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AKTUALITY duben 2016
Jaro budiž pochváleno! Pavel Jurkovič takto žehnával létu, ale jistě by se na mne
za jarní požehnání nezlobil.
Další vzdělávání pedagogů může mít celou řadu podob a forem – od jednotlivých
přednášek a seminářů po několikadenní setkání formou tvůrčích dílen a workshopů.
Novodobá historie SHV je velmi úzce spojena s letními hudebně-výchovnými kurzy, které
vždy splňovaly několik kritérií: svým zaměřením aktuálně reagovaly na palčivé problémy
školní praxe, nabízely širokou paletu přístupů a metod, reprezentativními lektorskými týmy
byl vždy akcentován činnostní princip, na kurzech nechybělo muzicírování a humor. To
nejpodstatnější však tvořili samotní účastníci, kterým nebyl a není současný stav výuky
předmětu lhostejný a jsou ochotni obětovat část své dovolené, aby se setkali s podobně „HV
pozitivními“ kolegyněmi a kolegy. Není divu, že na kurzech (ať už se nazývaly různě a konaly
se v Chebu, Mostě, Znojmě, Rychnově nebo Liberci) vždy vládla skvělá, pozitivní a tvůrčí
atmosféra. Nepochybujeme, že nejinak tomu bude i letos, kdy se v polovině srpna setkáme
v Mělníce.
Díky iniciativě kolegyně Šárky Vejvodové a následné velkorysé nabídce vedení ZŠ
Jungmannovy sady v Tyršově ulici v Mělníce se 27. Letní dílna hudební výchovy uskuteční
výjimečně nikoli v Liberci, ale ve dnech 13.–19. srpna 2016 právě tam. Změna je život a určité
vybočení z jistých zaběhlých kolejí nemusí být na škodu. Podrobnou pozvánku s informacemi
naleznete na jiném místě našich v současnosti rekonstruovaných webových stránek, ale
několik informací poskytnu i zde. Kromě osvědčených lektorů bude tým „omlazen“ o několik
nových osobností a nepochybuji, že náplň kurzu obohatí. Můžete se těšit na tematiku
využívání dostupných multimédií, využití principů typických pro latinskoamerickou hudbu
i prvků dramatické výchovy. Spolu s lektorským týmem se budou účastníkům kurzu věnovat
i hosté: účast potvrdili Jitka Šuranská, houslistka a velice inspirativní osobnost zejména ve
využití současných technologií při interpretaci lidové písně, Ryan Simpson se svým triem,
v Česku působící kytarista a zpěvák z Memphisu, Tennessee, USA a Ernesto Javier Beltrán
z Kolumbie.
V průběhu kurzu se budete moci seznámit se zajímavými projekty, které mohou
účinně a snadno zatraktivnit Vaši výuku: svůj kreativní a velmi dobře využitelný blog
představí Lenka Pobudová, Kateřina Košťálová z Kühnova dětského sboru představí
a nabídne nahrávky úprav „klasického“ školního lidového repertoáru, Petr Kadlec tradičně
přiveze edukační programy České filharmonie a Jaroslav Raušer z Institutu moderní hudby
přiblíží zajímavý a fungující projekt.
I letos udělíme ocenění za dlouhodobý přínos školní hudební výchově – stane se tak
na seznamovacím večeru v neděli 14. srpna.
Přihlásit se lze stejně jako v minulých letech pouze elektronicky na www.shvcr.cz.
Těšíme se na shledanou nad soutokem Labe a Vltavy! Budeme Vám zavázáni, když
o kurzu uvědomíte své kolegy a známé, studenty i pedagogy z praxe.

3. mezinárodní olympiáda v hudební výchově se
nezadržitelně blíží. Letenky a jízdenky pro naše zástupce jsou
zakoupeny, náš reprezentant Vašek Šolc ze ZŠ Úvaly u Prahy finišuje
s přípravou, skladbu s názvem The Empty Waves pro violu, harfu
a perkuse má zkomponovanou. Na nás je, abychom Vaškovi ve
dnech 28.–30. dubna 2016 drželi palce a Jiřině Jiřičkové přejme
v Klajpedě v Litvě snadné rozhodování v porotě. Jistě nám o tom
bude vyprávět v Mělníce – letos rozšíří náš lektorský tým.
Práce na aktuální verzi Standardů pro základní vzdělávání – hudební výchova, které
jsou nově strukturovány do tří úrovní – minimální, optimální a excelentní, pro zástupce SHV
ČR skončila. Po pečlivém zvážení jsme s Jiřím Holubcem došli k názoru, že nás v pracovním
týmu, který doznal změn a jeho počet se oproti počáteční fázi značně zredukoval, již není
třeba. To podstatné bylo vykonáno, zejména v oblasti koncepce příkladových úloh, které
jsme se snažili koncipovat v maximální míře jako snadno a bezprostředně realizovatelné
v praxi. Je otázkou, do jaké míry tento dokument, který bude doporučený a nikoli závazný,
promítnou pedagogové do svého přístupu k výuce předmětu. SHV ČR bude pochopitelně
další kroky skupiny z NÚV sledovat a jako de facto jediný oborový subjekt s MŠMT
konzultovat.
Jak bylo zmíněno v minulých aktualitách, 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). Předseda SHV ČR se
setkání zúčastní, neboť problematiku naše společnost dlouhodobě sleduje. Pokud zajímá
i Vás, přijeďte! Více informací poskytne Mgr. Kamila Barochová, tel: 775 055 872
zus.stochov@seznam.cz.
Závěrem bych se chtěl podělit o příjemné zážitky, které jsem měl při poslechu již
zmíněného CD Kühnova dětského sboru Zpívejte s námi. Disk obsahuje naprostou „klasiku“ –
35 v naprosté většině jednohlasých úprav lidových písniček, od
Tluče bubeníček Přes Kdes, holubičko, lítala po Šla Nanynka do zelí.
Autorem vtipných, velice zajímavě instrumentovaných a skvěle
zahraných doprovodů je Jiří Gemrot a s přizvanými hudebníky
(m. j. Zemlinského kvarteto) a Kühnovým dětským sborem písně
nahrál sbormistr Jiří Chvála. Přiznám se, že CD si hraji především při
cestách autem – nahlas si písničky s „Kühňaty“ zpívám. Doporučuji!
Na LDHV se přesvědčíte sami. Více na www.zpivejtesnami.cz

Srdečně
Jan Prchal, předseda SHVČR
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