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ABSTRAKT
Cílem této bakalářské práce je vytvořit koncept uměleckého vzdělávání Karlovarského
kraje do roku 2025. Praktická část práce ověřuje postoj managementu základních
uměleckých škol k zásadnímu směřování uměleckého školství v tomto regionu. Dále jsou
analyzována data a poznatky šesti skupin respondentů – zákonných zástupců děti v MŠ,
zákonných zástupců stávajících ţáků základních uměleckých škol (dále jen ZUŠ), jejich
absolventů nebo výkonných umělců, manaţerů, zřizovatelů a pedagogů ZUŠ. Práce na
základě provedeného výzkumného šetření poskytuje zjištění, zda jsou v ZUŠ
Karlovarského kraje naplňovány cíle uměleckého vzdělávání. Dílčím cílem je zmapovat
moţnou budoucí realizaci celoţivotního uměleckého vzdělávání v kraji. Šetření poskytuje
zároveň zpětnou vazbu pro stávající management ZUŠ a odpovídá na otázku, jaké jsou
pozitivní a negativní stránky ZUŠ v souvislosti s jejich postavením na trhu vzdělávání
v Karlovarském kraji. Navrhovaný koncept uměleckého školství představuje ucelenou
představu o rozvoji základních uměleckých škol v Karlovarském kraji do roku 2025 a je
materiálem k další diskuzi.

KLÍČOVÁ SLOVA

Koncept, celoţivotní vzdělávání/učení, kompetence, realizace.

ABSTRACT
The aim of this bachelor thesis is to create a concept of artistic education of the Karlovy
Vary Region by 2025. Practical part of the thesis verifies the attitude of the management of
basic art schools to the fundamental direction of artistic education in this region. In
addition, the data and findings of six groups of respondents - legal representatives of
children in kindergartens, legal representatives of the pupils of the primary schools, their
graduates or performers, managers, founders and teachers of the Art School are analyzed.
The work on the basis of the research carried out provides the identification of whether the
artistic education objectives are fulfilled in the ZUŠ Karlovy Vary Region. The partial aim
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is to map out the possible future realization of lifelong artistic education in the region. The
survey also provides feedback on the current management of the primary school and
answers the question of the positive and negative aspects of the primary school in terms of
their position in the education market in the Karlovy Vary Region. The proposed concept
of arts education represents a comprehensive idea of the development of basic arts schools
in the Karlovy Vary region by 2025 and is a material for further discussion.
KEYWORDS
Concept, lifelong learning / learning, competence, realization.
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ÚVOD
Tato bakalářská práce se zabývá reálnými předpoklady rozvoje uměleckého školství
a naplňováním principů uměleckého vzdělávání v Karlovarském kraji. Téma bakalářské
práce jsem si zvolil z osobních i profesních důvodů. Od dětství jsem navštěvoval studijní
zaměření „Hra na housle“ v základní umělecké škole (dále jen ZUŠ), své schopnosti jsem
dále zdokonaloval na Konzervatoři v Teplicích. Po absolvování uměleckého studia
působím od roku 2001 jako pedagog hudebního oboru ZUŠ v Horním Slavkově, od roku
2013 zde vykonávám funkci ředitele. Na Univerzitě Karlově jsem úspěšně absolvoval
„Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky“ v programu celoţivotního vzdělávání.
Cílem této práce je vytvoření konceptu rozvoje uměleckého vzdělávání v Karlovarském
kraji na období 2018–2025 jako materiálu, který hodnotí pozitivní i negativní stránky
uměleckého školství v této části České republiky.
Hlavními prameny pro teoretickou část práce jsou mimo odborné školské literatury
Inspekční zprávy České školní inspekce, Výroční zprávy jednotlivých ZUŠ, Školní
vzdělávací programy, koncepce ZUŠ a zřizovací listiny. Práce se z pohledu uměleckého
školství zabývá analýzou Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
Karlovarského kraje 2016–2020 (dále jen „DZ KK“) a Dlouhodobého záměru vzdělávání
a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015–2020 (dále jen „DZ ČR“).
Teoretická část práce se dále věnuje pojmu celoţivotní vzdělávání/učení. Dílčím cílem
práce je zmapovat situaci ohledně moţné budoucí realizace tohoto typu vzdělávání v ZUŠ
Karlovarského kraje. Osobně jsem přesvědčen, ţe jsou zde vytvořeny ideální personální
i materiální podmínky pro realizaci celoţivotního vzdělávání, navíc je jeho důleţitost stále
více v zájmu celosvětové společnosti a pro umělecké školství je v současnosti velmi
aktuálním tématem.
V praktické části bakalářské práce jsem analyzoval data a poznatky celkem šesti skupin
respondentů - zákonných zástupců děti v MŠ, zákonných zástupců stávajících ţáků ZUŠ,
absolventů ZUŠ nebo výkonných umělců, manaţerů ZUŠ, zřizovatelů uměleckých škol
a pedagogů ZUŠ.
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Věřím, ţe tato práce bude inspirací pro ostatní manaţery ZUŠ nejen v Karlovarském kraji.
Umělecké vzdělávání je dlouhodobým procesem, který výrazným způsobem ovlivňuje
celoţivotní postoj člověka k ţivotu samotnému, člověk se prostřednictvím umění stává
nositelem hodnot a kultury vyspělé společnosti 21. století (Zapf 2012).
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1 Přehled vývoje uměleckého školství v ČR od 18. století do současnosti
Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém
měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet
a podporovat (Koţená 2017).
Umělecké školství má v České republice dlouhodobou tradici, velký význam pro rozvoj
hudebnosti v nejširších vrstvách české společnosti 18. století měla škola, hudba zde patřila
k hlavním vyučovacím předmětům, coţ vyplývalo ze závislosti škol na církvi a šlechtě,
která se kvůli zvýšení společenského lesku hudbou obklopovala (Československá
vlastivěda 1971, s. 92).
V tomto období působilo v Praze několik tanečních mistrů, drţitelů veřejných tančíren
a zároveň vyučujících tance (Zíbrt 1960, s. 251), byla zřízena Kreslířská akademie jako
nejstarší umělecká škola v českých zemích (Průcha 2009, s. 98), v roce 1811 vznikla pod
patronací Společnosti pro zvelebení hudby v Čechách Praţská konzervatoř (Dějiny České
hudební kultury 1972, s. 102), která patřila k prvním školám tohoto druhu v Evropě
(Průcha 2009, s. 98).
V 19. století vznikala řada městských hudebních škol, následně se jejich počet v době
první republiky ještě dále zvyšoval. Po druhé světové válce byl zaveden jednotný typ
hudebních škol, v šedesátých letech 20. století se tyto školy transformovaly na „Lidové
školy umění“, ve kterých postupně vznikaly nové umělecké obory. Od samého počátku
byly tzv. „Lidušky“ povaţovány za instituce určené především ke vzdělávání
talentovaných nebo mimořádně nadaných dětí, mládeţe a dospělých. Z logiky věci lze tedy
zodpovědně konstatovat, ţe uţ tehdy byly centry celoţivotního vzdělávání.
Teprve novelizace školského zákona po roce 1989 vrátila lidovým školám umění jejich
původní statut školy a dala jim i dnešní název - základní umělecká škola (Výzkumný ústav
pedagogický v Praze 2010, s. 8). Z pohledu managementu došlo na přelomu 20. a 21.
století k několika podstatným změnám. ZUŠ dříve nebo později vstoupily do právní
subjektivity a tímto krokem se jejich řízení zásadně změnilo, coţ pro management
uměleckých škol znamenalo zcela odlišný způsob vedení od stávajícího. Hlavní činností
škol (alespoň ve zřizovacích listinách) zůstalo nadále vzdělávání. Za klíčovou se v oblasti
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získávání potřebných znalostí a dovedností stále povaţuje příprava na všech stupních škol
včetně dalšího vzdělávání dospělých a celoţivotního vzdělávání. Zejména v posledním
desetiletí zaznamenaly ZUŠ ve vzdělávání spoustu nových impulzů, inovací a trendů.
Jedním z nezbytných kroků, především z hlediska fungování ZUŠ nadále jako státních
institucí, bylo vydání Rámcového vzdělávacího programu v roce 2010 Výzkumným
ústavem pedagogickým. O dva roky později byla v základním uměleckém vzdělávání
spuštěna kurikulární reforma, která školám otevřela zcela nové moţnosti. Především bylo
umoţněno změnit či upravit stávající vzdělávací plány s ohledem na potřeby a moţnosti
ţáků, v souvislosti s RVP došlo následně ke zpracování Školních vzdělávacích programů
jako dokumentů vypovídajících o škole a její vzdělávací nabídce, s přihlédnutím
k tradicím, místním vlivům a se zaměřením na utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
ţáků jako celoţivotního procesu, motivaci k celoţivotnímu učení a zejména poskytování
vzdělávání. Kurikulum se neomezuje pouze na získávání znalostí a dovedností, ale téţ na
utváření hodnot, zkušeností a chápání souvislostí označovaných jako kompetence. „Skryté
kurikulum“ představuje vše, s čím se ţáci ve škole setkávají a není to součástí oficiálního
kurikula, a co je můţe nějak ovlivňovat, tedy i osobní postoje a hodnoty učitelů, které
vědomě či nevědomě ţákům prezentují (Průcha 2000, s. 138).
Základní umělecké školy prošly od doby svého vzniku velkými změnami, rozvoj
unikátní sítě uměleckého školství v České republice je více neţ patrný. „Umělecká tvorba
je jedním z nejznámějších produktů naší země a většina našich světově uznávaných umělců
a dalších kvalitních profesionálů získala základy svého uměleckého vzdělání právě zde
(Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2010, s. 8). Umění je od nepaměti nedílnou
součástí lidského ţivota, jeho aktérům pomáhá najít vlastní identitu. Zkušenost opakovaně
potvrzuje, ţe děti zdravou měrou vedené k umění či navštěvující ZUŠ jsou schopny lepší
spolupráce, projevují radost, umí se vyrovnávat s náročnými situacemi, porozumět zadání,
logicky vyhodnotit situaci, přirozeně kombinovat znalosti z různých předmětů, vytvářet
systémové pomůcky v učení. Kromě toho odborníci spojují např. hru na hudební nástroj
i s růstem intelektu a výrazně lepšími výsledky při úkolech zaměřených na paměť. Hudba
také díky pravidelnému tréninku výrazně ovlivňuje schopnost chápat čas a jeho organizaci.
Rovněţ je prokázáno, ţe učí trpělivosti, vytrvalosti a disciplíně a to formou, kterou dítě
vnímá jako jistou hru (Muziker 2017).
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ZUŠ poskytují individuální, ale i kolektivní výuku. Ta je populární mezi stávajícími ţáky
a zároveň velmi atraktivní pro další uplatnění absolventů. Některé školy poskytují
vzdělávání napříč generacemi, mezigenerační setkávání v sobě nesou prvky terapie
a přinášejí pozitivní proţitky prostřednictvím umění. Tímto způsobem je bezpochyby
naplňován princip celoţivotního vzdělávání a ZUŠ tak můţeme zahrnout do společnosti
vědění.
Společnost vědění (někdy je pouţíván termín znalostní společnost) je teoretický koncept
společnosti rozvinutý zejména v 90 letech 20. století, ve které je vědění klíčovou hodnotou
(Rabušicová a Rabušic 2008, s. 28). Tento pojem nejlépe odpovídá širokému významu,
který koncept takové společnosti nese.
Vzdělanostní společnost („education society“) je velmi frekventovaným pojmem vědních
disciplín. Jedná se o mezinárodně uznávanou a prosazovanou koncepci, podle níţ další
rozvoj a zdokonalování společnosti musí být podporováno tím, ţe se všichni lidé v průběhu
ţivota vzdělávají a celoţivotní učení se stává součástí způsobu ţivota. Poznávání a vědění
jsou základními atributy člověka. V současné době jsou základní umělecké školy součástí
systému na sebe navazujícího uměleckého vzdělávání (Výzkumný ústav pedagogický
v Praze 2010, s. 8). Strukturu uměleckého vzdělávání v ČR popisují následující přehledná
schémata
Schéma č. 1 - Sedmileté studium v ZUŠ - příprava na střední pedagogické školy,
konzervatoře či vysoké umělecké školy s uměleckým či pedagogickým zaměřením.

Střední školy

Vysoké školy

Základní

s uměleckým či

s uměleckým či

umělecké školy

pedagogickým

pedagogickým

zaměřením

zaměřením

I.stupeň

aonzervatoře

Zdroj: vlastní
Realizace tohoto schématu probíhá následujícím způsobem: ţák studuje v ZUŠ první
sedmiletý cyklus, který absolvuje. Dále můţe pokračovat ve studiu na Konzervatoři či
Střední pedagogické škole. V případě velmi úspěšného absolvování konzervatoře, se
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kterým úzce souvisí osobní charakterový rozvoj studenta, se nabízí moţnost pokračovat ve
studiu na vysoké škole s uměleckým zaměřením (např. Akademie múzických umění
v Praze). Druhou variantou je absolvování Střední pedagogické školy s pokračováním na
Vysoké škole taktéţ pedagogického zaměření.
Schéma č. 2 - Jedenáctileté studium v ZUŠ - příprava na vysoké školy pedagogického
zaměření

Vysoké školy

Základní umělecké

s pedagogickým

školy I. a II. stupeň

zaměřením

Zdroj: vlastní
Realizace tohoto schématu znamená v praxi absolvování sedmiletého cyklu uměleckého
vzdělávání v ZUŠ (1. stupeň studia), dále čtyřletého cyklu uměleckého vzdělávání v ZUŠ
(2. stupeň studia) s následnou moţností pokračování na vysoké škole s pedagogickým
zaměřením.
V případě skutečně mimořádného talentu jedince a velmi intenzivní přípravy ve spolupráci
s fundovaným odborníkem je moţné po absolvování I. stupně základního uměleckého
vzdělávání pokračovat ve studiu na vysoké škole uměleckého zaměření (např. AMU
Praha). Dále jsou mezi klienty ZUŠ i ţáci, kteří pokračují ve studiu na Konzervatoři po
absolvování I. i II. stupně ZUŠ. Nejlepším předpokladem pro přijetí na konzervatoř nebo
vysokou školu uměleckého zaměření je absolvování studia v ZUŠ, existují ale umělci, kteří
byli vzděláváni u soukromých pedagogů. Podmínkou přijetí na střední pedagogickou školu
můţe být i talentová zkouška obsahující dovednost hry na hudební nástroj, důraz je kladen
i na znalost hudební nauky, intonace a hudební teorie.
Základní umělecké školy poskytují v České republice základy uměleckého vzdělávání ve
čtyřech uměleckých oborech: hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický,
neposkytují však stupeň vzdělání. Do studia příslušného oboru jsou ţáci přijímáni na
základě prokázaných předpokladů (přípravné studium) nebo talentové zkoušky (studium
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I. a II. stupně a studium pro dospělé). Studium pro dospělé umoţňuje zájemcům o tento typ
studia další rozvoj v uměleckých oblastech v metodicky fundovaném prostředí v souladu
s koncepcí celoţivotního vzdělávání. Studium daného stupně uměleckého oboru je
zakončeno závěrečnou zkouškou, která můţe mít podobu absolventského vystoupení nebo
výstavy výtvarných prací (MŠMT ČR 2005).
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2 Umělecké vzdělávání v Karlovarském kraji
Za počátek nejen uměleckého vzdělávání ale i hudební historie v Karlovarském kraji
povaţuji lokalitu bečovska, hudební tradice zde sahá aţ do 17. století, kdy zde působilo
početné hudební bratrstvo pod názvem Collegium Musicum – sdruţení pro chrámovou
hudbu, podporované funkcionáři zdejšího panství a bohatými měšťany. Účelem tohoto
početného spolku (v 18. století měl jiţ 823 členů) byla hudební a pěvecká výchova, která
se šířila z Bečova do celého okolí (Hudební minulost a současnost Karlovarského kraje
2004, s. 74). Roku 1887 vznikla v Bečově na Karlovarsku německá Hudební škola
podporovaná Říšskou radou i rakouskou vládou, s úmyslem vytvořit z ní německou
konzervatoř (Dějiny České hudební kultury 1972, s. 102). Za zakladatele výchovy
profesionálních hudebníků v Bečově lze povaţovat Karla Veitha, který v roce 1806 přišel
do Bečova nad Teplou hledat zaměstnání. Brzy se stal ředitelem školy i místního kůru,
jeho ţáci odcházeli po studiích do lázeňských měst jako hráči do orchestrů. Jedním z nich
byl i významný bečovský hudebník Josef Labitzký (1808–1881), vynikající houslista
a dirigent, který v roce 1835 zaloţil Karlovarský symfonický orchestr jako sezónní
lázeňské těleso. Jeho syn August Labitzký jej o 40 let později proměnil ve stálý
symfonický orchestr s všestranným repertoárem (Karlovarský symfonický orchestr, 2017).
Veškerý další hudební ţivot v minulosti se v Bečově nad Teplou odvíjel v souvislosti
s existencí KSO. U příleţitosti oslav dvoustého výročí narození Josefa Labitzkého byl dne
24. 4. 2003 škole propůjčen čestný název Základní umělecká škola „Josefa Labitzkého“,
pod kterým zde funguje dodnes.
Podíváme-li se krátce do historie dalších ZUŠ Karlovarského kraje, stěţejní roli v dnes jiţ
bývalých okresech sehrály školy v Sokolově, Chebu a Mariánských Lázních. Základní
umělecká škola Sokolov podle dochovaných školních kronik v roce 1953 otevřela své
pobočky

v Horním

Slavkově,

Chodově,

Kynšperku,

Lokti

a

Habartově

(http://www.zussokolov.cz/cz/historie/). Vznik Základní umělecké školy v Chebu je
datován ještě dříve - 1. března 1946. Postupným osidlováním města přicházelo stále více
ţáků a tak během tří let čítala škola 17 učitelských sil a 400 ţáků. Od roku 1960 měla škola
dvě

