Škola-základ života“.
Kromě toho jsme docílili i sólových přednesů.
V příštím roce budeme dosavadní poznatky
a dovednosti nadále rozšiřovat a zdokonalovat
a současně s tím vytvářet nové divadelní tvary.
Rádi bychom mezi námi přivítali nové žáky,
kteří mají zájem se touto formou dramatické tvorbě
věnovat (talent vítáme).
Pro menší zájemce nabízíme výuku s názvem
Estetická výchova, která je určena pro dětičky ve
věku 5-6 let. Letošních 30 žáčků se naučilo pracovat
se svým tělem, hlasem či fantazií formou her
a cvičení s všestranným zaměřením. Tato výuka je
vhodná pro každé živější a tvořivé dítě, které potěší
hra, pohyb či tanec, výtvarná činnost, hudba a zpěv
a samozřejmě pohádka a její dramatizace.
Estetická výchova může být také odrazovým
můstkem k literárně dramatickému oboru, stejně tak
jako tento obor otvírá dvířka k dalšímu vzdělávání
či profesi.
Zveme všechny zájemce o tyto obory,aby ve
dnech 9. – 13. června 2008, od 14 do 17 hodin,
navštívili Základní uměleckou školu Vsetín
v učebně č.57.
Fusková Kristína
učitelka LDO a EV
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