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Okénko ředitele
Vážení přátelé, milí žáci,
i v letošním školním roce naše škola pořádá II.
Benefiční koncert, ve kterém se představí žáci
hudebního a výtvarného oboru. V měsíci únoru se
budou konat jak na kmenové škole, tak i na našich
pobočkách koncerty s prodejní výstavou výtvarného
oboru. Žáci výtvarného oboru připravili pro tyto
koncerty krásné výrobky, zejména z keramiky, ale
i kresbu a malbu. Prodejní výstava výtvarných prací
bude zahájena vždy hodinu před začátkem koncertního
programu. Výtěžek z koncertů a výstav bude věnován,
tak jako v loňském roce, nemocným dětem vsetínské
nemocnice.
Naše škola je příspěvkovou organizací, kde také
potřebujeme finanční podporu a tedy dobře víme,
jak důležitá je jakákoliv finanční podpora. Vzhledem
k tomu jsme se rozhodli podpořit právě nemocné děti
vsetínské nemocnice, jež tuto finanční podporu zcela
jistě ocení.

Pracoviště Horní Lideč
ZUŠ Vsetín – pobočka v Horní Lidči se opět rozrůstá.
V současné době máme k dispozici pět tříd hudebního oboru,
ve kterých střídavě vyučuje jedenáct učitelů. Žáci tak mají
možnost si vybrat téměř jakýkoliv hudební nástroj včetně
zpěvu. S oblibou je navštěvováno také výtvarné oddělení,
které dotváří širokou nabídku naší školy. Samozřejmostí je
i teoretická výuka, bez které se neobejde žádný uchazeč na
uměleckou či pedagogickou střední školu.
V měsíci lednu naši žáci finišují do úspěšného zakončení 1.
pololetí. Ve všech oborech se každý žák ukáže na veřejných
přehrávkách, co se nového naučil. Po skončení si mohou
rodiče promluvit s učitelem a informovat se o prospěchu
svých dětí.
I když je naše škola příspěvková organizace, jsme schopni
vypomoci i těm nejpotřebnějším. Vybraní žáci od všech
vyučujících se zúčastní 9. února Benefičního koncertu
a výtěžek bude věnován nemocným dětem vsetínské
nemocnice. Před koncertem budou vystaveny práce našeho
výtvarného oddělení, které si můžete zakoupit. Tímto Vás
chceme srdečně pozvat na tuto akci a i Vy můžete svou
účastí přispět na dobrou věc.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem účinkujícím a jejich
učitelům za hezké výkony na prosincovém Vánočním
koncertě.
Karel Kubka
koordinátor pobočky

Věřím, že se přijdete podívat na koncertní vystoupení
našich žáků, prohlédnete si jistě zajímavou výstavu
výtvarného oboru a svým finančním příspěvkem
přispějete na vybavení dětského oddělení vsetínské
nemocnice.
Benefiční koncerty se konají:
3. února 2011					
16:30 hodin
Obecní knihovna Jablůnka
7. února 2011					
18:00 hodin
Dům kultury Lidečko
8. února 2011					
18:00 hodin
Dům kultury Valašská Polanka
9. února 2011					
16:30 hodin
„Kačabar“ Horní Lideč
10. února 2011					
17:00 hodin
ZUŠ Vsetín, koncertní sál
Věřím, že se v hojném počtu sejdeme na těchto
benefičních koncertech a společně podpoříme dobrou
věc.
Těším se na setkání s Vámi
			
				

Roman

Konůpka
ředitel školy

Pobočka JABLŮNKA a její vývoj
Odloučené pracoviště Základní umělecké školy Vsetín
Jablůnka prochází svým již 3. školním rokem od svého
vzniku.
Každý z Vás ví, že pokud se člověk chce něčemu řádně
naučit, nejde to hned a v celém rozsahu, ale jen trpělivou
a pravidelnou přípravou dojde k danému cíli. S tímto
faktem se všichni denně setkáváme ve svých životech
a jelikož článek píšu za naší pobočku ZUŠ, ani nás tento
přirozený vývoj neobešel. Žáci přicházejí, odcházejí,
ale mnozí zůstávají a prohlubují si znalosti a dovednosti
v hudebním a výtvarném oboru. Tito žáci již vystupují
kromě třídních přehrávek pro rodiče i v programech
pořádaných ZŠ Jablůnka, žákovských koncertech na
kmenové škole ve Vsetíně a nově také v Obecní knihovně,
kde jsou vhodné podmínky pro komorní koncerty pro
širokou veřejnost.
Těšíme se na setkání s Vámi v těchto prostorách.
							