pobočky,

v současnosti

samostatné

ZUŠ

–

Františkovy

Lázně

a

Luby

(http://www.zuscheb.cz/historie). Základní uměleckou školou, která v roce 2016 oslavila
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své devadesáté výročí vzniku je ZUŠ „Fryderika Chopina“ Mariánské Lázně
(http://www.zus-ml.cz/index.php/o-kole-mainmenu-50).
Další ZUŠ Karlovarského kraje byly zprvu pouze pobočkami jakýchsi „centrálních“
lidových škol umění a svoji samostatnou činnost vyvíjely od šedesátých let 20. století.
Historie hudebních škol v Karlovarském kraji dokazuje, ţe mají dlouhodobou tradici,
vychovaly celou řadu významných českých interpretů a fungují jiţ dlouhá desetiletí.
V současnosti v Karlovarském kraji uskutečňuje umělecké vzdělávání celkem dvacet ZUŠ
(Aš, Bečov nad Teplou, Františkovy Lázně, Habartov, Horní Slavkov, Cheb, Chodov,
Karlovy Vary 2x, Kraslice, Kynšperk, Luby, Mariánské Lázně, Nejdek, Nová Role, Ostrov
nad Ohří, Sokolov, Teplá, Touţim, Ţlutice). Okres Cheb zahrnuje 6 uměleckých škol,
okres Sokolov taktéţ 6 uměleckých škol a okres Karlovy Vary 8 uměleckých škol.
Uvedené školy působí v dalších místech poskytovaného vzdělávání (Abertamy, Bochov,
Boţí Dar, Březová, Bukovany, Dalovice, Dolní Ţandov, Drmoul, Hranice, Hroznětín,
Hazlov, Chyše, Jáchymov, Krajková, Kolová, Lázně Kynţvart, Loket, Lomnice, Nové
Sedlo, Oloví, Pernink, Rotava, Sadov, Stará Role, Velká Hleďsebe). Dlouhodobý záměr
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje 2016–2020 (dále jen DZ
KK) uvádí informaci, ţe počet ţáků v ZUŠ se jiţ několik roků drţí na podobné úrovni,
avšak stoupá podíl těchto ţáků k celkové věkové populaci (DZKK, Karlovy Vary 2016,
s. 40).
Základní umělecké školy se nevěnují pouze uměleckému vzdělávání, coţ je jejich hlavní
činnost. Výročními zprávami lze jednoznačně dokladovat, ţe jsou kulturními institucemi či
centry, které ovlivňují vzdělanost společnosti a to bez ohledu na velikost místa svého
působení. Řada škol se intenzivně věnuje mezinárodní spolupráci, jejich orchestry,
pěvecké sbory, komorní soubory, taneční a divadelní skupiny reprezentují svojí uměleckou
činností Karlovarský kraj v zahraničí, na mezinárodních soutěţích, výjimkou nejsou ani
školy, které pro pedagogy organizují vzdělávací semináře věnující se různým studijním
zaměřením, ale i dalším aktuálním tématům (ŠVP, tréma ţáků, šikana na školách atd.).
Některé školy poskytují nově vzdělávání i věkové skupině seniorů, které zpravidla bývá
finančně podporováno zřizovatelem těchto škol.
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V kraji působí Krajská umělecká rada základních uměleckých škol Karlovarského kraje
(dále jen „KUR ZUŠ KK), která je členěna na jednotlivé sekce. Jedná se o odborný
a metodický poradní orgán pro oblast základního uměleckého vzdělávání a její význam
spočívá především v oblasti organizace regionálních přehlídek a soutěţí ZUŠ. KUR ZUŠ
KK napomáhá také plynulému zavedení reformy základního uměleckého vzdělávání
a zajišťuje rychlý přenos odborných informací (DZKK, Karlovy Vary 2016, s. 40).
Dvanáct ZUŠ Karlovarského kraje (Aš, Bečov, Habartov, Horní Slavkov, Chodov,
Karlovy Vary, Kraslice, Kynšperk, Mariánské Lázně, Ostrov nad Ohří, Sokolov, Touţim)
jsou členy Asociace Základních uměleckých škol České republiky (dále jen AZUŠ ČR),
jejímţ předmětem činnosti je prosazování a ochrana existenčních a ekonomických zájmů
ZUŠ a také péče o rozvoj a kvalitu uměleckého školství v České republice. Členem
asociace můţe být samostatně organizovaná základní umělecká škola (bez ohledu na
zřizovatele), která byla zřízena v souladu s právními předpisy a je zařazena do rejstříku
škol, tvořících vzdělávací soustavu České republiky. Člena zastupuje v asociaci jeho
statutární orgán (ředitel) nebo jím písemně zplnomocněná fyzická osoba (Stanovy AZUŠ
Praha 1999, s. 2). AZUŠ ČR usiluje o zachování sítě škol, aktivně připomínkuje tvorbu
a změny zákonných norem, vyjadřuje se k řešení pracovně-právních otázek, usiluje
o takovou podobu financování ZUŠ, která zajistí rovný přístup k základnímu uměleckému
vzdělávání, spolupracuje při tvorbě a úpravách kurikulárních dokumentů, uplatňuje
připomínky k podobě pedagogické dokumentace, organizuje a spolupodílí se na vytváření
podmínek pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a spolupracuje při tvorbě
a realizaci přípravy budoucích učitelů. Asociace je zaloţena základními uměleckými
školami podle ustanovení občanského zákoníku o zájmových sdruţeních právnických osob
(§ 20f aţ 20j) registrovaná u Magistrátu hl. m. Prahy (Stanovy AZUŠ ČR Praha 1999,
s. 1).
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3 Statistické údaje uměleckého školství v ČR a Karlovarském kraji
v období 2005–2017
Podkladem pro následující kapitolu jsou oficiální data Krajského úřadu Karlovarského
kraje, odboru školství, mládeţe a tělovýchovy a dále Ústavu pro informace ve vzdělávání,
výchozími stěţejními dokumenty jsou téţ „Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje
vzdělávací soustavy České republiky na období 2015–2020“ a „Dlouhodobý záměr
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje“.
Jak jiţ bylo řečeno, síť základních uměleckých škol v České republice je unikátem a zájem
o umělecké vzdělávání v České republice kaţdoročně roste. V následující kapitole
porovnávám data týkající se uměleckého vzdělávání v ČR v období 2005–2017.
Statistické údaje Ústavu pro informace ve vzdělávání uvádí počet ZUŠ v roce 2005 celkem
474 (UIV - online). K 30. 9. 2017 je ZUŠ v ČR celkem 492, tedy o 18 více. Počet ţáků za
stejné období vzrostl o 35 002 ţáků (z 216 216 ţáků v roce 2005 na 251 218 ţáků v roce
2017), coţ je průměrně 2 692 ţáků/rok. Počet pedagogů v uměleckém vzdělávání vzrostl
o 2 175 osob (z 9 462 pedagogů v roce 2005 na 11 637 pedagogů v roce 2017). Přehledné
údaje zpracované po jednotlivých školních letech výše uvedeného období jsou obsahem
přílohy č. 1 - Statistická data uměleckého školství v ČR 2005–2017.
Počet ZUŠ v Karlovarském kraji se od roku 2005 nezměnil, ţáci se stále vzdělávají
v celkem 20 základních uměleckých školách, počet ţáků za sledované období stoupl o 969
ţáků (z 8 558 ţáků v roce 2005 na 9 527 ţáků v roce 2017), coţ je průměrně 75 ţáků za
rok. Počet pedagogů vzrostl o 99 (z 348 pedagogů v roce 2005 na 447 pedagogů v roce
2017). Přehledné roční údaje jsou uvedené v příloze č. 2-Statistická data uměleckého
školství v Karlovarském kraji 2005–2017.
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje
2016–2020 uvádí následující: Přes demografický pokles ţáků základních škol zájem
uchazečů o vzdělávání v ZUŠ stále trvá. Míra účasti ţáků na základním uměleckém
vzdělávání vyjádřená v podílu vzhledem ke generaci 6-18letých je s přihlédnutím
k výběrovému zaměření tohoto druhu škol na hranici únosnosti finančního zajištění
(DZKK 2016, s. 25). Budeme-li se detailně zabývat počty ţáků ZUŠ v Karlovarském kraji,
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dle stanovených kapacit, které jsou obsahem rejstříku škol a školských zařízení MŠMT, je
zajímavé porovnat, jak jsou tyto kapacity naplněny k 30. 9. 2017, tedy k poslednímu
oficiálnímu datu, kdy byly odevzdávány výkazy S 24, které uvádí počet ţáků ZUŠ
v aktuálním školním roce 2017/2018. Data, která jsou zobrazena v příloze č. 3-Naplněnost
stanovených kapacit ZUŠ Karlovarského kraje k 30. 9. 2017, jsem získal díky vstřícnosti
Ing. Viléma Suka z Odboru správy a řízení vzdělávací soustavy, oddělení školského
rejstříku MŠMT ČR.
Celková naplněnost ZUŠ Karlovarského kraje dle odevzdaných výkazů S 24 k 30. 9. 2017
je 81 % (vyjádřeno v procentech po zaokrouhlení), volných studijních míst je celkově
2 215, tj. 19 % z celkové kapacity ZUŠ Karlovarského kraje. Počet ţáků ZUŠ v aktuálním
školním roce 2017/2018 je o 123 ţáků vyšší neţ ve školním roce 2016/2017. Pokud
bychom předpokládali obdobný nárůst ţáků ZUŠ v budoucích letech, v roce 2025 (tento
rok uvádím záměrně vzhledem k tématu bakalářské práce) by byla naplněnost ZUŠ
Karlovarského kraje 10 511 ţáků, coţ je 89,5 % z celkové současné nastavené kapacity
ZUŠ. V roce 2035 by ZUŠ Karlovarského kraje mohly mít 11 741 ţáků, coţ je téměř
100 % naplnění současných kapacit. Reálnost budoucí prognózy je ovšem ovlivněna
několika faktory, které opět uvádím z hlediska hlavního cíle bakalářské práce.
Management ZUŠ Karlovarské kraje by měl zastávat jednotné postoje v oblasti spolupráce
s mateřskými a základními školami, nadále by byla ţádoucí spolupráce nejen mezi ZUŠ
samotnými, ale i s ostatními typy škol, na propagaci a zviditelnění uměleckého školství by
se měl podílet nejen management jednotlivých škol, ale také instituce KUR ZUŠ KK. Ta
by také měla iniciovat vyhlášení dotačních titulů Krajského úřadu Karlovarského kraje na
cílenou

podporu

uměleckého

školství.

Neméně

důleţité

je

z hlediska

kvality

poskytovaného uměleckého vzdělávání vytváření optimálních podmínek pro jeho realizaci.
Zde je primární dostatečná finanční podpora zřizovatelů jednotlivých ZUŠ v kraji (opět je
tato otázka předmětem praktické části bakalářské práce). V otázce naplnění stávajících
stanovených kapacit ZUŠ v Karlovarském kraji nelze opomenout často diskutovanou
kvalitu poskytovaných sluţeb ve školství, která je úzce spjata s kvalitou kurikula,
pedagogů, vzdělávání a kulturou školy.
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Primárním důvodem, proč tato data zmiňuji a proč vůbec uvádím prognózu naplněnosti
kapacity ZUŠ je navrhované opatření v oblasti uměleckého vzdělávání, které je uvedeno
v DZ KK 2016–2020, tj. nepodporovat neodůvodněné zvyšování kapacit ZUŠ (DZ KK
2016, s. 25), za coţ dle tohoto dokumentu zodpovídá Krajský úřad nebo obec. Jedná se
o doporučení zřizovatelům a ředitelům škol, které je ovšem dle mého názoru z pohledu
aktivního ředitele školy zcela absurdní. Problematikou navýšení kapacity ZUŠ jsem se
detailně zabýval, jako ředitel školy jsem podal ţádost o navýšení kapacity Základní
umělecké školy Horní Slavkov, příspěvkové organizace a musím konstatovat následující
fakta. Zřizovatel ZUŠ - Město Horní Slavkov jednomyslně ţádost o navýšení kapacity
schválil, stejně tak Rada města Loket, kde má ZUŠ dlouhodobě svoji pobočku jako další
místo poskytovaného uměleckého vzdělávání. Krajský úřad Karlovarského kraje ji
doporučil MŠMT jako důvodnou, nicméně vzhledem k demografickému vývoji v okrese
Sokolov byla tato ţádost MŠMT zamítnuta. Jedním z argumentů byl zmíněný
demografický vývoj a mimo jiné skutečnost, ţe procento ţáků základních škol, kteří se
vzdělávají v ZUŠ Karlovarského kraje, je nejvyšší v České republice.
Pokud je hlavním cílem bakalářské práce vytvořit koncept uměleckého školství
v Karlovarském kraji do roku 2025, dle mého názoru musí být v rámci výzkumného šetření
poloţeny manaţerům ZUŠ v Karlovarském kraji ohledně kapacit škol následující otázky:
zda-li je nastavená kapacita pro potřeby jejich školy a míst působiště dostatečná
(s tím souvisí i zamýšlené otevírání dalších míst poskytovaného uměleckého vzdělávání,
coţ ale také není argumentem pro MŠMT k navýšení kapacity), dále jaká je dle jejich
názoru propagace uměleckého školství v kraji, pokud celková naplněnost ZUŠ činí cca
81 % (samozřejmě je nutné brát v potaz jednotlivé disproporce - jaké je místo působení
ZUŠ, jeho velikost, počet obyvatel města či obce, kde působí, konkurence v podobě
dalšího zájmového vzdělávání a v neposlední řadě také aktivita managementu ZUŠ) a zda
by uvítali širokou diskuzi nad opatřeními pro umělecké školství v kraji, která budou
uvedena v obdobném rozvojovém dokumentu KÚ KK na období 2021–2025.
Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy nedoporučuje nadále schvalovat ţádosti
Základních uměleckých škol Karlovarského kraje o navýšení dosavadních nastavených
kapacit. Taková ţádost bude podpořena pouze v souvislosti se stoupajícím demografickým
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vývojem v okrese, kde se ţadatel o navýšení kapacity nachází. Ten je ale v současné době
minimální a do budoucna má spíše klesající tendenci, coţ dokládají data z DZ KK na
období 2016–2020 - viz graf č. 1 - Demografická projekce u vybraných věkových kategorií
v KK. Uvedený graf názorně ukazuje pokles populace tříletých a šestiletých dětí v období
2018–2022, ve stejném období naopak mírně stoupá populace patnáctiletých dětí
v Karlovarském kraji. Pro úplnost v příloze č. 4 uvádím počet ţáků základních škol
v Karlovarském kraji v letech 2005–2017, abych mohl dále stanovit procento těchto ţáků
navštěvujících ZUŠ Karlovarského kraje. Data uvedená v příloze č. 4 mohou být
relevantní, neboť ve II. cyklu uměleckého vzdělávání navštěvují ZUŠ i ţáci středních škol,
ve studiu pro dospělé osoby výdělečně činné, tedy studující dospělí. V příloze č. 5 uvádím
z tohoto důvodu počet ţáků ZUŠ Karlovarského kraje v II. cyklu studia, počet studujících
dospělých a upravené procento ţáků ZŠ navštěvujících ZUŠ v období 2005–2017
(z celkového počtu ţáků ZUŠ jsem odečetl ţáky II. cyklu studia a studia pro dospělé
a znovu vypočítal procento ţáků ZŠ studujících na ZUŠ). Z uvedené přílohy je patrné, ţe
nejniţší podíl ţáků ZŠ na ZUŠ byl ve školním roce 2005/2006 (26,7 %), nejvyšší ve
školním roce 2012/2013 (36,2 %), do roku 2016/2017 podíl ţáků ZŠ na ZUŠ má mírně
klesající tendenci, ve školním roce 2017/2018 byl zaznamenán mírný nárůst (34,5 % oproti
34,1 % v předcházejícím školním roce).
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4 Cíle a kompetence v základním uměleckém vzdělávání
V následující kapitole se zabývám otázkou, jaké jsou cíle a kompetence základního
uměleckého vzdělávání. Úkolem kaţdé vzdělávací instituce je probudit v člověku zájem
o celoţivotní studium. Opírám-li se o definici J. Průchy, E. Walterové a J. Mareše (2001)
v pedagogickém slovníku, která uvádí, ţe v posledních desetiletích se ve vzdělávací
politice v celosvětovém měřítku prosazuje koncepce vzdělávat se v průběhu celého ţivota
a nejde přitom o rozšiřování stávajících vzdělávacích systémů, je na místě konstatovat, ţe
ZUŠ v současném průběhu svého vývoje jsou v tomto ohledu výjimkou. Pokud totiţ nabízí
vzdělávání v uměleckých oborech, např. věkové skupině seniorů, z mého pohledu se jedná
o rozšiřování uměleckého vzdělávacího systému. Tato zásadní změna by mohla být
v budoucích letech nejprve odbornou a posléze i laickou veřejností vnímána jako systém
celoţivotního učení. Otázkou zůstává, zda zmíněný nový trend bude dříve nebo později
širokou veřejností adekvátně vnímán jako celoţivotní.
S termíny cíl i kompetence se pochopitelně setkáváme v našich základních školských
dokumentech. Cíl je ţádoucí stav, kterého chceme dosáhnout v reálném čase a je docela
jedno, které oblasti ţivota se týká. Cílová orientace je pro pojetí celého výchovně
vzdělávacího systému zcela zásadní (Univerzita Karlova Praha 2007, s. 10).
Nejznámější taxonomií cílů je taxonomie B. S. Blooma (Průcha 2009, s. 136), která má
šest základních stupňů: zapamatování, porozumění, aplikace, analýza, hodnocení, tvoření.
Zásady a cíle vzdělávání jsou obsahem § 2 zákona č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Z pohledu uměleckého
školství bych vyzdvihnul tyto:
1) Zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce, které je v ZUŠ více neţ reálné vzhledem
k vyššímu procentu individuální výuky a moţnosti pedagoga v této výuce ve větší míře
pozitivně ovlivnit další směřování a vývoj ţáka.
2) Moţnosti kaţdého vzdělávat se po dobu celého ţivota při vědomí spoluodpovědnosti za
své vzdělávání - jak jiţ bylo několikrát uvedeno, umělecké vzdělávání je komplexním
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systémem, který reaguje na moderní vzdělanostní dokumenty a celoţivotní vzdělávání na
ZUŠ je vzhledem k fungujícímu studiu pro dospělé jiţ řadu let funkční.
3) Rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi,
mravními a duchovními hodnotami pro osobní i občanský ţivot, výkon povolání nebo
pracovní činnosti, získávání informací a učení se po celý ţivot - v průběhu studia v ZUŠ
dozajista dochází k mravnímu a hodnotovému utváření aktivního i pasivního účastníka
tohoto vzdělávání a také k rozvoji jeho osobnosti. Aktivní účastník má zároveň moţnost
volby, zda se po absolvování studia bude umělecké činnosti věnovat profesionálně,
amatérsky nebo vůbec.
4) Poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic - v rámci realizace koncertů,
výstav a jiných uměleckých aktivit ve spolupráci se zahraničními školami je tento cíl
v uměleckém vzdělávání velkou měrou dosaţen.
Ostatní cíle uvedené v § 2 č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, jsou samozřejmě
neméně podstatné.
Usnesením Vlády ČR č. 538 ze dne 9. července 2014 byla schválena Strategie vzdělávací
politiky České republiky do roku 2020. Toto usnesení je závazné především pro ministra
školství, mládeţe a tělovýchovy, kterému ukládá realizaci Strategie a předkládání jejího
vyhodnocení ve dvouletém intervalu. Schválením Strategie vzdělávací politiky České
republiky do roku 2020 vládou definitivně pozbývá platnosti Národní program rozvoje
vzdělávací soustavy (tzv. Bílá kniha) z roku 2001. V těsné vazbě na Strategii vzdělávací
politiky České republiky do roku 2020 budou naopak připraveny navazující strategické
dokumenty, které její jednotlivé priority a cíle rozpracují do konkrétních opatření
(Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, Praha 2014, s. 3). Přestoţe
platnost Bílé knihy z roku 2001 nebyla formálně ohraničena a její účinnost nebyla nikdy
oficiálně ukončena, období předpokládané jejími tvůrci pro naplňování deklarovaných cílů
(pět, v některých případech deset let) uplynulo (Strategie vzdělávací politiky ČR do roku
2020, Praha, 2014, s. 4). Bílá kniha nebyla nahrazena ţádným dokumentem srovnatelného
významu, rozsahu a záběru. V tomto, pro rozvoj vzdělávací soustavy v ČR, zcela zásadním
dokumentu je správně konstatováno, ţe cíle vzdělávání musí být odvozovány jak
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z individuálních, tak i společenských potřeb. Vzdělávání se nevztahuje jen k vědění
a poznávání, tedy k rozvíjení rozumových schopností, ale i k osvojování si sociálních
a dalších dovedností, duchovních, morálních a estetických hodnot a ţádoucích vztahů
k ostatním lidem i ke společnosti jako celku, k emocionálnímu a volnímu rozvoji,
v neposlední řadě pak ke schopnosti uplatnit se v měnících se podmínkách zaměstnanosti
a tím i trhu práce. Proto má vzdělávání více rozměrů, je současně zaměřeno na rovinu
osobního rozvoje, začleňování do ţivota společnosti, formování občana i na přípravu pro
pracovní ţivot (MŠMT Praha 2001, s. 14). Ve vztahu k rámcovým a školním vzdělávacím
programům zmiňuje tento dokument obecné i klíčové kompetence zaměřené zejména na
rozvoj osobnosti člověka i na přípravu pro další vzdělávání či vstup do praxe. Důleţitým
dokumentem je právě Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání.
Jedním

ze

stanovených cílů

vzdělávání

v ZUŠ

zde

uvedených

je:

