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AKTUALITY březen 2016
Jaro je tady! Tento čas byl vždy spojován s optimismem a radostí. Doufejme, že
letošní jaro nebude jiné. Máme za sebou první čtvrtletí, které bylo na školách spojeno se
zápisy do budoucích prvních ročníků, které leckde z důvodu silného populačního ročníku
provázely problémy a zklamání. Možná nazrála doba ke změně vyhlášky o spádových
obvodech škol? Jistě si dobře pamatujete, jak halasně se na počátku devadesátých let razila
idea o profilaci škol a především možnosti rodičů konečně si vybrat pro vzdělávání svého
dítěte školu, jejíž zaměření, klima a např. nabídka volnočasových aktivit bude představám
rodičů nejlépe odpovídat. V Liberci jsme se z otevřeného dopisu dozvěděli, že všechny
základní školy jsou (rozuměj: mají být) stejné a není tedy důvod si mezi školami vybírat. Jistě
tomu tak není ani v Liberci, ani jinde. A co se výuky hudební výchovy týká ... lépe nemluvit.
Ostatně: na některých školách na druhém stupni tento předmět žáci v rozvrhu od 8. ročníku
buď nemají, nebo sice mají, ale hudební výchova se nekoná (konkrétní příklad: vyučuje jí
učitel fyziky: ... zpívat nemusíte, počítat ano ...). Snad letošní problémy se zápisy spojené
přispějí k posunu správným směrem.
Jistě netrpělivě čekáte na informaci o 27. Letní dílně hudební výchovy. Museli jsme
řešit problém: na liberecké škole v Jabloňové se bude během letních měsíců opravovat
topení a rozvod vody. Konání kurzu zde je tedy naprosto vyloučeno. Jak z toho? Rýsovaly se
tři možnosti: pro letošní rok kurz zrušit (a narušit tak opravdu dlouholetou krásnou tradici),
kurz ve zkrácené víkendové podobě uspořádat v září nebo hledat pro tento ročník jiné místo.
Po konzultaci s lektorským týmem a některými členy SHV jsme se s prof. Jiřím Holubcem
rozhodli, že využijeme nabídky kolegyně Šárky Vejvodové a kurz v ohlášeném termínu
uskutečníme v Mělníce. Podrobnosti s přihláškou zveřejníme na našich stránkách jako
obvykle v průběhu dubna. Změna je život a jisté vybočení ze zaběhnutých tradic nemusí být
na škodu. Pamětníci mi potvrdí, že jeden ročník „rychnovských“ kurzů úspěšně proběhl
v Opočně. Tedy: 27. ročník Letní dílny hudební výchovy se uskuteční ve dnech 13. – 19.
srpna 2016 v Mělníce. Více v příštích aktualitách.
Ve dnech 28. – 30. dubna 2016 se v Klajpedě v Litvě
uskuteční 3. mezinárodní olympiáda v hudební výchově. Počet
zúčastněných států se rozšířil: spolu s pořádající Litvou,
Lotyšskem, Estonskem, Polskem, Českou republiku a Slovinskem
letos vyšle své soutěžící i Slovensko a Chorvatsko. Českou
republiku (a tedy SHV) bude v porotě zastupovat paní Jiřina
Jiřičková a naším soutěžícím „želízkem v ohni“ bude Vašek Šolc
ze ZŠ Úvaly u Prahy. Soutěžícího i porotkyni fakticky vysílá naše
společnost, která vše zajišťuje i finančně. Tak držme palce, Vašek je šikovný (od roku 2015 je
členem Mensy).

Ve středu 16. března v Praze zasedalo prezídium České hudební rady při UNESCO,
předseda SHV je jeho členem. Zasedání předcházelo dvouhodinové pracovní setkání
pedagogické sekce. Je pozitivní, že z něj vzešlo několik konkrétních návrhů, které se týkají
školní hudební výchovy. Z jedním z nich se budete moci seznámit na LDHV.
Práce na aktuální verzi Standardů pro základní vzdělávání – hudební výchova, která
je nově strukturována do tří úrovní – minimální, optimální a excelentní, bude pokračovat.
K jednotlivým očekávaným výstupům byly ve všech úrovních v dostatečném množství
připraveny (nezávazné) příkladové úlohy. Následovat bude koncepce metodických
komentářů.
V sobotu 23. dubna se od 10*30 při příležitosti oslavy Dne učitelů 2016 v ZUŠ Stochov
(okres Kladno, Středočeský kraj) uskuteční první setkání ZUŠ pracujících v právním subjektu
více škol. Takovýchto škol pracuje v republice více než třicet a jejich pozice je v některých
ohledech nevyjasněná (např. vztah k AZUŠ – nejsou přijímány, některé školy byly dokonce
vyloučeny). Více informací poskytne Mgr. Kamila Barochová, tel: 775 055 872
zus.stochov@seznam.cz
Závěrem bych chtěl poděkovat všem z Vás, kteří uhradili členský příspěvek za rok
2015. Zde musím zmínit pana Jiřího Bryndu z Teplic, který byl dokonce štědrý v takové míře,
že se stal po předsedovi Janu Prchalovi historicky druhým faktickým sponzorem SHV.
Veselé Velikonoce!
Srdečně
Jan Prchal, předseda SHVČR

V Liberci 2016-03-20