Ivana Něničková
				
koordinátor pobočky

Počátek reformy ve školství na
Základní umělecké škole Vsetín
Reforma ve školství, která právě probíhá na všech
typech škol od těch základních, přes ty střední až
k těm vysokým je snahou ministerských úředníků
zvyšovat kvalitu našeho vzdělávání. Určitě je dobře,
že v čase zmítaném celosvětovou hospodářskou krizí
a utahováním opasků, si základní umělecké vzdělávání
u nás v České republice zachovalo statut Základních
uměleckých škol. Nastartoval se tak proces ke zvyšování
kvality výuky všech uměleckých oborů ZUŠ a hlavně
se zachovala dostupnost studia pro širokou veřejnost.
Základní umělecké školství u nás, má dlouholetou tradici
a pomáhá uchovávat naše kulturní dědictví ve světě čistě
materiálním, který je měřen převážně jen penězi.
Na začátku května roku 2010 byl schválen vládní
dokument tzv. Rámcový vzdělávací program pro
základní umělecké vzdělávání, (RVP ZUV) podle kterého
si každá ZUŠ bude vytvářet své studijní programy
a osnovy jednotlivých předmětů šité takřka na míru.
Vzniká tak prostor pro uplatnění větší kreativity ve výuce
jednotlivých učitelů, kteří nebudou svazováni osnovami
několik desítek let starými. Bude možné volit vlastní
metody práce, přistupovat k žákům zcela individuálně
a rozvíjet u nich klíčové umělecké kompetence.

Základní umělecká škola Vsetín
adresa: Podsedky 285, 755 01 Vsetín
tel: 571 411 725
e-mail: zus@vs.inext.cz
www.zus-vsetin.org

Na Základní umělecké škole Vsetín jsme již v plné
přípravě na tvorbu Školního vzdělávacího programu,
(ŠVP), který bude vytvořen podle již zmíněného
Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké
vzdělávání vydaného ministerstvem kultury v květnu
2010. Na škole probíhá systematické proškolování všech
pedagogických pracovníků, vznikl řídící tým složený
s vedoucích jednotlivých oddělení a oborů v čele se dvěma
certifikovanými koordinátory, kteří budou na vzdělávacím
programu úzce spolupracovat s ředitelstvím ZUŠ Vsetín.
Do vytvářeni našeho ŠVP, který má vejít v platnost 1. 9.
2012 jsou zapojeni všichni učitelé školy. Věříme, že se
nám podaří vytvořit kvalitní vzdělávací dokument, který
bude naší škole sloužit po několik dalších generací.
Jiří Kašpar
pověřený koordinátor ŠVP
Vážení rodiče a příznivci výtvarného umění,
v současné době se hlavním předmětem zájmu pedagogů
i žáků naší školy stávají přípravy Krajské přehlídky
výtvarných oborů ZUŠ. Jedná se o prestižní soutěž žáků
VO, která se poprvé v historii existence naší školy koná
ve Vsetíně. Plošná, prostorová, objektová i počítačová
tvorba studentů pětadvaceti základních uměleckých
škol Zlínského kraje, včetně té naší, zaplní výstavní
prostory vsetínského Zámku a Galerie Stará radnice.
Práce studentů, které porota vyhodnotí jako nejzdařilejší,
dále postoupí do Národního kola přehlídky. Slavnostní
zahájení, na které Vás tímto srdečně zveme se koná 11. 5.
2011 v 17. 00 hod. v atriu vsetínského Zámku.
Jelikož jsou s organizací krajské přehlídky spojeny
nemalé finanční náklady přivítáme v této fázi příprav
jakoukoli podporu ze stran rodičů i příznivců studentské
výtvarné tvorby. I skromnou částkou nám významně
pomůžete pokrýt náklady související s pořádáním
a propagací soutěže, přispějete na ocenění studentů,
realizace plakátů a další výlohy spojené se zdárným
průběhem soutěže. Jména sponzorů, budou samozřejmě
uvedena v propagačních materiálech a tímto veřejně
prezentovány.
Krajská přehlídka nám poskytuje jedinečnou příležitost
seznámit se s výtvarnými názory žáků a pedagogů jiných
škol, poznat odlišné přístupy ve zpracování výtvarného
námětu a rozšířit si tak vlastní obzory. Z těchto důvodů
považujeme účast našich studentů VO v soutěži za
motivující a velmi přínosnou.
Mgr. Jana Šuláková
učitelka výtvarného oboru
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