„Utvářet

a rozvíjet klíčové kompetence ţáků, kultivovat tím jejich osobnost po stránce umělecké
a motivovat je k celoţivotnímu učení“ (RVP pro ZUŠ, Praha 2010, s. 13). V souvislosti
s vytvářením rámcových vzdělávacích programů se v odborné pedagogické veřejnosti
hovořilo o „kompetencích“ mnohokrát. V osobním rozvoji hovoříme o kompetencích jako
o souhrnu vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot umoţňující uplatnění
a osobní rozvoj jednotlivce.
Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 vychází z předpokladu, ţe pro
další období je třeba stanovit omezené mnoţství priorit, o jejichţ dosaţení by tvůrci
vzdělávací politiky měli systematicky usilovat. Vzdělávací politika České republiky
směřuje obecně k rozvoji vzdělávacího systému zaloţeného na konceptu celoţivotního
učení, tak aby zodpovědně naplnila základní smysl vzdělávání: osobnostní rozvoj
přispívající ke zvyšování kvality lidského ţivota, udrţování a rozvoj kultury jako soustavy
sdílených hodnot, rozvoj aktivního občanství vytvářející předpoklady pro demokratické
vládnutí a přípravu na pracovní uplatnění.
Právě díky inovaci vzdělávacího systému, se kompetence staly významnou součástí
vzdělávací strategie České republiky a navázaly na vývoj evropské vzdělávací politiky,
byla i u nás v podstatě dokončena implementace přístupu ke vzdělávání a učení podle
kompetencí do systému celoţivotního učení a vzdělávání. Pojem kompetence tedy můţeme
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definovat také jako jedinečnou schopnost člověka úspěšně jednat a dále rozvíjet svůj
potenciál na základě integrovaného souboru vlastních zdrojů, a to v konkrétním kontextu
různých úkolů a ţivotních situací, spojenou s moţností a ochotou (motivací) rozhodovat
a nést za svá rozhodnutí odpovědnost (Veteška a Tureckiová 2008, s. 27).
Cílem základního uměleckého školství je v celospolečenském zájmu umoţnit co
největšímu počtu dětí a mládeţe projít kultivací vzdělávacího procesu umělecké výuky
a výchovy (Protokol ze sjezdu učitelů v Brně, Brno 2001).
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5 Jaký typ vzdělávání ZUŠ poskytuje
V uměleckém školství osobně preferuji pouţívání pojmu celoţivotní učení, neboť je zde
primární aktivní přístup jednotlivce, který vede k dosaţení lepších výsledků v poţadované
kvalitě. Navíc v pojetí uměleckého školství dochází v posledních letech k propojování
výuky nabízených oborů, čímţ učící se jedinci získávají kompetence napříč těmito obory
a toto vzdělávání je chápáno jako propojený celek. ZUŠ dnes preferují kombinace
vyučovaných oborů jiţ v přípravném studiu, dávají tedy moţnost nově přijatým ţákům
vyzkoušet celou základní komplexní oborovou nabídku školy. Budeme-li pomíjet
skutečnost, ţe tito ţáci mají snadnější následnou volbu hlavního uměleckého oboru,
kterému se rozhodnou dle prokázaných schopností věnovat, především, a to je o mnoho
důleţitější, od nejmladšího věku získávají kompetence pro jejich budoucí ţivot.
Ve Strategii celoţivotního učení ČR je toto učení definováno jako nepřerušená kontinuita,
která jde „od kolébky do zralého věku“. Dle mého názoru umělecké vzdělávání výše
uvedený fakt naprosto splňuje, neboť je poskytováno ţákům zpravidla od pěti let věku.
Některé ZUŠ umoţňují v rámci okruhů své doplňkové činnosti navštěvovat dětem mladším
pěti let tzv. kurzy, čímţ si mimo jiné zajišťují dostatek talentovaných ţáků k budoucímu
studiu. Základem pro celoţivotní učení je vzdělávání od nejútlejšího věku, nesmím ovšem
opomenout ani vzdělávání dospělých. Zde je velký podíl ţáků - absolventů ZUŠ, kteří mají
zájem prohlubovat své dosaţené vzdělání. Délka vzdělávání ve studiu pro dospělé se
určuje podle individuálních schopností ţáka s přihlédnutím k jeho věku nejdéle na dobu
čtyř let.
Národní dokument rozvoje vzdělávání v ČR - Bílá kniha z roku 2001 jiţ v roce svého
vzniku uvádí, ţe k nejvýznamnějším soudobým trendům vývoje vzdělávacích soustav patří
rychlý rozvoj vzdělávání dospělých. Dále je uvedeno, ţe rozhodující soudobou koncepcí
vzdělávání se stává koncepce celoţivotního učení sdruţující počáteční i další vzdělávání
do vzájemně propojeného celku, umoţňujícího náleţitou prostupnost všech sloţek
vzdělávací soustavy.
V oblasti vzdělávání dospělých nezůstávají ZUŠ pozadu. Ve vyhlášce č. 71/2005 Sb.,
o základním uměleckém vzdělávání je studium pro dospělé uvedeno jako jedna
z nabízených forem studia. ZUŠ mají se studiem dospělých ţáků letité zkušenosti. Nejedná
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se pouze o ţáky, kteří projdou prvním nebo druhým cyklem studia a chtějí si své získané
schopnosti a dovednosti dále rozvíjet a rozšiřovat, stále častěji se jedná o dospělé tzv.
„z ulice“, kteří nikdy ZUŠ nenavštěvovali a jejich zájem o tento typ vzdělávání se projevil
aţ v dospělosti. Počty studujících dospělých v ZUŠ v ČR a Karlovarském kraji zobrazuje
příloha č. 6 - Počet studujících dospělých ZUŠ v ČR a v Karlovarském kraji 2005–2018.
Řada ZUŠ se také inspirovala mimořádně úspěšným projektem ZUŠ Praha Hostivař a na
základě schválení změn zřizovacích listin svými zřizovateli poskytují vzdělávání věkové
skupině seniorů v rámci nikoliv doplňkové, ale hlavní činnosti. Tímto důleţitým
administrativním krokem nabývá umělecké vzdělávání zcela nový rozměr a stává se reálně
vzděláváním celoţivotním. Ve škole se tak otevírá moţnost vzdělávání všem generacím
a vytváří se tím skutečný prostor mezigenerační solidarity a komunikace. Setkávání napříč
generacemi je nedílnou součástí ţivota školy, ţáků, studentů a všichni mají příleţitost se
vzdělávat, čímţ je naplněn jeden ze základních principů celoţivotního učení, které se
neomezuje na danou fázi ţivota, ale probíhá nepřetrţitě. Umělecká činnost přispívá
k posílení duševní i fyzické kondice starších spoluobčanů a především k jejich většímu
zapojení do kulturního ţivota. Moderní společnosti dnes nekladou akcent pouze na
prodluţování délky ţivota, ale především na podporu zvyšování jeho kvality. Osobně
věřím, ţe náklonnost zřizovatelů v oblasti vzdělávání dospělých a seniorů bude čím dál tím
více podporována a pochopena i v Karlovarském kraji, touto problematikou se zabývám
v praktické části bakalářské práce.
Základní umělecké vzdělávání patří do celoţivotního učení neformálního, jedná se
o organizované volnočasové aktivity pro děti, mládeţ a dospělé. V uměleckých školách je
samozřejmě hlavní činností komplexní výuka v nabízených uměleckých oborech, nicméně
další aktivity v rámci i nad rámec výuky, jsou velice důleţité pro existenci školy a naplnění
jejího poslání a cílů. Prezentace těchto činností na veřejnosti mnohdy rozhoduje o tom, zda
vůbec zákonní zástupci přihlásí své dítě do ZUŠ a ţáci budou školu navštěvovat nebo
nikoliv.
Informální učení je jedním z nejstarších způsobů získávání znalostí a dovedností. Historie
nám ukazuje, ţe jde o jeden z hlavních způsobů, jak lidé kompetence a znalosti nabývají
a dále pouţívají ve svých individuálních ţivotech ve společnosti. Kaţdá úmyslně
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i mimovolně nabitá vědomost se dá zuţitkovat v rámci osobního rozvoje.

Poslední

kategorií celoţivotního učení je informální forma, která úzce souvisí s ţivotem ZUŠ mimo
výuku. Právě na takových setkáních (soustředění pěveckého sboru, orchestru, taneční
skupiny, návštěva výstavy nebo divadelního představení, workshopy atd.) dochází
k získávání dovedností a schopností nenuceně, ale v rámci dobrovolné účasti, mezi
vrstevníky ve volném čase, na jakémkoliv místě a v jakémkoliv prostředí. Díky těmto
aktivitám se umění jako takové stává nedílnou součástí ţivota učících se jedinců a jde
o další způsob naplnění principů celoţivotního učení.
Nepsaným pozitivem uměleckého vzdělávání nebo umění jako takového je skutečnost, ţe
poskytuje člověku skrze jeho vnímání další rozměr bytí a to i u pasivního přístupu.
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6 Celoţivotní učení/vzdělávání
Termíny celoţivotní učení a celoţivotní vzdělávání se v některých oficiálních textech
velice často směšují dohromady a obzvláště v českých překladech jsou pak uţívané téměř
jako synonyma. Proto povaţuji za důleţité tyto dva pojmy odlišit a vysvětlit.
Celoţivotní učení je získávání podnětů během celého ţivota. Prezident asociace vzdělávání
dospělých PhDr. Zdeněk Palán PhD., jeden z nejangaţovanějších a nejvýznačnějších
propagátorů vzdělávání dospělých v ČR uvádí, ţe od roku 1996 je místo pojmu vzdělávání
uţíván pojem učení z důvodu zdůraznění nutnosti aktivního přístupu jedince (Palán 2002).
Základem pro celoţivotní učení je vzdělávání od nejútlejšího věku, primárním cílem je
naučit člověka učit se, rozvíjet jeho dovednost a schopnost řešit nové problémy (Strategie
celoţivotního učení, Praha 2007).
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) definuje celoţivotní učení jako
prvek spojující individuální i společenský rozvoj ve všech směrech i prostředcích ve
formálním vzdělávání, tedy ve školních institucích, v zařízeních odborné přípravy,
terciárním

vzdělávání,

vzdělávání

dospělých, v neformálním

prostředí

- doma,

v zaměstnání, v dalších společenských celcích a podobně. Zaměřuje se především na
ekonomický růst, rozvoj a zaměstnanost, k jejichţ dosaţení slouţí jako prostředek
celoţivotní učení (Analýza vzdělávací politiky, Praha 2000).
Celoţivotní učení představuje zásadní změnu v pojetí celého systému vzdělávání, kdy
všechny moţnosti učení, ať uţ v tradičních vzdělávacích institucích či mimo ně, jsou
chápány jako jediný propojený celek, který dovoluje rozmanité a četné přechody mezi
vzděláváním a zaměstnáním a zároveň umoţňuje získávat stejné kvalifikace a kompetence
různými cestami a kdykoliv během ţivota. Do celoţivotního učení lze tedy zařadit kaţdé
studium během ţivota, patří sem nepovinná i povinná školní docházka, rekvalifikace,
kurzy, vzdělávání seniorů (tzv. univerzita třetího věku) a podobně. Je realizováno různými
organizacemi (např. vysokými školami), které se zaměřují na všechny věkové skupiny
a nabízejí kurzy různého zaměření.
Celoţivotní učení zahrnuje počáteční vzdělávání a další vzdělávání.
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Primární vzdělávání zahrnuje vzdělávání nezletilých ţáků, které je jeho stěţejním článkem.
Účelem je ţáky naučit základním dovednostem, ale také je konfrontovat s vrstevníky
a naučit je řešit problémy. Docházka do základní školy je ve všech vyspělých a ve většině
rozvojových zemí povinná. Na základní vzdělávání navazuje vzdělávání sekundární, tedy
střední, které má charakter konečné etapy vzdělávání (absolventi přecházejí rovnou na trh
práce) nebo tranzitivní fáze vzdělávání (připravuje absolventy na terciární nebo jiné
navazující vzdělávání). (Rabušicová a Rabušic, s. 339)
Střední škola poskytuje také formu tzv. post sekundárního (po maturitě nebo vyučení)
vzdělávání, které nespadá do terciárního vzdělávání, ale slouţí k doplnění kvalifikace
a rozšiřování znalostí nebo rekvalifikaci pro ty, kteří jiţ ukončili jiný typ sekundárního
vzdělávání. Vzdělávací institucí poskytující terciární vzdělávání je vysoká škola jako
právnická osoba. Jedná se o nejvyšší článek vzdělávací soustavy, která má jako jediná
instituce právo udělovat akademické tituly. Vysoká škola uskutečňuje akreditované studijní
programy a programy celoţivotního vzdělávání. Další vzdělávání následuje po dosaţení
určitého stupně vzdělání, dnes se dá s jistotou říci, ţe vzhledem k velmi rychle se vyvíjející
společnosti, ve které dochází v podstatě nepřetrţitě ke změnám, je další vzdělávání přímo
či nepřímo nedílnou součástí ţivota kaţdého jedince. Celoţivotní učení se neomezuje na
konkrétní fázi ţivota, probíhá po celý ţivot, není omezeno pouze na instituce, ale probíhá
v různém prostředí, a co je nejdůleţitější poskytuje příleţitost všem. Formální celoţivotní
učení je poskytováno vzdělávacími institucemi, které jsou formálně zaštítěny právními
předpisy jednotlivých států. Zákony upravují jejich funkce, cíle a organizační formy.
Způsoby hodnocení jsou standardizované a vymezené právními předpisy. V České
republice se skládají z na sebe navazujících stupňů vzdělání: základní vzdělání, střední
vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší
odborné vzdělání v konzervatoři, vyšší odborné vzdělání a vysokoškolské vzdělání. Jde
o na sebe navazující stupně vzdělání, které vedou k získání diplomu a kvalifikace.
Neformální celoţivotní učení poskytují soukromé instituce, neziskové organizace, školy,
zaměstnavatelé. Cílem je zde získat dovednosti, schopnosti a kompetence k rozvoji
společenského a pracovního uplatnění. Tato forma celoţivotního učení nevede k získání
dalšího stupně vzdělání. Příkladem neformálního vzdělávání jsou organizované
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volnočasové aktivity pro děti, mládeţ a dospělé, kurzy cizích jazyků, počítačové kurzy,
rekvalifikační kurzy, ale také krátkodobá školení a přednášky. Toto vzdělávání tedy není
řízeno právními předpisy, ale stále je poskytováno oficiálními institucemi a je
organizované. Nabité znalosti nevedou k právně uznávanému osvědčení, ale jejich hodnota
je ověřitelná neoficielními osvědčeními a dekrety.
Informální forma celoţivotního učení je poslední kategorií celoţivotního učení, ale ne ve
smyslu důleţitosti. Znamená získávání dovedností a schopností z kaţdodenních aktivit
běţného ţivota, činností v práci a ve volném čase. Jde o neorganizované, nesystematické
a institucionálně nekoordinované sebevzdělávání. Probíhá v rodině, mezi vrstevníky
v práci, ve volném čase, při sledování televize či poslechu rozhlasu a tak podobně.
Informální učení zahrnuje i takové činnosti, při kterých si učící není vědom vzdělávacího
procesu či nejedná prvoplánově se záměrem získat nové informace či se naučit potřebným
kompetencím. Informální učení je tedy učení, které probíhá v jakékoliv fázi ţivotního
cyklu jednotlivce na jakémkoliv místě a v jakémkoliv prostředí. Jeho charakter je
neorganizovaný, záleţí pouze na aktivitě učícího se jedince. To znamená, ţe jeho průběhu
není přítomen lektor, neřadíme sem ani formy e-learningového učení a vůbec všechny
aktivity, pro jejichţ uskutečnění by byla nutná přítomnost jakékoliv vzdělávací instituce či
jejich zástupců. Zahrnuje rovněţ sebevzdělávání, jehoţ jistou nevýhodou je, ţe učící se
jedinec nemá moţnost si ověřit nově nabité znalosti.
Informační učení rozdělujeme na záměnné a nezáměnné. Záměnné je takové, při kterém si
jedinec uvědomuje, ţe nabývá nových znalostí či dovedností a provádí jej za tímto účelem.
Řadíme sem například samoučení se cizím jazykům, čtení knih za účelem poznání, učení
se manuálním dovednostem záměrným pozorováním bez instrukcí a tak dále. Nezáměnné
informační učení probíhá prakticky při všech lidských aktivitách, při kterých se jedinec
dostane do styku s novými informacemi, poznatky, dosud neznámými aktivitami a procesy.
Samovolně se s nimi seznamuje, aniţ by si uvědomoval jejich hodnotu pro jeho osobní
rozvoj, či uplatnění na pracovním trhu. Jako příklad můţeme uvést návštěvu divadelního
představení, kina, zájmové čtení knih, zájmové aktivity, střetávání se s přáteli, rodinná
setkávání, neformální diskuze, učení se v pracovním prostředí, diskuze s kolegy na dané
téma. Kvalita získaných znalostí a dovedností informální formou je ve své podstatě
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neověřitelná, neboť nikdo nemůţe kontrolovat zdroje informací, ze kterých učící se čerpají,
stejně jako proces, při kterém jsou tyto informace přetvářeny ve vědomosti a dovednosti.
Celoţivotní učení nabízí profesní a distanční moţnosti. Profesní celoţivotní učení se
zaměřuje výhradně na postoje, znalosti a schopnosti podstatné pro výkon určitého
povolání, na neustálém přizpůsobování kvalifikace pracovníka ke kvalifikovanosti dané
práce. Distanční celoţivotní učení vyuţívá všech distančních komunikačních prostředků,
kterými lze prezentovat učivo, tj. tištěné materiály, počítačové programy, telefony,
elektronická pošta, televizní přenosy, výukový software. V současné době je aplikována
e-learningová podpora.
K vykreslení pojmu celoţivotní vzdělávání lze pouţít i definici z Pedagogického slovníku,
kde je tento pojem, domnívám se, velice pěkně popsán. „V posledních desetiletích se ve
vzdělávací politice v celosvětovém měřítku prosazuje koncepce, ţe lidé se musí učit
a vzdělávat v průběhu celého ţivota. Nejde při tom o prodluţování povinné školní
docházky či rozšiřování stávajících vzdělávacích systémů, ale o zásadně nový pohled na
roli vzdělávání pro jednotlivce a veškeré lidstvo (Průcha 2009).
Celoţivotní vzdělávání je pojem vázaný na instituce, které toto vzdělávání poskytují. Ve
slově vzdělávání tak na rozdíl od učení není obsaţena aktivita učícího se, ale aktivita
vzdělávajícího, která podmiňuje vzdělávací proces. Za vzdělávající tak můţeme povaţovat
učitele formální sféry i instruktory a lektory neformálních kurzů stejně jako e-learningové
programy a vůbec programy vedoucí jednotlivce cestou k poznání.
Rozdíl mezi pojmy celoţivotní učení a celoţivotní vzdělávání pochází z aktivity učícího se
a učitele. Od učícího se vychází aktivita i při učení i při vzdělávání, od učitele pouze při
vzdělávání. Proto je vhodnější pouţívat souhrnný název učení. Přívlastek celoţivotní
můţeme také nahradit slovem všeţivotní (lifewide learning), který implikuje dimenzi
časovou i místní. Všeţivotní učení vnímané jako učení se v celé šíři ţivota je jednou
z dimenzí celoţivotního učení a zdůrazňuje propojení a rovnoprávnost formálního,
neformálního a informálního učení. Pojem celoţivotní v sobě zahrnuje pouze dimenzi
časovou tak, jak následují jednotlivé etapy vzdělávání v ţivotě jednotlivce. Učení je
kombinací procesů, pomocí nichţ se celá osobnost dostává do sociálních situací, z nichţ je
vnímaný obsah následně transformován myšlenkově, emotivně nebo prakticky (nebo
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jakoukoliv kombinací těchto způsobů) integrován do biografie člověka. Výsledkem je pak
pozměněná nebo zkušenější osobnost.
V ideálním případě představuje koncept celoţivotního učení podle Tureckiové a Vetešky
(2013) nepřetrţitý proces, který předpokládá komplementaritu a prolínání uvedených typů
vzdělání v průběhu celého ţivota. Koncepce celoţivotního učení chápe veškeré učení se
v průběhu ţivota jedince jako nepřerušenou kontinuitu. Ve skutečnosti jde o to, aby kaţdý
jednotlivec byl připraven a ochoten učit se v různých fázích své ţivotní dráhy, v souladu
s vlastními ţivotními aspiracemi i poţadavky společnosti. V této souvislosti se setkáváme
s tvrzením, ţe ve škole získané schopnosti a znalosti nejsou ani tak cenné jako schopnost,
respektive kompetence učit se. Proto pojetí celoţivotního učení a změny vzdělávacích
strategií na evropské úrovni představují inovativní a pozitivní změnu, a proto se jiţ běţně
hovoří o celoţivotním učení, nikoliv vzdělávání.
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7 Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání
Kurikulárním dokumentem na státní úrovni je Rámcový vzdělávací program pro základní
umělecké vzdělávání.
Na základě koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v České republice
zakotvené v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, se ve vazbě na evropskou dimenzi ve vzdělávání do vzdělávací
soustavy zavádí nový systém kurikulárních dokumentů, které jsou tvořeny na státní
a školní úrovni. Státní úroveň v systému kurikulárních dokumentů představují Národní
program vzdělávání a rámcové vzdělávací programy (dále jen RVP). RVP vymezují
závazné rámce pro jednotlivé obory vzdělávání. Školní úroveň představují školní
vzdělávací programy (dále jen ŠVP), podle nichţ se uskutečňuje vzdělávání v jednotlivých
školách.
Pro základní umělecké vzdělávání se vydává Rámcový vzdělávací program pro základní
umělecké vzdělávání (dále jen RVP ZUV), na jehoţ základě si kaţdá škola vytváří svůj
ŠVP. Národní program vzdělávání, rámcové vzdělávací programy i školní vzdělávací
programy jsou veřejné dokumenty, přístupné pro pedagogickou i nepedagogickou
veřejnost.
RVP znamenal v době svého vzniku zásadní změnu v uměleckém školství. Dosud nikdy
v historii lidské civilizace nedocházelo k tak významným změnám, jeţ se realizují nebo
plánují nyní, v době elektronické komunikace (RVP ZUV). RVP ZUV je zaloţen na
několika základních principech, které si dovolím okomentovat z hlediska uměleckého
školství.
1)
 liberalizace vzdělávacího procesu, podpory vzdělávací autonomie ve školách
Liberalizace je termín pocházející z latinského výrazu liberare, označující proces
uvolňování pevných pravidel. Z hlediska uměleckého školství jde dle mého názoru
především o dokumenty, které do vzniku RVP a potaţmo ŠVP byly kvalitní
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a pedagogové ZUŠ neviděli rozumný důvod, proč je měnit v situaci, kdy bylo umělecké
vzdělávání podle těchto dokumentů - učebních osnov, dostatečně kvalitní. Na druhou
stranu je nutné říci, ţe v mnoha uměleckých školách nebylo sledováno, zda jsou učební
osnovy vydané postupně Státním pedagogickým nakladatelstvím v letech 1980 – 1991
vůbec plněny a zda podle nich výuka v uměleckém školství probíhá.
Co se týká vzdělávací autonomie, zavedením ŠVP k ní dozajista došlo, neboť školy jako
celky získaly právo řešit samostatně otázky dle svého zájmu - RVP umoţňuje uspořádat
výuku podle potřeb ţáků i školy a tím podtrhuje autonomii jednotlivých škol.
2)
 profesní odpovědnosti učitelů a zavádění nových forem a metod do výuky
ŠVP znamenal určitě zavádění nových forem a metod do výuky, především v souvislosti
s ročníkovými výstupy jednotlivých studijních zaměření a s tím pochopitelně úzce
souvisí profesní odpovědnost učitelů - tedy jejich odborné znalosti, které předávají dále.
Nepsanou pravdou ale je, ţe kvalitní školy jiţ tímto způsobem vzdělávání poskytovaly
a své zkušenosti a dovednosti daly pouze do písemné oficiální podoby.
3)
 zdůraznění směřování ţáka k osvojování si klíčových kompetencí
Utváření a rozvíjení klíčových kompetencí je celoţivotním procesem, smyslem
vzdělávacích programů je neustálé směřování k dosaţení klíčových kompetencí,
podstatou je vybavit ţáky kompetencemi na takové úrovni, která je pro ně vzhledem
k jejich osobnímu maximu v dané ţivotní etapě dosaţitelná.
4)
 rovný přístup k uměleckému vzdělávání v ZUŠ
V současné době předpokládám především na podkladu Listiny základních práv a svobod
- kaţdý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, ţe je jiţ standardem
rovný přístup k uměleckému vzdělávání.
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5)
 udrţování a rozvíjení kulturních tradic
ZUŠ se dlouhodobě podílí na tomto principu a to nejen svou hlavní činností - pořádáním
třídních přehrávek, matiné, vernisáţí a výstav jednotlivých oddělení, ale také spoluprací
s výkonnými umělci a pořadatelstvím koncertů např. pod záštitou Kruhu přátel hudby.
Pro základní umělecké vzdělávání se stanovují tyto cíle:
 utvářet a rozvíjet klíčové kompetence žáků, kultivovat tím jejich osobnost po stránce
umělecké a motivovat je k celoživotnímu učení
Zde bych opět vyzdvihl motivaci k celoţivotnímu učení v souvislosti s rozvojem
osobnosti učícího se jedince. Nikde není stanoveno, ţe z kaţdého ţáka nebo studenta
ZUŠ musí být profesionální umělec, naopak některé umělecké školy si jako jeden z cílů
vzdělávání stanoví skutečnost, ţe absolvent této školy bude mít umění jako své ţivotní
hobby.
Klíčové kompetence definované pro základní umělecké vzdělávání jsou kompetence
k umělecké komunikaci, osobnostně sociální a kulturní. Představují souhrn vědomostí,
dovedností a postojů pro rozvoj ţáka po stránce umělecké a pro jeho budoucí uplatnění
v praktickém i profesním ţivotě. Ţáci si díky těmto kompetencím, jejichţ utváření
a rozvíjení je celoţivotním procesem utváří kladný vztah ke kultuře a k umění,
k ostatním lidem i k sobě samému. Klíčové kompetence jsou formulovány jako společné
pro všechny umělecké obory základního uměleckého vzdělávání.
 poskytnout žákům základy vzdělání ve zvoleném uměleckém oboru s ohledem
na jejich potřeby a možnosti
V souladu s RVP by měla být ZUŠ připravena poskytovat vzdělávání v uměleckých
oborech s ohledem na potřeby a moţnosti ţáků. Ţáci nemusí být pouze průměrní, ale také
mimořádně nadaní nebo ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami.
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 připravit žáky po odborné stránce pro vzdělávání ve středních a vyšších odborných
školách uměleckého nebo pedagogického zaměření a na konzervatořích, případně
pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením
Jedním z úkolů, i kdyţ nemusí být prvořadý, je i příprava ţáků k dalšímu studiu na
středních a vyšších odborných školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením nebo
na vysokých školách. V případě úspěšnosti se opět jedná o tzv. prostupné vzdělávání
celoţivotního charakteru, které má více rozměrů - je současně zaměřeno na rovinu
osobního rozvoje, rovinu začleňování do ţivota společnosti a přípravu na uplatnění na trhu
práce. Zároveň by ucelený systém uměleckého vzdělávání měl zajišťovat připravenost
mladých lidí pro celoţivotní učení. Dále by měla umělecká škola nabízet co nejširší
nabídku činností na různé úrovni jako předpoklad pro projev nadání a jeho objevení.
 motivovat

žáky

k učení

a

spolupráci

vytvořením

příznivého

sociálního,

emocionálního a pracovního klimatu
Motivace ţáků velmi souvisí s tím, co je schopna ZUŠ nabídnout. Pokud jsem v bakalářské
práci hovořil o propojování výuky vyučovaných oborů základní umělecké školy, z osobní
zkušenosti povaţuji toto jako jednu z hlavních motivací ke studiu v ZUŠ. Motivace
usměrňuje naše chování a jednání pro dosaţení určitého cíle. Vyjadřuje souhrn všech
skutečností – radost, zvídavost, pozitivní pocity, radostné očekávání. Jednou ze základních
forem motivů jsou potřeby, do sociálních potřeb řadíme potřeby kulturní (vzdělání,
kulturní ţivot) a psychické (radost, štěstí, láska). Celoškolní projekt, kterého se účastní ţáci
a pedagogové všech vyučovaných oborů je určitě velkou motivací jak pro pedagogy, tak
potaţmo pro ţáky školy, neboť příklady táhnou. Navíc motivace k učení a spolupráci
dozajista vytváří příznivé sociální, emocionální a pracovní klima.
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8 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
Karlovarského kraje 2016–2020
Zásadním dokumentem Karlovarského kraje pro rozvoj krajské vzdělávací soustavy je
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. Ten je zpracováván na
základě ustanovení § 9 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů (DZ
KK, s. 4), kde je uvedeno: Krajský úřad zpracovává v souladu s dlouhodobým záměrem
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky dlouhodobý záměr vzdělávání
a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji a předkládá jej ministerstvu k vyjádření. Část
dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji, týkající se
vzdělávání ve školách a školských zařízeních zřizovaných krajem, předkládá rada kraje
zastupitelstvu kraje ke schválení. DZ KK je vţdy zveřejňován způsobem umoţňujícím
dálkový přístup. Dlouhodobý záměr podle odst. 2 obsahuje analýzu vzdělávací soustavy
v kraji a stanovuje na základě předpokládaného demografického vývoje, vývoje na trhu
práce a záměrů dalšího rozvoje kraje zejména cíle a úkoly pro jednotlivé oblasti
vzdělávání, strukturu vzdělávací nabídky, především strukturu oborů vzdělání, druhů,
popřípadě typů škol a školských zařízení a jejich kapacitu a návrh na financování
vzdělávání a školských sluţeb v kraji. Dlouhodobé záměry se vyhodnocují a zpracovávají
jednou za 4 roky postupem uvedeným v odstavcích 1 a 2.
DZ KK je zpracováván v souladu se Strategií vzdělávací politiky České republiky do roku
2020 a s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České
republiky na období 2015–2020 (DZ KK, s. 4).
DZ KK je významným nástrojem řízení kvality vzdělávací soustavy kraje a umoţňuje
vytvářet prostor pro dlouhodobý rozvoj vzdělávání a hodnocení jeho realizace (DZ KK,
s. 4). V souladu s DZ ČR stanovuje hlavní strategické směry rozvoje vzdělávání pro další
období. DZ KK se zabývá vzdělávací soustavou kraje bez rozdílu zřizovatelů a napříč
všemi vzdělávacími segmenty. Obsahem tohoto dokumentu jsou tři hlavní kapitoly Rozvoj společnosti a vzdělávání, jejíţ hlavním obsahem jsou především hlavní trendy
v oblasti ekonomiky a vzdělávání. Druhou kapitolou je Strategie rozvoje vzdělávání
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v kraji, kde je vedle jazykového a zájmového vzdělávání zmiňováno i vzdělávání
umělecké. Třetí kapitolou je Financování školství v kraji zabývající se státními a veřejnými
prostředky v krajském školství.
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8.1 Analýza rozvojového dokumentu „DZ KK“ z pohledu uměleckého školství
V předchozí kapitole bakalářské práce je ve stručnosti představen zásadní dokument pro
rozvoj krajské vzdělávací soustavy. Ten se zabývá vzdělávací soustavou v kraji bez rozdílu
zřizovatele a napříč vzdělávacími segmenty. Po prostudování uvedeného materiálu je ale
nutné konstatovat, ţe základní umělecké vzdělávání je zcela na pokraji zájmu tohoto
dokumentu a informace uváděné o něm jsou velice strohé.
V oblasti základního uměleckého vzdělávání je uvedena především realizace rámcového
vzdělávacího programu, nejprve na pilotních školách s účinností od 1. 9. 2010 a jeho
následná implementace v ostatních ZUŠ od 1. 9. 2012 do současnosti (implementace RVP
a ŠVP bude ukončena ve školním roce 2018/2019). Bez jakýchkoliv obrazových příloh,
které by dokládaly uvedená fakta je dále zmíněna vyšší míra zájmu o umělecké vzdělávání
v Karlovarském kraji a to i přes reálný demografický pokles. Dlouhodobě největší zájem je
o studijní zaměření v hudebním oboru, také nehudební obory zaznamenávají v posledních
letech vyšší míru zájmu dětí a mládeţe o studium. Velmi nelichotivou informací je fakt, ţe
s přihlédnutím k výběrovému zaměření ZUŠ je počet ţáků v Karlovarském kraji na hranici
únosnosti finančního zajištění. V neposlední řadě je zmíněna instituce KUR ZUŠ KK jako
odborného a metodického poradního orgánu.
V následující kapitole se pokusím nastínit, jakým vyváţeným způsobem by mohlo být
základní umělecké vzdělávání do tohoto dokumentu zahrnuto.
Obsahem DZ KK je mimo jiné graf č. 9 - Vývoj počtu ţáků v jednotlivých stupních ZŠ do
roku 2020 v Karlovarském kraji (DZ KK, s. 19). V aktuálním školním roce 2017/2018 je
na prvním stupni ZŠ vykázáno 14 851 ţáků, na druhém stupni ZŠ 10 977 ţáků, celkem
tedy 25 828 ţáků. Dle zmíněného grafu bude kapacitní naplněnost ZŠ téměř shodná ještě
následující dva kalendářní roky. Ve výročních zprávách ZUŠ Karlovarského kraje za
školní rok 2016/2017 není nikde managementem jednotlivých ZUŠ uveden záměr zvýšit
počet ţáků navštěvující výuku uměleckých oborů v místech poskytovaného uměleckého
vzdělávání a z plánu zasedání KUR ZUŠ KK ani z uveřejněných zápisů jednání této
instituce (Plán zasedání KUR, 2018), není zřejmé, ţe by se tímto na svých pravidelných
jednáních zabývala. Je zde tedy reálný předpoklad, ţe kapacitní naplněnost ZUŠ
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v Karlovarském kraji bude vzhledem k demografickému vývoji a kapacitní naplněnosti ZŠ
více méně stejná tj. 9 527 ţáků, coţ činí 36,88 % z celkového počtu ţáků ZŠ. Dle mého
názoru by si vzhledem k počtu ţáků navštěvujících ZUŠ v Karlovarském kraji základní
umělecké vzdělávání zaslouţilo v DZ KK mnohem větší pozornost.
Dlouhodobé záměry vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v jiných krajích se
uměleckému školství věnují více. Obdobný zásadní dokument Plzeňského kraje uvádí
základní umělecké školství jako významný článek vzdělávacího systému (DZ plzeňského
kraje, s. 62), nechybí graf č. 29 - Podíl ţáků ZUŠ na věkové skupině 5 – 18 let nebo
oborová struktura ZUŠ v kraji. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy Ústeckého kraje uvádí vzdělávání poskytované základními uměleckými školami
jako nedílnou součást výchovně vzdělávací soustavy (DZ Ústeckého kraje, s. 59), zmiňuje
rovnoměrné rozmístění ZUŠ po celém kraji a jejich dostupnost většině ţáků, přílohou je
tabulka č. 25 - Ţáci studující na základních uměleckých školách v roce 2014/2015 dle
výkonových výkazů k 30. 9. 2014, která přehledně zobrazuje, jaké zřizovatele ZUŠ mají
(kraj, obec, církev, soukromý subjekt) a jaký je počet ţáků v jednotlivých oborech. Jako
třetí příklad jsem vybral Liberecký kraj, který je s počtem obyvatel uváděným
k 31. 12. 2016 ve výši 440 636 obyvatel (Demografická struktura obyvatel, mzda
a nezaměstnanost v krajích ČR, 2017) druhým nejmenším krajem České republiky s počtem

obyvatel uváděným k 31. 12. 2016 ve výši 440 636 obyvatel (Demografická struktura
obyvatel, mzda a nezaměstnanost v krajích ČR, 2017) a má tedy nejblíţe k počtu obyvatel

kraje Karlovarského - ke stejnému datu je zde uváděno číslo 296 749 obyvatel.
V Dlouhodobém záměru Libereckého kraje nechybí především vyhodnocení stavu
vzdělávací soustavy a naplňování předchozího Dlouhodobého záměru na období 2012–
2015, coţ je zpracováno podrobně dle jednotlivých typů vzdělávání. Zde je kladně
hodnocena aktivita zřizování odloučených pracovišť ZUŠ, která vedla ke zlepšení
dostupnosti uměleckého vzdělávání i v menších obcích, dále nechybí graf č. 19 - Rozloţení
ZUŠ v Libereckém kraji ve školním roce 2014/2015 (DZ Libereckého kraje,
s. 22), je také řešena dostupnost a specifičnost dalšího vzdělávání pedagogů ZUŠ. Nové
hlavní cíle jsou zajištění dostupnosti základního uměleckého vzdělávání v celém kraji
a zachování, popřípadě zvyšování jeho kvality.
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Výše uvedeným srovnáním Dlouhodobých záměrů uvedených krajů potvrzuji, ţe DZ KK
se problematice uměleckého školství věnuje málo. Není zmíněna aktuální naplněnost
kapacit ZUŠ, naplněnost jednotlivých uměleckých oborů, počet nově přijatých ţáků
v přijímacím řízení do ZUŠ, počet nepřijatých uchazečů o studium z důvodu naplněné
kapacity, dále analýza demografického vývoje míst poskytovaného uměleckého vzdělávání
(včetně poboček) a to především s ohledem na kategorii předškolního věku. Základní
umělecké školy se významně podílí na kulturním dění ve společnosti, spolupracují
s dalšími institucemi a organizacemi v oblasti kultury, čímţ reprezentují nejen svého
zřizovatele, ale i Karlovarský kraj. Obsahem DZ KK - kapitoly pojednávající
o uměleckém školství by mohl také být stručný přehled nejdůleţitějších kulturních akcí
a projektů uměleckého školství, ve kterých by ZUŠ především vzhledem k rozvoji
vzdělávací soustavy Karlovarského kraje měly v následujících letech za případné podpory
svých zřizovatelů (tedy i Karlovarského kraje) pokračovat. Touto zavazující podporou by
se jistě nadále upevňovala pozice uměleckého vzdělávání mezi ostatními vzdělávacími
obory, jak je v DZ KK uvedeno (DZ KK, s. 41).
Jako první realizátor navrhovaných opatření v oblasti uměleckého školství je uvedeno
Krajské vzdělávací centrum (dále jen KVC) Sokolov. Vzniklo 1. dubna 2010, v rámci
celoţivotního učení se stalo partnerem Karlovarského kraje v projektu ESF - OP
Vzdělávání pro konkurenceschopnost a v letech 2010–2013 realizovalo řadu workshopů
pro pedagogy základních a středních škol. Cílem tohoto projektu byla stabilizace DVPP
v kraji, jeho realizace byla ukončena 31. 3. 2013 (Krajské vzdělávací centrum Sokolov,
2018). Vedoucím této vzdělávací instituce je Mgr. Petr Chlebek, kterého jsem poţádal
o odpovědi na několik zásadních otázek:
1) Jaký byl důvod vzniku Krajského vzdělávacího centra?
Do roku 2005 fungovala ve všech krajích ČR tzv. Pedagogická centra jako přímo řízené
organizace MŠMT. V roce 2005 je ministerstvo zrušilo (nechalo jen praţské a vytvořilo
z něj NIDV). Od roku 2005 do roku 2010 neměl Karlovarský kraj jako jediný v ČR vlastní
zařízení pro DVPP. A protoţe potřeba DVPP narůstala a nové kompetence učitelů nikoli,
došlo k rozhodnutí vytvořit toto zařízení jako součást silné střední školy a dát jí DVPP do
hlavní činnosti. A tak vzniklo Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum.
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Důvodem byla poptávka po DVPP a vcelku neuspokojivá dosavadní nabídka
v Karlovarském kraji, zejména pro střední školy.
2) Kým je tvořena klientela tohoto centra vzdělávání?
Klientelu tvoří učitelé všech druhů a typů škol v Karlovarském kraji - záleţí na jejich
zájmu.
3) Byly v minulosti některé kurzy v rámci DVPP nabízeny i Základním uměleckým
školám - tedy určeny speciálně pro pedagogy nebo vedení ZUŠ?
Nebyly. Učitelé ZUŠ se mohou zapojit do jakýchkoli akcí, které jsou určeny pedagogům.
Několik akcí v HV a VV proběhlo, účastni byli asi i kantoři ze ZUŠ.
4) Pokud by některá ze ZUŠ byla ochotna otevřít jakousi pobočku Vašeho centra
vzdělávání, které by se specializovalo na pedagogy ZUŠ a potřeby ZUŠ, jaký je Váš názor
na tuto moţnost?
Moţnost pobočky v kraji nepovaţuji za nutnou. V oblasti ZUŠ se hodně angaţuje NIDV
v Karlových Varech.
5) Kolik kurzů DVPP Krajské centrum vzdělávání Sokolov uspořádá během jednoho
školního roku (přibliţně) a kolik účastníků je cca přihlášeno?
Během roku je počet akcí přes 50 a počet účastníků v posledních letech přes 1000. Patří
sem i akce dlouhodobé (jazykové a počítačové) kurzy, nebo pro odborné vzdělávání, kde je
učitelů v některých oborech velmi málo. To účast v přepočtu na jednu akci sniţuje, jde ale
o potřebné vzdělávání. Vše je třeba vidět ve vazbě a přepočtu na počet učitelů a škol
v Karlovarském kraji. V posledních letech se KVC hodně věnuje DVPP a společnému
vzdělávání a inkluzi, zejména přímo na školách, zachraňuje tím situaci v Karlovarském
kraji.
Osobně se domnívám, ţe výše uvedené stručné odpovědi na mé otázky zcela vystihují
smysluplnost instituce Krajského vzdělávacího centra Sokolov. Jako dokument, který je
zároveň souhrnem vybraných výstupů z uskutečněných konferencí a workshopů, které
proběhly během realizace projektu vzdělávání, byl vydán hodnotící sborník. V DZ KK je
jedním z navrhovaných opatření uměleckého školství, které je z mého profesního pohledu
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nejdůleţitější, uvedeno: „Podporovat vzdělávání pedagogů ZUŠ v metodice pro jednotlivé
umělecké obory ZUŠ“. V DZ KK je dále uvedeno, ţe hlavní náplní KVC je a bude DVPP ve
všech vzdělávacích oblastech pro pedagogy od mateřských škol aţ po střední a vyšší odborné
školy. Akce získávají akreditaci MŠMT a účastníci certifikáty o absolvování (Krajské
vzdělávací centrum Sokolov, 2018). Domnívám se tedy, ţe do všech vzdělávacích oblastí
spadají i základní umělecké školy, ţádná z uvedených vzdělávacích akcí KVC Sokolov není

primárně šitá na míru pro prostředí ZUŠ, coţ je v oblasti metodiky pro jednotlivé umělecké
obory nutností. Přestoţe v aktuální nabídce KVC a i v hodnotícím sborníku je publikováno
mnoho témat, která se ZUŠ úzce souvisí (např. ICT, prostředí Moodle, motivace pedagogů,
poruchy učení, inkluze, práce s ţáky se specifickými vzdělávacími potřebami, rozvoj
nadání), navrhované opatření z tohoto důvodu nemůţe Krajské vzdělávací centrum
Sokolov naplnit.
Druhou zmiňovanou institucí je Národní institut dalšího vzdělávání. V posledních pěti
letech NIDV velmi rozšířilo nabídku pro pedagogy i manaţery uměleckého školství.
Jedním z rezortních úkolů NIDV je „Podpora ZUŠ“, jehoţ cílem je sdílení zkušeností,
příkladů dobré praxe a získávání aktuálních informací v jednotlivých oblastech základního
uměleckého vzdělávání (Podpora ZUŠ, 2018). V přehledu rezortních úkolů NIDV najdeme
Podporu ZUŠ na desátém místě v roce 2014, šestém místě v roce 2015, a na čtvrtém místě
v roce 2016 (Přehled rezortních úkolů NIDV, 2018). Ve zmiňovaných obdobích byly
NIDV realizovány kurzy pro začínající a pokročilé pedagogy ZUŠ, následoval kurz pro
management ZUŠ. Nutno konstatovat, ţe kurzy byly primárně zaměřeny na prostředí
uměleckého školství, coţ bylo jejich nespornou výhodou a pozitivem. Vzhledem
k viditelnému vyššímu zájmu NIDV o základní umělecké školství je navrhované opatření
obsaţené v DZ KK splnitelné. Závěrem této kapitoly musím ovšem konstatovat, ţe hlavní
odpovědnou osobou, která motivuje pedagogy k dalšímu vzdělávání je především ředitel
školy, případně zástupce ředitele školy, pokud tato oblast spadá do jeho kompetence,
v tomto ohledu se s DZ KK zcela shoduji.
V další části této kapitoly bych rád reagoval na informace uvedené ve třech hlavních
kapitolách DZ KK.
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8.1.1 Rozvoj společnosti a vzdělávání
Základní umělecké školy bezpochyby přispívají k rozvoji společnosti. Umělecké
vzdělávání je ţivým organismem, v dnešní rychle se měnící společnosti dochází k jeho
neustálému vývoji. I v tomto typu vzdělávání přetrvává hlavní důraz na informace, učení
a schopnosti lidí získávat znalosti. V kapitole Rozvoj společnosti a vzdělávání, která je
obsahem DZ KK, je zmíněna dostupnost adekvátně kvalifikovaných a motivovaných
lidských zdrojů pro inovačně orientované firmy. Tento cíl bude naplňován rozšířením
spolupráce škol, firem a institucí působících v oblasti vzdělávání a většího zapojení
lidských zdrojů do vzdělávacích aktivit, zkvalitňováním vzdělávacího systému
v Karlovarském kraji a podporou rozvoje vzdělávacích kapacit v kraji s akcentem na
střední školy technického zaměření a aktivity v oblasti celoţivotního vzdělávání (DZ KK,
s. 7).
Základní umělecké školy spolupracují jednak mezi sebou, dále s ostatními typy škol
(mateřské, základní, střední), coţ mimo jiné vede k procentuelně dobré naplněnosti kapacit
ZUŠ. Pedagogové ZUŠ jsou kvalitními lidskými zdroji, v posledních třech letech probíhá
intenzivnější další vzdělávání pedagogických pracovníků a postupně začíná realizace
aktivit v oblasti celoţivotního vzdělávání. Výše uvedenými činnostmi je jednoznačně
zkvalitňován vzdělávací systém v Karlovarském kraji. Synonymum slova inovace je
v českém jazyce slovo obnovovat. Inovační firmou pro absolventy uměleckého školství je
jakákoliv ZUŠ, kde začnou po absolvování studia na konzervatoři nebo vysoké škole
uměleckého zaměření pedagogicky působit, dalším uplatněním můţe být dráha umělce
v profesionálním orchestru nebo např. v hereckém či tanečním souboru. Z tohoto pohledu
uměleckého školství se inovací v souvislosti s rozvojem vzdělávání v Karlovarském kraji
jeví zaloţení konzervatoře, která by úzce spolupracovala s Karlovarským symfonickým
orchestrem či Západočeským divadlem v Chebu. V případě úspěšného jednání Krajského
úřadu Karlovarského kraje s Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy o zařazení
tohoto typu střední školy do rejstříku škol a školských zařízení by se bezesporu jednalo
o rozšíření stávající oborové nabídky středního školství a zkvalitnění vzdělávacího systému
na území Karlovarského kraje. Nemohu jmenovat jakoukoliv další inovační firmu, ve které
by našli uplatnění absolventi ZUŠ, ale je více neţ pravděpodobné, ţe právě mezi nimi
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najdeme mnoho aktivních osobností, jejichţ inovační potenciál v souvislosti se získanými
schopnostmi, dovednostmi a kompetencemi v rámci studia v ZUŠ je nadmíru pouţitelný
pro rozvoj lokalit, kde působí.
Díky ZUŠ dochází k rozvoji společnosti, coţ bych chtěl demonstrovat na jednoduchém
logickém příkladu. Karlovarský kraj je krajem, který je závislý na turismu, tudíţ je
pochopitelné předpokládat v souvislosti s poskytovaným širokým spektrem lázeňských
sluţeb také bohatý kulturní ţivot - koncertní činnost symfonických orchestrů, komorních
souborů, pěveckých sborů, hereckých souborů, výstavy v galeriích, divadelní představení
atd. Základem pro tyto aktivity je umělecké školství, bez kterého by nemohly být
realizovány. Právě absolventi ZUŠ jsou členy zmiňovaných ansámblů a po studiu na
konzervatořích nebo vysokých školách s uměleckým zaměřením se podílejí na rozvoji
kultury v regionu nejen jako výkonní hráči, ale i manaţeři a zároveň v rámci své
pedagogické praxe vychovávají a pozitivně ovlivňují další budoucí generace umělců.
Tímto způsobem dochází ke zkvalitnění společenského ţivota obyvatel, zlepšení úrovně
kultury v regionu a zároveň k tolik potřebném rozvoji turismu. Rozvoj společnosti
a vzdělání v regionu je z pohledu uměleckého školství i uplatnění jeho absolventů velmi
výrazný.
Z šetření Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje vyplynuly následující
poţadavky zaměstnavatelů na absolventa střední školy (DZ KK, s. 8): znalost cizích
jazyků, schopnost práce s informačními a komunikačními technologiemi, komunikační
dovednosti, adaptabilita a flexibilita, samostatnost a zodpovědnost, týmová práce, ochota
se dále vzdělávat. Otázkou je, zda splnění těchto poţadavků můţe ovlivnit i základní
umělecké školství. Dle mého názoru ano, uvedu opět jednoduché příklady. Znalost cizích
jazyků je v ZUŠ podporována v rámci kolektivní i individuální výuky, v několika
studijních zaměřeních je ověřována znalost italského hudebního názvosloví, ţáci sólového
i sborového zpěvu zpívají texty v různých jazycích celého světa, v aktivní ZUŠ jsou
běţnou součástí jejího ţivota výměnné pobyty ţáků, které přirozeným způsobem rozvíjí
jejich komunikační dovednosti v cizím jazyce. Talentovaní ţáci se mohou účastnit
i mezinárodních hudebních kurzů, kde je znalost cizího jazyka pro komunikaci s lektorem
nebo ostatními účastníky kurzů nutností. Rozvoj informačních a komunikačních
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technologií je zcela rutinní záleţitostí a ZUŠ v této oblasti nezůstávají pozadu. Nově se
v nabídce studijních zaměření objevuje např. „Elektronické zpracování hudby“ postavené
na notačních softwarových programech, se kterými se ţáci učí pracovat. Notačních
programů je celá řada a pracují s nimi ţáci i v rámci individuální výuky hudebního oboru.
Základní technickou dovedností ţáka ZUŠ je i ovládání PC, softwaru či práce s interaktivní
tabulí. Poslech studovaného repertoáru v podání nejrůznějších interpretů na internetových
serverech vede k vyhledávání a zpracovávání informací. Co se týká komunikačních
technologií, s nástupem internetové dokumentace ZUŠ se mění i způsob komunikace
s ţáky, zákonnými zástupci, veřejností, zaměstnanci. V tomto ohledu lze zmínit velice
inovativní systém IZUŠ. Počet škol, které tento inovativní systém vyuţívají, se zvýšil
z počátečních 10 v roce 2011 na 140 v roce 2015 (Výroční zpráva IZUŠ 2014–2015, s. 3)
a v současnosti má vzhledem k jeho vysokým kvalitám vzrůstající tendenci. V neposlední
řadě je moţné zmínit například webové stránky školy nebo facebookový profil, jejichţ
obsahem je také spousta informací, s kterými je dále pracováno. Úzce s uměleckým
školstvím souvisí adaptabilita a flexibilita. V uměleckém školství se můţe běţně stát
například na zkoušce pěveckého sboru nebo orchestru, ţe vše nejde, jak má
a zkouška je delší, neţ se původně předpokládalo, nebo je svolána zkouška mimořádná.
V rámci ZUŠ mají ţáci mnoho nadstandardních aktivit, které jsou časově náročné a je také
nutné je časově zvládat - tedy být flexibilní. Domácí příprava ţáků je mnohdy samostatnou
prací, neboť někteří zákonní zástupci vůbec nemají ponětí o látce probírané v hodinách.
Zodpovědnost můţeme chápat jako individuální za samostatný výkon anebo společnou za
kolektivní výkon. Ochota se dál vzdělávat závisí na příkladu pedagoga, pokud ţáci vidí, ţe
se jejich pedagog přirozeně dál vzdělává, přijmou tuto skutečnost jako reálný fakt a jsou
ochotni se vzdělávat také. Všechny výše uvedené schopnosti a dovednosti si absolventi
ZUŠ odnášejí do běţného ţivota, v souvislosti s výše uvedenými poţadavky lze tedy
konstatovat, ţe i ZUŠ můţe kladným způsobem ovlivnit splnění nároků zaměstnavatelů
Karlovarského kraje pro nové budoucí zaměstnance. Navíc není úplně náhodná strategie
ZUŠ, ţe po absolvování konzervatoře nebo vysoké školy uměleckého či pedagogického
zaměření zde působí její absolventi. Jde o stejný princip jako při spolupráci středních škol
se zaměstnavateli regionu.
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Pokud je obsahem DZ KK zajištění kvalitního vzdělávání pro kaţdého, i manaţeři ZUŠ by
tuto skutečnost měly mít ve vizích své školy. Usilování o zlepšení kvality učitelů
a zaměstnanců škol je zcela v souladu s realizací kvalitní vzdělávací činnosti. Podpora
ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci běţné výuky je velice aktuálním
tématem, nad jehoţ průběhem probíhají celorepublikové diskuze odborníků, manaţerů
i pedagogů různých typů škol, kteří jej společně hodnotí. Skutečností je, ţe pedagogové
ZUŠ nejsou prozatím na takové ţáky naprosto připraveni a neumí s nimi pracovat. Je to
tedy další aktuální výzva pro koncepci základního uměleckého vzdělávání v Karlovarském
kraji.
8.1.2 Strategie rozvoje vzdělávání v kraji
Druhou kapitolou „DZ KK“ je strategie rozvoje vzdělávání v kraji. Kaţdý manaţer školy
by se měl ve svých koncepcích zabývat skutečnostmi, jak bude jeho škola vypadat
v budoucnosti, čeho je potřeba docílit, aby byla moderní vzdělávací institucí 21. století.
Jedním z prvních uvedených cílů strategie v DZ KK je zhodnotit stav i efektivitu
současných forem vzdělávání a pozornost zaměřit na rozvoj výukových technologií
a zapojení moderních technologií do vyučování. Zejména je potřebné rozvíjet kompetence
ţáků v oblasti práce s informacemi a s digitálními technologiemi, avšak to je podmíněno
cíleným účelovým vzděláváním pedagogických pracovníků v daných oblastech (DZ KK,
s. 14).

V podkapitole Vzdělávání bez nerovnosti je zmíněno, ţe kaţdému jednotlivci je potřebné
zajistit dobrou dostupnost a prostupnost všech stupňů škol. Důleţité je včasnou intervencí
podporovat zejména děti ze znevýhodněného prostředí, podporovat fungující poradenské
sluţby a tím eliminovat případnou budoucí neúspěšnost ve vzdělávání. Zcela reálným
problémem ovšem je pro tyto ţáky, resp. jejich zákonné zástupce platba úplaty za
vzdělávání v ZUŠ. Ţákům z dětských domovů je úplata za vzdělávání placena státem,
dětem ze sociálně slabších rodin po potvrzení výše úplaty ZUŠ, pracovním úřadem. Stále
je ovšem malé procento dětí, které by v ZUŠ chtěly studovat, ale vzhledem k finanční
situaci rodiny tuto moţnost nemají. Proto by bylo vhodné, aby obsahem konceptu
uměleckého školství v Karlovarském kraji bylo vytvoření dotačního titulu pro ZUŠ,
z kterého by bylo moţné hradit alespoň částečně úplatu za vzdělávání těmto ţákům.
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Základní umělecké školy patří mezi instituce, které mají opravdu dlouholeté zkušenosti
práce s mimořádně nadanými jedinci. Činnost pedagogů v této oblasti je nedílnou součástí
ţivota kaţdé ZUŠ, společně vytváříme smysluplné vzdělávací podmínky pro mimořádně
nadané ţáky. I tuto skutečnost lze zařadit do vzdělávání bez nerovnosti. Kvalita vzdělávání
a rozvoj pedagogických dovedností pedagogů je podporována především Národním
institutem pro další vzdělávání s místem působnosti v Karlových Varech, o čemţ jiţ byla
zmínka v kapitole Analýza rozvojového dokumentu DZ KK z pohledu uměleckého
školství. Co ale ve většině ZUŠ chybí je sdílení nabitých znalostí mezi dalšími pedagogy
v dané škole. V podkapitole Kvalita vzdělávání a rozvoj pedagogických dovedností
pedagogů je zmíněno Krajské vzdělávací centrum, které je součástí Gymnázia Sokolov. Ve
své práci jsem jiţ uvedl, ţe tato instituce nenabízí kurzy, které by vyhovovaly ZUŠ. Nabízí
se jednoduché řešení, které bych osobně podpořil - vznik Krajského centra uměleckého
vzdělávání pod záštitou některé ZUŠ v Karlovarském kraji, které by mělo personální
i časovou rezervu řešit všechny potřebné záleţitosti dalšího vzdělávání pedagogů ZUŠ
v kraji. V souvislosti s výsledky a hodnocení vzdělávání, o kterém je ve strategii také
stručná zmínka, uvedu dosti zásadní a podstatnou informaci: Pozitivní či negativní zjištění
z inspekční činnosti jsou písemným podkladem pro vedení škol a zřizovatele směřující
k vyhodnocení stavu, plánování aktivit a opatření k dalšímu rozvoji vzdělávání ve školách
(DZ KK, s. 14). Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, ţe při zahájení a hodnocení inspekční
činnosti v jejím závěru je přítomen v ideálním případě starosta města nebo jiný zástupce
této samosprávy a inspekční týmy ČŠI v rámci svého hodnocení a po diskusi s uţším
vedením školy, zmiňují zcela otevřeně i koncepci škol do následujících let a návrhy či
připomínky ze strany zřizovatele. V tomto ohledu hraje ČŠI velmi důleţitou úlohu, neboť
zřizovatel je v roli, kdy vstupuje do otevřeného dialogu s odbornou institucí a vedením
školy a je očekáváno jeho jasné srozumitelné vyjádření k dalšímu směřování školy, po
kterém by logicky měly následovat podporující kroky z jeho strany. Součástí strategie
rozvoje vzdělávání v kraji jsou navrhovaná opatření u jednotlivých typů vzdělávání,
dovolím si komentovat ta opatření, která souvisí s uměleckým vzděláváním.
V oblasti předškolního vzdělávání je to podpora nadání a práce s nadanými dětmi realizace aktivit pro nadané, příprava pedagogických pracovníků na práci s těmito dětmi.
Je nutné zdůraznit, ţe na naplnění tohoto opatření se podílí i ZUŠ, neboť pořádají mnoho
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kvalitních koncertů, výtvarných dílen, tanečních workshopů a to jiţ pro děti předškolního
věku. V rámci takto nastavené pravidelné spolupráce s mateřskými školami je rozpoznán
umělecký talent dětí, který by při běţné činnosti MŠ rozpoznán nejspíše nebyl – moţná
pouze v případě opravdu velké míry nadání. Spolupráce mezi ZUŠ a MŠ v tomto směru je
velmi stěţejní, neboť jde o podchycení budoucího kvalitního ţáka ZUŠ v útlém věku, coţ
je pro perspektivu jeho dalšího vzdělávání ideální.
V oblasti základního vzdělávání vyplývá z tohoto dokumentu povinnost základních škol
podporovat spolupráci škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání při rozvoji nadání
včetně stimulujících mimoškolních aktivit. Nepsanou pravdou je, ţe i kdyţ můţe být výuka
např. Hudební výchovy na Základní škole vysoce kvalitní, ţáci ZŠ nezaţijí v těchto
hodinách to, co při návštěvě Základní umělecké školy. Vzdělanost pedagogů ZUŠ a ZŠ se
velmi liší především v umělecké praxi. Pedagog ZUŠ můţe být také zároveň výkonným
umělcem, zatímco pedagog hudební výchovy na ZŠ mnohdy není schopen zahrát ani
jednoduchý klavírní doprovod k lidové písni, přestoţe vystudoval Učitelství pro 1.stupeń
ZŠ na vysoké škole pedagogického směru. Zde je další moţnost nabídky DVPP ze strany
ZUŠ ostatním typům škol.
V oblasti středního školství bych shodu našel pouze v podpoře nadání a práce s nadanými
ţáky, s realizací aktivit pro tyto ţáky, práci s ICT technologiemi a rozvoj výuky cizích
jazyků.
Nepopulárním opatřením v oblasti strategie dalšího rozvoje sítě škol a školských zařízení,
o kterém jiţ byla zmínka v kapitole Statistické údaje uměleckého školství v ČR
a Karlovarském kraji v období 2005–2017 je nenavyšování kapacity ZUŠ, za které
zodpovídá KÚ – odbor školství ve spolupráci se zřizovateli. Nepředpokládám, ţe by se
jakýkoliv zřizovatel postavil proti tomu, aby se více dětí a ţáků vzdělávalo v ZUŠ, kterou
zřizuje, neboť jde mimo jiné o prevenci sociálně patologických jevů a kaţdá ZUŠ je
součástí výchovně – vzdělávacího procesu dětí a mládeţe, která se zásadní měrou podílí na
smysluplném vyuţití volného času a kultivování osobností ţáka prostřednictvím výuky
v uměleckých oborech. Proto je pro mne navrhované opatření ve výše uvedené oblasti
naprosto nepřijatelné a vysvětluji si jej pouze tím, ţe vyšší počet ţáků znamená větší podíl
finančních prostředků ze strany MŠMT na umělecké vzdělávání. Zde je ovšem na místě
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podotknout, ţe by uţší vedení kraje mělo mít permanentní zájem na podpoře talentovaných
jedinců v kraji, ať uţ jsou z jakéhokoliv typu školy. Další ze zmíněných opatření jsou
navrhovaná opatření v oblasti hodnocení systému ţáků a škol. Z této oblasti by bylo velmi
zajímavé vytvořit jakýsi statut kvality Základní umělecké školy, která by jej získala po
splnění určitých kriterií stanovených zřizovatelem. Zatím se tak neděje, neboť ZUŠ jsou
v této oblasti celorepublikově opět na pokraji zájmu. Stejně tak v oblasti hodnocení ţáků
nedochází ze strany státu k ţádnému plošnému testování např. míry talentu v jednotlivých
ZUŠ ani k poskytování zpětné vazby školám k objektivnímu hodnocení výsledků
vzdělávání.
Velice kladně bych hodnotil podkapitolu Postavení a příprava ředitelů škol. Ředitel školy
je ve skutečnosti opravdu jediný, který svými přístupy, postoji můţe výrazně ovlivnit chod
školy, efektivitu vzdělávacího procesu, kulturu školy, klima i spolupráci s veřejností.
Zároveň při správném nastavení kontrolního a hodnotícího systému zabezpečí bezchybné
fungování instituce. Kvality vzdělávání lze dosahovat jen za plného zapojení všech jeho
aktérů – ţáků, pedagogů, zákonných zástupců, partnerů. Úkolem managementu školy je
vytvořit co nejideálnější podmínky pro to, aby zaměstnanci mohli svoji práci vykonávat
dobře. Rozhodujícím článkem úspěšnosti v řízení školy hraje důkladná a pečlivá příprava
ve všech oblastech řízení (DZ KK, s. 39). Zároveň ale musím zmínit, ţe doposud
neexistuje ucelený systém vzdělávání managementu ZUŠ jako specifických typů školy.
V roce 2018 je zkušebně realizován kurz pro manaţery uměleckých škol v rámci
rezortního úkolu Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy ČR a jeho realizátorem je
Národní institut dalšího vzdělávání. V DZ KK je dále zmíněn fakt, ţe do procesu přípravy
ředitelů a upevňování jejich postavení se v rámci svých moţností a kompetencí bude
zapojovat i kraj, jako zřizovatel. Mým názorem je, ţe největší chybou bylo zrušení
okresních školských úřadů v souvislosti s přechodem základních uměleckých škol do
právní subjektivity zpravidla v roce 2003. Okresní školské úřady totiţ představovaly ve své
době fungování skutečnou pomoc manaţerům škol a jejich personální obsazení tvořili
odborníci v oblasti školství. Ti bohuţel v současnosti chybí i na obecních úřadech, kde
mnohdy odbory školství ani neexistují. Veškerá odpovědnost je tedy opravdu na řediteli
školy a v souvislosti s chybějícím systémem vzdělávání a přibývající administrativou je to
opravdu nezáviděníhodná role. Krajský úřad sice v navrhovaných opatřeních v oblasti

49

postavení a vzdělávání ředitelů škol zmiňuje pokračování v hodnocení ředitelů v souladu
s vnitřním předpisem rady kraje, ale to se týká pouze škol zřizovaných Karlovarským
krajem, nikoliv škol zřizovaných obcemi a městy.
Mezi inovace by dozajista mohlo patřit jiţ zmiňované vzdělávání seniorů v rámci hlavní
činnosti ZUŠ, které by mohl Krajský úřad finančně podporovat stejně jako spolupráci mezi
školami a školskými zařízeními. Toto zmiňuji i v souvislosti s navrhovaným opatřením
v oblasti dalšího vzdělávání, jeţ je podpora rozvoje škol a knihoven jako center
celoţivotního učení.
8.1.3. Financování školství v kraji
Karlovarskému kraji jsou v souladu se školským zákonem poskytovány tzv. přímé
neinvestiční výdaje z rozpočtové kapitoly 333 - MŠMT, a to na zvláštní účet zřízený podle
školského zákona. Objem těchto prostředků je dán rozhodnutím MŠMT o rozpisu
neinvestičních výdajů na příslušný rok. Přitom zdroje jsou ze strany MŠMT rozdělovány
prostřednictvím tzv. agregovaných normativů, tj. výše výdajů připadajících na vzdělávání
a školské sluţby pro jedno dítě, ţáka nebo studenta příslušné věkové kategorie v oblasti
předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání ve školách
a školských zařízeních zřizovaných kraji, obcemi a svazky obcí na kalendářní rok. Tato
metodika je kontinuálně uplatňována jiţ od roku 2005. Krajský úřad Karlovarského kraje
následně prostřednictvím jím stanovených krajských normativů rozděluje přímé
neinvestiční výdaje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení
(DZ KK, s. 45). Vzhledem ke skutečnosti, ţe tzv. přímé výdaje jsou téměř ze
100 % financovány ze zdrojů státního rozpočtu, je třeba ve výhledu financování na příští
období vycházet zejména z DZ ČR (2015–2020). V souladu se „Strategií 2020“ je přitom
záměrem MŠMT realizovat v letech 2016 aţ 2018 komplexní reformu systému financování
vzdělávání ve školách tzv. regionálního školství (DZ KK, s. 48). Hlavním cílem reformy
je zvýšení efektivity vynakládaných rozpočtových zdrojů (jak na úrovni veřejných
rozpočtů, tak na úrovni rozpočtu MŠMT), zapojení kvalitativních prvků do systému
financování vzdělávání, vytvoření srovnatelných podmínek pro financování vzdělávání ve
srovnatelných školách v celé ČR, sjednocení systémů financování vzdělávání ve školách
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všech zřizovatelů (DZ KK, s. 48). V praxi by tento krok znamenal sjednocení normativů na
ţáka ZUŠ v rámci celé ČR.
Nedílnou součástí a nespornou výhodou ZUŠ je výběr úplaty za vzdělávání. Ten se řídí
především rozhodnutím ředitele školy, které je vydáváno v souladu s vyhláškou č. 71/2005
o základním uměleckém vzdělávání ze dne 9. února 2005. V současném trendu existence
škol jako „prosperujících a konkurenceschopných firem“ a zároveň ve fungujícím systému
financování školství, je pro jakýkoliv druh školy stěţejní počet jejich ţáků. Ten znamená
nejen příliv finančních prostředků určených na mzdy zaměstnanců školy, ale potaţmo
moţnost nových pracovních nabídek - rozšiřování úvazků pedagogů i nepedagogů
a kvalitnější vzdělávání. Pokud má ZUŠ více ţáků, vybírá logicky vyšší finanční obnos
úplaty za vzdělávání. V situaci, kdy zřizovatel školy dostatečně přispívá na její provoz, je
úplatu za vzdělávání moţno pouţít jako investici do vzdělávání ţáků i pedagogů školy.
Vedení školy můţe v této situaci vytvářet ideální pracovní podmínky, pořizovat moderní
a kvalitní vybavení (hudební nástroje, notové materiály, notační programy, taneční
kostýmy atd.) - tedy cíleně poskytovat vzdělávání na stále lepší úrovni. Jedinou překáţkou
v tomto směru můţe být nedostatečná kapacita ZUŠ. Zde bych kriticky zmínil, ţe
v uplynulých dvou letech docházelo k navyšování kapacit mateřských a základních škol,
neboť demografický vývoj v ČR tomu odpovídal. Nikdo ovšem nemyslel na skutečnost, ţe
pokud je více dětí v mateřských školách a ţáků v základních školách, logicky bude i větší
zájem o umělecké vzdělávání. Navíc je zde na místě uvést, ţe ZUŠ poskytují vzdělávání
široké věkové skupině 5tiletých - 18tiletých dětí a mládeţe, tedy i do budoucna je více neţ
pravděpodobný nárůst počtu ţáků v uměleckém školství obecně. Samozřejmě můţeme
diskutovat o tom, ţe umělecké školství je především pro mimořádně nadané ţáky, ale
kaţdá škola můţe mít nastavený Školní vzdělávací program tak, aby jej splnili i ţáci
„průměrní“.
Strategická vize KK na uvedené období je následující: Karlovarský kraj, je ekonomicky
prosperující region, otevřený vůči evropským výzvám a impulzům, poskytující svým
obyvatelům prostor pro kvalitní ţivot zaloţený na atraktivních přírodních podmínkách
a sociálně vstřícném prostředí (Program rozvoje KK 2014-2020, s. 7). Dovolím si
komentovat, jakým způsobem by mohlo dojít k naplnění této vize z pohledu ZUŠ.
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Ekonomická prosperita regionu souvisí s dostatečnou mírou zaměstnanosti, která je spjata
s úrovní ţivota obyvatel. Alespoň průměrná úroveň rodinného ţivota se odráţí
i v moţnostech financování vzdělávání. Pokud je rodina ze strany zákonných zástupců
dostatečně zabezpečena, mohou si dovolit kvalitnější vzdělání svých dětí a zaplatit jim
tedy např. úplatu za vzdělávání v ZUŠ. V současné době v souvislosti s širší pracovní
nabídkou v Karlovarském kraji neklesá počet ţáků v uměleckém školství a v souvislosti
s demografickým vývojem není předpoklad, ţe by tomu tak v dohledné době mělo být. Co
se týká otevřenosti vůči evropským výzvám, dovolím si polemizovat. Zatímco rozvojové
programy z Evropské unie vţdy pamatovaly na mateřské, základní či střední školy, v ţádné
výzvě nebyly zmíněny ZUŠ. Aţ nyní se v souvislosti s dalším čerpáním evropských fondů
hovoří o moţnosti tzv. šablon pro umělecké školství, vytvoření místních akčních plánů pro
ZUŠ a členy hodnotících komisí jsou po několika letech také jejich zástupci. Na druhou
stranu se daří přes hraniční spolupráce uměleckých škol se školami v Německu, Francii,
Belgii i v jiných státech Evropské unie. Pravdou ale je, ţe v posledních pěti letech došlo
k rozvoji v oblasti DVPP v uměleckém školství a proběhla řada kvalitních vzdělávacích
akcí, na které byly čerpány prostředky z rozvojových programů evropské unie.
V neposlední řadě věřím tomu, ţe se umělecké školy podílejí na kvalitě ţivota obyvatel
Karlovarského kraje a to jednak svojí bohatou hlavní činností a také širokou škálou
kulturních akcí pro veřejnost, které pořádají samy i ve spolupráci s dalšími kulturními
institucemi regionu.
Dále mě zaujaly relevantní specifické cíle. Prvním z nich je spolupráce v oblasti lidských
zdrojů. Zde bych si dovolil vyzdvihnout spolupráci všech manaţerů uměleckých škol
Karlovarského kraje v rámci KUR ZUŠ KK. Jejím hlavním úkolem je podporovat činnost
uměleckých škol, např. napomáhat zavádění Rámcového vzdělávacího programu ve
školách nebo v rámci jednotlivých uměleckých sekcí diskutovat prostřednictvím pedagogů
o běţných problémech ve výuce. I kdyţ nemohu 100 % deklarovat, ţe jsou všichni
manaţeři ZUŠ spokojeni s touto institucí, její činnost je hodnocena v celorepublikovém
měřítku velmi pozitivně. Kaţdoročně se koná Kolokvium ředitelů ZUŠ Karlovarského
kraje, jenţ je plné nejnovějších aktualit v oblasti uměleckého školství.
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Velmi mne zaujala myšlenka následného a celoţivotního vzdělávání v kraji, která se,
pochopitelně, dotýká i uměleckých škol. Jak je jiţ v této práci zmíněno, právě Základní
umělecké školy mají ideální podmínky a zázemí pro poskytování celoţivotního vzdělávání,
navíc ve vyhlášce o základních uměleckých školách je definován jako jeden z druhů studia
studium pro dospělé.
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9 Výzkumná část
Z teoretické části bakalářské práce je patrné, ţe základní umělecké školství v posledním
desetiletí prošlo změnami, které lze z mého osobního pohledu označit za smysluplné.
Otázkou zůstává, zda vůbec, případně jakým způsobem jsou tyto inovace vnímány
odbornou i laickou veřejností, jaké pochopení budou mít další nové trendy uměleckého
vzdělávání u zřizovatelů, jak proaktivní bude v tomto směru management jednotlivých
ZUŠ a bezesporu i jací noví partneři se zapojí do cílené podpory uměleckého školství
v Karlovarském kraji. Dle mého názoru hraje stále stěţejní úlohu managementem
podporovaná týmová spolupráce kvalitního pedagogického sboru, dále spolupráce se
zákonnými zástupci ţáků, znovu také v souvislosti se současným trendem fungování škol
jako konkurence schopných firem musím zmínit důleţitost propagace jejich aktivit do
povědomí široké veřejnosti a spolupráce s ostatními typy škol (mateřské, základní, střední).
Hlavním

cílem

bakalářské

práce

je

vytvoření

konceptu

uměleckého

školství

v Karlovarském kraji do roku 2025. Tento rok byl vybrán zcela záměrně. Na období 2016–
2020 je schválen Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
Karlovarského kraje, další obdobný dokument bude předloţen na období 2021–2025.
Podobně Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR je schválen na
období 2015–2020, následně bude předloţen obdobný dokument na období 2020–2025.
Jako ředitel školy se pohybuji v základním uměleckém školství 5 let, coţ je myslím
dostatečná doba, abych dokázal posoudit, v jakém stavu se umělecké školství v kraji
nachází. Pokud mohu vyzdvihnout nějakou aktivitu uměleckého školství v Karlovarském
kraji, tak je to pravidelná spolupráce mezi ZUŠ. Vstřícnost představitelů managementu
ZUŠ v kraji je výborným nástrojem ke sdílení vzájemných zkušeností. KUR ZUŠ KK je
v tomto směru aktivním subjektem, v rámci výjezdních zasedání se dá velmi dobře
posoudit zázemí pro výuku uměleckých oborů v jednotlivých ZUŠ stejně jako aktivita
managementu a spolupráce se zřizovateli.
Např.

z webových

stránek,

které

jsou

v současnosti

jedním

z nejdůleţitějších

komunikačních kanálů, lze usoudit, zda ZUŠ svoji činnost dostatečně propaguje na
veřejnosti, jestli je její program inovativní a atraktivní. Zde je ale nutné zmínit, ţe v situaci
aktuálního nastaveného financování školství nemají ZUŠ finanční prostředky na ICT
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techniky, kteří by měli úvazek odpovídající potřebné úrovni reprezentativního
a praktického webu školy, nicméně je na kaţdém řediteli školy, jak poskládá strukturu
organizace, z jakých zdrojů bude hradit mzdové prostředky zaměstnancům, případně
jakým jiným motivačním způsobem bude oslovovat pedagogy k činnostem souvisejícím
s tolik důleţitou prezentací školy. Z výročních zpráv lze vyhodnotit spolupráci s dalšími
subjekty a zjistit aktuální naplněnost kapacity školy stejně jako počty nově přijatých ţáků,
stejně tak zhodnotit účast pedagogů jednotlivých škol na jejich dalším vzdělávání,
úspěšnost ţáků škol v soutěţích vyhlašovaných MŠMT i ostatních, v neposlední řadě pak
výsledky kontrolních činností. Věrohodný obraz o činnosti jednotlivých ZUŠ poskytují
také inspekční zprávy a protokoly České školní inspekce.
Uvedené dokumenty byly hlavními zdroji pro tvorbu konceptu uměleckého školství
v Karlovarském kraji. Mezi dalšími studovanými materiály jsou koncepce ZUŠ jako
budoucí vize či školní vzdělávací programy jako nabídka studijních zaměření pro
veřejnost. Aby bylo vůbec reálné koncept uměleckého vzdělávání v kraji vytvořit,
komunikoval jsem s několika skupinami respondentů. V prvé řadě to byli zákonní zástupci
MŠ a ZŠ jako potencionální klienti ZUŠ, druhou skupinou byli zákonní zástupci ţáků
ZUŠ, třetí skupinou absolventi ZUŠ a výkonní umělci, ve čtvrté skupině byl zastoupen
management ZUŠ, pátá skupina zahrnovala zřizovatele škol. Přidanou šestou skupinou,
která nebyla v původním ideovém plánu bakalářské práce, byly pedagogové, jejichţ názory
jsou pro navrhovaný koncept také velmi důleţité. V rámci provedeného výzkumu mě
u kaţdé skupiny respondentů zajímaly odlišné záleţitosti. U skupiny č. 1 - Zákonných
zástupců dětí z MŠ bylo pro mne podstatné zjistit, zda vůbec vědí o existenci ZUŠ v místě
svého

trvalého

bydliště,

případně

v jejím

blízkém

okolí,

dále

zda

uvaţují

o docházce dítěte do ZUŠ a co od tohoto typu studia očekávají. Zákonní zástupci ţáků
ZUŠ (skupina č. 2) sdělovala důvod studia jejich dítěte v ZUŠ, dále jaké aktivity ZUŠ
hodnotí pozitivně či negativně a co očekávají po absolvování studia. Absolventi ZUŠ nebo
výkonní umělci (skupina č. 3) potvrdili či vyvrátili, zda a jakým způsobem studium v ZUŠ
ovlivnilo jejich budoucí ţivot, které aktivity během studia byly nejpřínosnější a zda i jejich
děti budou studovat v ZUŠ (případně zda jiţ studují). Manaţeři ZUŠ (skupina č. 4) se
zabývali funkčností Krajské umělecké rady ZUŠ Karlovarského kraje a jejím přínosem pro
činnost ZUŠ, hodnotili spolupráci mezi ZUŠ v kraji a moţnost realizace celoţivotního
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vzdělávání v ZUŠ, coţ úzce souvisí s dílčím cílem bakalářské práce. Pátá skupina
(zřizovatelé ZUŠ) vyslovila názor na moţnost realizace celoţivotní vzdělávání v ZUŠ, jeho
podporu či odmítavé stanovisko k tomuto záměru a případně vyzdvihla výjimečné aktivity
ZUŠ. Šestá skupina se podobně jako zřizovatelé škol vyjadřovala k realizaci celoţivotního
vzdělávání (logickým důvodem je, ţe sami pedagogové by mohli v budoucnu být
realizátory tohoto typu vzdělávání), dále k vytvářeným podmínkám v realizaci uměleckého
vzdělávání. Neméně důleţité především v oblasti sdílení zkušeností byly názory a sdělení
vedoucí Oddělení organizačního, správního, mládeţe a sportu Odboru školství, mládeţe
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje pí. Dany Martincové, vedoucího
Oddělení vzdělávání a evropských programů Odboru školství, mládeţe a tělovýchovy
Krajského úřadu Karlovarského kraje Ing. Stanislava Jambora, úředníka Oddělení
školského rejstříku Odboru správy a řízení vzdělávací soustavy Ministerstva školství,
mládeţe a tělovýchovy Ing. Viléma Suka, předsedkyně Krajské umělecké rady Základních
uměleckých škol Karlovarského kraje PhDr. Ilony Juhásové a vedoucího Krajského
vzdělávacího centra Sokolov Mgr. Petra Chlebka.
9.1

Cíl výzkumného šetření

Jak jsem jiţ uvedl v úvodu bakalářské práce, jejím cílem je přinést ucelený pohled na
pozitivní i negativní stránky uměleckého školství v Karlovarském kraji. Práce se
v teoretické části zabývá také celoţivotním vzděláváním jako aktuální tematikou současné
společnosti. V rámci výzkumného šetření jsem vybral dle mého názoru nejaktuálnější
témata, která jsou pro další rozvoj uměleckého školství v kraji stěţejní, u těchto oblastí je
v celkovém konceptu navrţeno jejich optimální řešení s přihlédnutím na výsledky
výzkumného šetření. Celkově musím konstatovat, ţe umělecké školství je zcela na pokraji
zájmu odborné školské veřejnosti, oproti ostatním segmentům vzdělávací soustavy mu
není věnována dostatečná pozornost a to ani v rozvojových dokumentech vzdělávání (viz
kapitola 8.1). Proto jsem navrhovaný koncept diskutoval s odborníky v oblasti základního
uměleckého vzdělávání, kteří mají dlouholeté zkušenosti a jsou schopni objektivně
posoudit nejen pozitivní či negativní stránky, ale i v konceptu navrhovaná rozvojová
řešení.
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9. 2 Formulace výzkumného problému a výzkumných otázek
V souvislosti s cílem bakalářské práce definuji následující výzkumný problém:
1. Jaké jsou pozitivní a negativní stránky ZUŠ v souvislosti s jejich postavením na trhu
vzdělávání v Karlovarském kraji?
2. Je moţná realizace celoţivotního vzdělávání v ZUŠ?
9.3 Zvolení výzkumné techniky
Z celkového pohledu lze konstatovat, ţe bylo velmi vhodné oslovit širší spektrum
účastníků výzkumu. Pouţívanou technikou byl nejčastěji dotazník (zákonní zástupci MŠ,
ZUŠ, absolventi a výkonní umělci, pedagogové) a to buď v elektronické, nebo papírové
podobě. Hlavní výhodou elektronického dotazníku byla jeho přehledná administrace na
serveru survio.com, u papírového dotazníku okamţitá návratnost. Dotazník seznamuje
v úvodu respondenty s tématem bakalářské práce, dále jsou poţádáni o jeho stručné
vyplnění a informováni o anonymitě výzkumného šetření. Dotazník byl tvořen u pěti
skupin respondentů vţdy třemi otázkami, u skupiny managementu ZUŠ šestnácti otázkami.
Důvodem poloţení rozdílných otázek byl odlišný pohled těchto skupin na umělecké
školství (pohled zřizovatele je jiný, neţ pohled zákonných zástupců či přímých účastníků
vzdělávání, management ZUŠ vidí v praxi jiné oblasti rozvoje neţ pedagogové). Otázky
byly pouze tři, aby počet odpovědí nebyl příliš rozsáhlý. U skupiny managementu byl
dotazník naopak obsáhlejší, neboť aktivní management můţe ovlivnit budoucí směr
uměleckého školství v kraji nejvíce. U skupiny zřizovatelů jsem volil osobní setkání
a metodu individuálního rozhovoru. Otázky pro jednotlivé skupiny byly následující:

Skupina č. 1 Zákonní zástupci ţáků MŠ
Pro rozvoj uměleckého školství je tato skupina velmi důleţitá, protoţe největší podíl ţáků
ZUŠ v přípravném studiu tvoří předškoláci (pětileté a šestileté děti). V Karlovarském kraji
je počet ţáků v přípravném studiu ZUŠ dlouhodobě nejvyšší, jedinou výjimkou je školní
rok 2015/2016, kdy bylo ţáků v 1. ročníku základního studia ZUŠ o 6 více neţ ţáků
zařazených v přípravném studiu ZUŠ - viz příloha č. 7-Počet ţáků v přípravném studiu
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ZUŠ (ţáci 5-6ti letí) v období 2005–2017 (pramenem pro tato data byla opět statistika
UIV). Počet ţáků ZUŠ v dalších ročnících má v období 2005–2017 vţdy klesající tendenci
v poměru čím vyšší ročník, tím méně ţáků.
1.

Víte, ţe ve Vašem městě (obci) působí Základní umělecká škola? (ano, ne)

2.

Bude Vaše dítě navštěvovat v budoucnu Základní uměleckou školu? (ano, ne)

3.

Co očekáváte v případě, ţe Vaše dítě bude studovat některý z nabízených oborů
ZUŠ? (prosím o krátký komentář)

Skupina č. 2 Zákonní zástupci ţáků ZUŠ
Management ZUŠ a především pedagogičtí pracovníci by měly motivovat stávající ţáky
ZUŠ k pokračování ve studiu v ZUŠ. Jedním z výsledků této motivace by mohl být stabilní
neklesající počet ţáků ve vyšších ročnících ZUŠ. Motivace ţáků je důleţitá, ale partnerem
v této záleţitosti jsou především zákonní zástupci ţáků.
1.

Proč studuje Vaše dítě v ZUŠ? (náplň volného času, sám/a jsem chodil/a do ZUŠ,
obojí).

2.

Které aktivity ZUŠ hodnotíte pozitivně? (výuka, mimoškolní aktivity, komentář)

3.

Co očekáváte po ukončení studia Vašeho dítěte v ZUŠ? (umění jako ţivotní
koníček, pokračování ve studiu na konzervatoři)

Skupina č. 3 Absolventi ZUŠ, výkonní umělci
Nejlepší reklamou uměleckého školství jsou jeho absolventi, kteří se mnohdy stávají
samotnými pedagogy nebo výkonnými umělci a dále tak zuţitkují, co se v ZUŠ naučili.
Některé ZUŠ se svými absolventy nadále spolupracují v rámci svých kulturních aktivit
(Kruh přátel hudby, metodické kurzy a workshopy pro ţáky a pedagogy, pořadatelství
soutěţí a festivalů).
1.

Ovlivnilo studium v ZUŠ Váš budoucí ţivot? (ano, ne, komentář)

2.

Které aktivity v ZUŠ byly pro Vás během studia nejpřínosnější?
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(výuka, mimoškolní aktivity, komentář)
3.

Budou Vaše děti „jednou“ studovat v ZUŠ (nebo jiţ studují)? (ano, ne, komentář)

Skupina č. 4 Manaţeři ZUŠ Karlovarského kraje
Řídící pracovníci mají moţnost ze své pozice pozitivně ovlivnit rozvoj školy, vytváří
podmínky k úspěšné realizaci uměleckého vzdělávání. V oblasti managementu je nadmíru
důleţitá spolupráce s dalšími státními institucemi, které bezprostředně ovlivňují ţivot
školy a nastavují parametry např. v oblasti kapacity ţáků a financování, případně dohlíţí
jako kontrolní orgán na činnost školy (např. MŠMT, zřizovatel školy, ČŠI). Dotazník pro
management ZUŠ obsahuje celkem 16 otázek, které se týkají primárních oblastí rozvoje
ZUŠ v Karlovarském kraji. Důvodem této skutečnosti je fakt, ţe manaţeři uměleckých
škol ovlivňují jejich ucelený chod největší měrou.
1.

V nedávné době byla navýšena kapacita mateřských nebo základních škol z důvodu
příznivého demografického vývoje. Je kapacita ZUŠ, kde působíte pro její budoucí
rozvoj dostačující?

2.

Uvaţujete v blízké budoucnosti o zřízení dalšího místa poskytovaného uměleckého
vzdělávání (pobočky ZUŠ)?

3.

Bylo správným krokem zavedení ŠVP do uměleckého školství z pohledu naplnění
jeho cílů a kompetencí?

4.

Spolupracuje ZUŠ, kde působíte s ostatními ZUŠ v Karlovarském kraji?

5.

Budete v této spolupráci v budoucnu pokračovat?

6.

ZUŠ pořádají mnoho kulturních akcí, kterými reprezentují svého zřizovatele
a především ţáky a pedagogy, je podle Vás propagace uměleckého školství
v Karlovarském kraji?
a) špatná

7.

b) průměrná

c) výborná

Vyuţívají pedagogové ZUŠ, kde působíte nabídky krajského pracoviště NIDV
k dalšímu vzdělávání?

8.

Vyuţíváte k DVPP nabídky Krajského vzdělávacího centra v Sokolově?
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9.

Realizuje Vaše škola celoţivotní vzdělávání např. pro věkovou skupinu seniorů?

10.

Uvaţujete v budoucnu o realizaci celoţivotního vzdělávání v ZUŠ, kde působíte?

11.

Je podpora zřizovatele ZUŠ, kde působíte, dostatečná?

12.

Je podle Vás důleţitá činnost Krajské umělecké rady z pohledu fungování ZUŠ,
kde působíte?

13.

Jaký názor máte na činnost této instituce?
a) nefunguje b) funguje

14.

c) funguje výborně

Ztotoţňujete se s navrhovanými opatřeními dlouhodobého záměru vzdělávání
a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje v oblasti uměleckého školství
2016-2020 (Podporovat vzdělávání pedagogů ZUŠ v metodice pro jednotlivé
umělecké obory ZUŠ, Podporovat postupné zavádění RVP do základních
uměleckých škol, Podporovat vzdělávání pedagogů v oblasti implementace a
aktualizace ŠVP. Podporovat činnost Krajské umělecké rady, Nepodporovat
neodůvodněné zvyšování kapacit ZUŠ)?

15.

Uvítali byste diskuzi nad opatřeními v dalším Dlouhodobém záměru vzdělávání
a rozvoje vzdělávací soustavy na období 2021-2025?

16.

Jakou oblast povaţujete do budoucích let pro rozvoj ZUŠ v Karlovarském kraji za
nejdůleţitější a reálně splnitelnou?

Skupina č. 5 Zřizovatelé uměleckých škol v Karlovarském kraji
Většina Základních uměleckých škol je v Karlovarském kraji zřizována obcemi, Krajský
úřad Karlovarského kraje ještě ve školním roce 2016/2017 zřizoval tři ZUŠ (ZUŠ Nová
Role, ZUŠ Antonína Dvořáka Karlovy Vary a ZUŠ Josefa Labitzkého Bečov), v současné
době je zřizovatelem pouze ZUŠ Bečov, ZUŠ Nová Role je jiţ spravována obcí a ZUŠ
Antonína Dvořáka bude mít nového zřizovatele – město Karlovy Vary od 1. 8. 2018.
Vzhledem k tomu, ţe zřizovatel má moţnost především finančně ovlivnit úroveň a zázemí
školy a díky tomu rozšířit její vzdělávací nabídku, nejčastějším tématem byla realizace
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celoţivotního vzdělávání v ZUŠ (s poukázáním na to, ţe realizace závisí na úhradě
mzdových nákladů pro pedagogy ZUŠ od zřizovatele).
1.

Myslíte si, ţe ZUŠ jsou vhodným realizátorem celoţivotního vzdělávání? (ano, ne,
komentář)

2.

Chtěli byste v budoucnu finančně podpořit pozitivně celoţivotní vzdělávání
v ZUŠ?
(ano, ne, komentář)

3.

Jaké aktivity ZUŠ hodnotíte obzvlášť pozitivně? (komentář)

Skupina č. 6 Pedagogové Základních uměleckých škol
Rozvoj kaţdé instituce pochopitelně závisí na jejich zaměstnancích. V souvislosti
s výzkumem u pedagogických pracovníků na ZUŠ jsem se zabýval mimo jiné
i informacemi, zda působí pouze v ZUŠ nebo jsou také výkonnými umělci. Hlavním
důvodem byla skutečnost, ţe někteří zákonní zástupci ZUŠ ve svých odpovědích uvedli
jako důvod docházky jejich dítěte do ZUŠ působení pedagoga v Karlovarském
symfonickém orchestru, coţ je motivačním faktorem (ve smyslu pozitivního příkladu
pedagoga). Mým názorem je, ţe bez pedagogů, kterým management ZUŠ vytváří, pokud
moţno, ideální podmínky pro realizaci uměleckého vzdělávání by jeho rozvoj nebyl
moţný, proto jsem v rámci výzkumného šetření oslovil i je.
1.

Jste pedagog nebo působíte i jako výkonný umělec?

(pedagog, výkonný umělec, pedagog i výkonný umělec)
2.

Máte pro svoji práci vytvořeny managementem ZUŠ ideální podmínky?
(ano, ne, částečně)

3.

Chtěl/a byste se podílet na realizaci celoţivotního vzdělávání v ZUŠ? (ano, ne)

Účelem bylo, aby vyplňování dotazníků bylo zcela jednoduché, neodradilo respondenty od
jejich vyplnění a nebylo časově náročné. Tato forma byla zvolena i s ohledem na
plánovaný počet respondentů a ke spolupráci oslovených subjektů (MŠ, ZŠ, ZUŠ, Měú,
KÚ KK).
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Výzkumné šetření probíhalo na území Karlovarského kraje, jeho snahou bylo oslovit co
nejvíce osob z výše uvedených skupin. Zákonní zástupci dětí mateřských škol byli
kontaktováni následovně: některé děti docházející do MŠ jsou zároveň ţáky přípravného
studia, čehoţ jsem vyuţil a osobně poţádal zákonné zástupce, zda by mohli dotazník
v papírové podobě vyplnit a ihned odevzdat, druhou moţností bylo odpovědi odeslat na
uvedený email. Samozřejmě jsem oslovil i vedení MŠ z Horního Slavkova a Lokte, kde byl
počet odpovědí značný, neboť spolupráce MŠ a ZUŠ je pravidelná a oboustranně vstřícná.
Zákonné zástupce ţáků ZUŠ jsem nejprve poţádal o vyplnění dotazníku prostřednictvím
systému IZUŠ, který vyuţívá ZUŠ Horní Slavkov, rozeslání dotazníků proběhlo dále přes
sekretariáty jednotlivých ZUŠ Karlovarského kraje, výzkumné šetření probíhalo i na
společném happeningu ZUŠ okresu Sokolov v rámci prvního ročníku celostátní akce ZUŠ
OPEN 2017 v Sokolově. Zde byl k dispozici prezentační stánek ZUŠ, kde bylo moţno
vyplnit zmiňovaný dotazník a vzhledem k vysokému počtu návštěvníků z řad zákonných
zástupců i zde byla návratnost dotazníků uspokojivá (z celkového počtu 200 dotazníků
bylo vyplněno a odevzdáno 127 dotazníků od zákonných zástupců ţáků ZUŠ sokolovského
okresu). Absolventi ZUŠ a výkonní umělci byli početně nejslabší skupinou
(60 respondentů), nicméně jejich odpovědi v rámci výzkumného šetření jsou velmi
hodnotné. Vyuţil jsem zde skutečnost, ţe jsem 13 let působil jako hráč Karlovarského
symfonického orchestru a poţádal o stanovisko i kolegy z tohoto tělesa. Obecně lze říci, ţe
vyjadřovali velmi kladný vztah ke kultuře a umění, který jim přinesl potřebné ţivotní
hodnoty, vlastnosti, postoje a ovlivnil pozitivně jejich budoucí ţivot. Manaţeři škol a jejich
zástupci odpovídali na dotazník zpracovaný na serveru survio.com z důvodu většího počtu
otázek. Oblasti týkající se managementu ZUŠ byly taktéţ diskutovány v rámci pravidelně
konaných Kolokvií ředitelů ZUŠ Karlovarského kraje, které jsou pořádány Národním
institutem dalšího vzdělávání, krajským pracovištěm Karlovy Vary, vybraná aktuální
témata zazněla i při čtvrtletních zasedání KUR ZUŠ. Osobní rozhovory jsem realizoval
s některými zástupci měst a obcí - zřizovateli ZUŠ a také odborníky z oblasti školství
(KUR ZUŠ a KÚ KK). Časové moţnosti zde byly velmi omezené, ale jejich vstřícnost
a přístup nezbývá neţ ocenit. Pedagogové byli osloveni opět prostřednictvím systému
IZUŠ a také zcela nového systému soutěţí ZUŠ „EOS ZUŠ“, kde jsou uvedeny kontakty
na jednotlivé pedagogy v Karlovarském kraji.
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Subjekty oslovené v rámci výzkumného šetření
V Karlovarském kraji je ve školním roce 2017/2018 31 mateřských škol v okrese Sokolov,
41 mateřských škol v okrese Karlovy Vary a 36 mateřských škol v okrese Cheb. V průběhu
výzkumného šetření byly osloveny MŠ okresu Sokolov v místech, kde se nachází fungující
Základní umělecká škola (Habartov, Horní Slavkov, Chodov, Kraslice, Kynšperk,
Sokolov) nebo její detašované pracoviště (Březová, Krajková, Loket, Lomnice, Nové
Sedlo). Pouze v sedmi místech, kde se nachází fungující mateřská škola, byť menší
kapacity, ZUŠ nepůsobí (Dolní Rychnov, Královské Poříčí, Krásno, Libavské Údolí, Staré
Sedlo, Svatava, Šabina). Pro některé ze zmíněných obcí jsou ale ZUŠ v okrese Sokolov
spádově dostupné. Ze zbývajících okresů Karlovarského kraje byly osloveny MŠ
v největších městech kraje, tedy město Cheb a město Karlovy Vary. Z celkového počtu 800
dotazníků (400 dotazníků okres Sokolov, 200 dotazníků okres Karlovy Vary a 200
dotazníků okres Cheb) byla návratnost 173 dotazníků v okrese Sokolov, 55 dotazníků
v okrese Karlovy Vary a 51 dotazníků v okrese Cheb). Celkový počet vyplněných
a odevzdaných papírových dotazníků je tedy 279. Komunikaci emailem vyuţilo
73 zákonných zástupců, celkově se tedy této části výzkumného šetření účastnilo 352
respondentů.
Na otázku č. 1 „Víte, ţe ve Vašem městě (obci) působí Základní umělecká škola“,
odpovědělo 352 dotazovaných, v grafu č. 3 je modře vyznačena kladná a červeně záporná
odpověď, zelený sloupec vyznačuje počet respondentů, kteří neodpověděli. K uvaţované
docházce svého dítěte do ZUŠ se vyjádřilo taktéţ 352 dotazovaných, barevné rozlišení
odpovědí v grafu je stejné. Třetí otázka vyjadřuje očekávání rodičů v případě, ţe se bude
jejich dítě věnovat studiu v ZUŠ. Nejčastější odpovědí byla náplň volného času, označena
jako smysluplná. Slovo smysluplná je velmi důleţité, neboť z diskuze ředitelů ostatních
ZUŠ Karlovarského kraje vyplynulo, ţe stoupá procento rodičů, kteří do ZUŠ přihlásí své
děti z toho důvodu, aby oni sami měli volný čas. Jistě se tento trend netýká pouze ZUŠ, ale
shoda panuje v tom, ţe je zde stoupající tendence. Proto je na druhou stranu dobré, ţe
celkem 189 respondentů pouţilo v souvislosti s tematikou studia v ZUŠ slovo
smysluplnost nebo podobná synonyma (např. uţitečný, významný, prospěšný). V rámci
odpovědí bylo také zmíněno slovo atraktivní, dále se zákonní zástupci ţáků MŠ domnívají,
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ţe v ZUŠ najde jejich dítě přátelský kolektiv, očekávají rozvíjení talentu a výjimečnost
svých dětí oproti těm, kteří do ZUŠ nedocházejí. Jednou z odpovědí byla i očekávaná
dráha profesionálního umělce a nejvíce rodičů očekává spolupráci s pedagogy ohledně
výběru dalšího uměleckého zaměření jejich dítěte. Přáním rodičů především je, aby ZUŠ
byla zálibou, nikoliv nutností, aby děti do ZUŠ chodily rády a vytvářely si v sobě vztah
k umění a kultuře.
Dále byli několika způsoby osloveni zákonní zástupci ţáků ZUŠ. Prvním způsobem bylo
oslovení emailovou zprávou přes systém IZUŠ, kterou jiţ několik ZUŠ v Karlovarském
kraji pouţívá (Bečov, Horní Slavkov, Mariánské Lázně, Ţlutice). Jedná se o školní
matriku, jejíţ součástí jsou emailové kontakty na zákonné zástupce ţáků. Další byli
osloveni prostřednictvím programu Klasifikace, jehoţ systém je obdobný jako u IZUŠ.
V Karlovarském kraji působí 20 ZUŠ, naplněnost ZUŠ k 30. 9. 2017 činí 11 742 ţáků. Při
této části výzkumu bylo nutné počítat s tím, ţe někteří ţáci studují více uměleckých oborů,
ve kterých jsou sice vykazováni, ale fyzicky jde o jednoho ţáka (např. ţák s docházkou do
tanečního a výtvarného oboru je ve statistickém výkaze sice uveden dvakrát, ale ve
skutečnosti jde o jednoho fyzického ţáka). Návratnost této části výzkumného šetření byla
poměrně velká – celkem jsem obdrţel 1 213 odpovědí. Na první otázku „Proč studuje Vaše
dítě v ZUŠ“ byla jedna z odpovědí stejná jako u zákonných zástupců MŠ, tedy náplň
volného času - tuto moţnost zvolilo 314 respondentů. Jako další důvod docházky ke studiu
v ZUŠ byla uvedena skutečnost, ţe sám zákonný zástupce docházel jako dítě do ZUŠ - tuto
odpověď jsem zaznamenal v počtu 257. Třetí a nejčastější variantou byla náplň volného
času a zároveň docházka zákonného zástupce jako dítěte do ZUŠ - zde bylo kladných 642
odpovědí. Jak jsem jiţ zmínil, v komentářích se objevilo jako jeden z důvodů studia dítěte
v ZUŠ také působení jejich pedagoga v Karlovarském symfonickém orchestru jako
motivace ke studiu. Odpovědi zobrazuje přehledně graf č. 4 - Proč studuje Vaše dítě
v ZUŠ?
Důleţitým sdělením výzkumného šetření, které souvisí s budoucím zaměřením ZUŠ, jsou
aktivity vyhodnocené jako pozitivní. Z odpovědí jednoznačně vyplývá, ţe nejen výuka je
pro děti důleţitá, ale pozitivní a velmi kladně hodnocenou stránkou je u rodičů kolektivní
výuka, kde vyzdvihují mimoškolní aktivity jako soustředění, koncertní zájezdy, hudební
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tábory, kurzy, soutěţe, festivaly a to hlavně z důvodu motivace v pokračování studia
v ZUŠ pro své děti. O něco méně rodičů hodnotí pozitivně samotnou výuku - myšleno
individuální. Zde se domnívám, ţe je to způsobeno rozdílnou kvalitou jednotlivých ZUŠ
a jejich pedagogického sboru, nutné ale konstatovat, ţe pokud nejde o rodiče uměleckého
směru, kvalitu výuky zejména v hudebním oboru nemohou objektivně posoudit. Celkem
odpovědělo opět 1213 osob. Data zobrazuje graf č. 5 - Skupina č. 2 - Hodnocení aktivit
ZUŠ.
Třetí otázka úzce souvisela s posláním ZUŠ. Kaţdý od studia uměleckých oborů očekává
něco jiného, většina zákonných zástupců zvolila moţnost umění jako celoţivotního
koníčku. S touto volbou dle mého názoru jednoznačně souvisí vědomost zákonných
zástupců, kteří vědí, ţe být v současné době výkonným umělcem, který působí např.
v symfonickém orchestru nebo v divadle je na hranici ţivotního minima. Zákonní zástupci
proto raději volí „jistější a ekonomicky výhodnější“ obory a umění je ve většině případů
ţivotním koníčkem. Data jsou znázorněna v grafu č. 6 - Očekávání od studia v ZUŠ.
V souvislosti s výše uvedenými odpověďmi se jako méně reálné jeví otevření konzervatoře
v Karlovarském kraji zmiňované v kapitole 8.1.1 - Rozvoj společnosti a vzdělávání.
Management takové školy by musel být schopen vytvořit skutečně kvalitní pedagogický
sbor a vzdělávací nabídku školy propagovat i v jiných krajích, neţ Karlovarském. V úvahu
ale připadá zřízení detašovaného pracoviště jiţ existující konzervatoře (Plzeň, Teplice,
Praha), taková praxe ovšem u konzervatoří v České republice není běţná.
Třetí skupinou respondentů byli absolventi ZUŠ a výkonní umělci. Právě absolventy ZUŠ
lze rozdělit do dvou skupin. První, méně početnou skupinou, jsou ţáci, kteří pokračují ve
studiu uměleckých oborů na konzervatoři nebo střední škole pedagogického zaměření.
Druhou skupinou jsou ţáci, kteří pro svůj budoucí rozvoj zvolili jiné zaměření. Pro
výzkumné šetření jsem oslovil respondenty z obou těchto podskupin, zajímal mě jak
pohled výkonných umělců, kteří se umění věnují dále, tak pohled z druhé strany, tedy
absolventů ZUŠ, kteří mají umění jako ţivotní koníček nebo se mu nevěnují vůbec.
V Karlovarském kraji bylo ve školním roce 2015/2016 podle dostupných dat UIV celkem
476 absolventů, z nichţ 332 ţáků tvoří dívky. Vydělím-li tento počet 20 ZUŠ
v Karlovarském kraji, na jednu ZUŠ průměrně vychází 23,8 absolventa na jednu školu.
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Toto číslo nelze ovšem aplikovat na kaţdou ZUŠ vzhledem k rozdílným kapacitám dle
jejich místa působení (větší nebo menší obce) a také vzhledem k naplněnosti kapacit
nastavených MŠMT jednotlivým ZUŠ. Neţ přistoupím k samotnému výzkumnému šetření,
uvádím počet absolventů ZUŠ dle jednotlivých uměleckých oborů a stupňů studia ve
školním roce 2016/2017 v Karlovarském kraji-viz graf č. 7 - Počet absolventů ZUŠ
Karlovarského kraje 2016/2017.
Dle dat uvedených v tomto grafu je znatelný velký pokles ţáků ZUŠ v průběhu studia
II. stupně. U hudebního oboru a výtvarného oboru je tento pokles největší (HO-116 ţáků,
VO-98 ţáků).

Ve výročních zprávách ZUŠ - na svých webových stránkách je má

uveřejněna pro potřeby informovanosti pouze polovina ZUŠ (Aš, Bečov, Habartov, Horní
Slavkov, Cheb, Chodov, Karlovy Vary, Sokolov, Touţim, Ţlutice) lze vyčíst, ţe ke studiu
na konzervatoři bylo přijato v uplynulých třech letech (školní rok 2014/2015, 2015/2016
a 2016/2017) 19 ţáků ZUŠ. Tento počet je vzhledem k absenci dostupných materiálů
nepravdivý, ve skutečnosti bylo ţáků na konzervatoř přijato jistě více. Absolventům ZUŠ
byly poloţeny tři otázky, vzhledem k počtu respondentů byla dána moţnost širšího
komentáře. U otázky č. 1 uvádím tedy odpovědi tak, jak jsem je obdrţel – ústní formou při
osobním setkání (především s absolventy ZUŠ Horní Slavkov) nebo písemnou formou
(emailem od absolventů ostatních ZUŠ), u otázky č. 2 a č. 3 graf nejčastějších odpovědí,
neboť se velmi shodovaly. Osloveni byli výhradně absolventi ZUŠ Karlovarského kraje,
u výkonných umělců osoby, které vystudovaly ZUŠ v Karlovarském kraji, ale momentálně
působí na území celé ČR, případně v zahraničí (umělecko-průmyslová škola, keramická
škola - výroční zprávy ZUŠ).
Otázka č. 1

Ovlivnilo studium v ZUŠ Váš budoucí ţivot?

Všechny odpovědi na tuto otázku jsou obsahem přílohy č. 8, mezi nejzajímavější odpovědi
zařazuji - studium v ZUŠ mi přineslo nezapomenutelné záţitky, ovlivnilo můj budoucí
ţivot a probudilo ve mně kreativitu, hudbě se nevěnuji, rodiče mne nutili, ale měl jsem tam
dobré kamarády.
V souvislosti se všemi uvedenými odpověďmi bych připomenul, ţe mnoho zmíněných
vlastností úzce souvisí s poţadavky zaměstnavatelů na absolventy středních škol
uvedenými v kapitole 8.1.1 Rozvoj společnosti a vzdělávání.

66

Graf č. 8 - Nejpřínosnější aktivity z pohledu absolventů ZUŠ, mne nijak nepřekvapil. Jeho
obsah zcela odpovídá i dnešním trendům. Pokud se současných ţáků ZUŠ zeptáte, z jakého
důvodu chodí do Základní umělecké školy, jejich odpověď zpravidla je: kvůli kamarádům,
s čímţ bezprostředně souvisí kolektivní výuka. Aby ale mohli zejména v hudebním oboru
docházet ţáci do kolektivní výuky, musí se nejprve naučit základy ve výuce individuální.
Z grafu č. 9 - Studium potomků v ZUŠ, jednoznačně vyplývá, ţe většina oslovených
absolventů má se studiem v ZUŠ pozitivní zkušenosti a u svých potomků předpokládají
účast v tomto studiu (někteří jiţ studují). Pouze tři z oslovených šedesáti absolventů či
výkonných umělců uvádí, ţe jejich potomek studovat v ZUŠ nebude. Z těchto tří
záporných odpovědí ovšem nevyplývá negativní zkušenost se studiem v základní umělecké
škole. S autory odpovědí jsem osobně diskutoval jejich stanovisko a hlavním důvodem je
pro ně fakt, ţe výuka v ZUŠ, pokud má vést k profesionální dráze umělce je velice náročná
psychicky, fyzicky i časově a své potomky tomuto procesu nechtějí vystavovat.
Nejobsáhlejším dotazníkem, co do počtu otázek byl elektronický dotazník pro manaţery
uměleckých škol. Přesný název zněl „Postoj managementu ZUŠ k dalšímu směřování
uměleckého školství v Karlovarském kraji do roku 2025“. Mezi hlavní témata dotazníku
jsem zařadil kapacitu ZUŠ jako důleţitý prvek pro budoucí rozvoj ZUŠ (touto se zabývám
jiţ ve třetí kapitole - Statistické údaje uměleckého školství v ČR a Karlovarském kraji
v období 2005–2016, kde je zároveň naznačen výhled naplněnosti studijních míst ZUŠ
v kraji), ŠVP z pohledu naplnění jeho cílů a kompetencí jako správný krok v uměleckém
školství, spolupráce ZUŠ v Karlovarském kraji a její budoucnost, propagace uměleckého
školství, další vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ, realizace celoţivotního
vzdělávání v ZUŠ, podpora ZUŠ ze strany zřizovatele, funkčnost Krajské umělecké rady
ZUŠ KK, navrhovaná opatření Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy Karlovarského kraje v oblasti uměleckého školství, nejdůleţitější a reálně
splnitelné oblasti pro budoucí rozvoj ZUŠ KK. Elektronický dotazník byl odeslán na všech
20 ZUŠ v Karlovarském kraji, z tohoto počtu byla návratnost 75 %, coţ povaţuji za
dostatečné. Pochopitelně jsem se k uvedeným otázkám vyjádřil i já jako ředitel jedné ze
ZUŠ KK.
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Otázka č. 1 - V nedávné době byla navýšena kapacita mateřských nebo základních škol
z důvodu příznivého demografického vývoje. Je kapacita ZUŠ, kde působíte pro její
budoucí rozvoj dostačující?
Jedním z důvodů, proč v grafu č. 10 celkem pět respondentů uvedlo nedostatečnost
kapacity, můţe být fakt, ţe některé ZUŠ v Karlovarském kraji nejsou tříoborové nebo
čtyřoborové, nabízejí tedy zpravidla pouze hudební a výtvarný obor. Důleţité je zde
zmínit, ţe se jedná spíše o menší ZUŠ, které nemají moţnost výuku dalších uměleckých
oborů personálně pokrýt – s personálními problémy se potýkají i velké ZUŠ
v Karlovarském kraji, dalším problémem je, ţe jde o školy prostorově menší, problém by
tedy byl i se zázemím pro výuku nových oborů. V neposlední řadě je nutné opět zmínit
proces navýšení kapacity ZUŠ - i kdyţ krajský úřad Karlovarského kraje označí oficiální
ţádost ZUŠ jako důvodnou, otevření nového oboru vzdělávání není důvodem k navýšení
kapacity a to i v případě, ţe ZUŠ dokladuje jeho personální pokrytí. MŠMT tento postup
zdůvodňuje celkovou dostatečnou kapacitou ZUŠ v Karlovarském kraji a počtem volných
studijních míst - k 30. 9. loňského roku 2 215 volných studijních míst. Pokud by
zřizovatelem všech nebo alespoň části ZUŠ byl Karlovarský kraj, mohla by nastat situace,
kdy by bylo přistoupeno k úpravám kapacit dle poţadavků managementu ZUŠ - kapacity
by byly upraveny dle aktuálního zájmu v jednotlivých oblastech Karlovarského kraje.
V současnosti je ale tato moţnost zcela nereálná, neboť zřizovatelem ZUŠ jsou jednotlivá
města a obce, která mezi sebou tuto záleţitost neřeší.
Otázka č. 2 - Uvaţujete v blízké budoucnosti o zřízení dalšího místa poskytovaného
uměleckého vzdělávání (pobočky ZUŠ)?
Graf č. 11 uvádí pouze jednu ZUŠ, která má zájem o další místo poskytovaného
vzdělávání. Jde o ZUŠ Horní Slavkov, kde uvaţujeme o zřízení pobočky ZUŠ ve městě
Krásno. Ostatní ZUŠ o této moţnosti v budoucích letech (tedy do roku 2025) neuvaţují.
Otázka č. 3 - Bylo správným krokem zavedení ŠVP do uměleckého školství z pohledu
naplnění jeho cílů a kompetencí?
O tomto kroku v souvislosti se změnami v uměleckém školství informuji jiţ v první
kapitole bakalářské práce - Přehled vývoje uměleckého školství v ČR od 18. století do
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současnosti. Poukazuji na současnou situaci, kdy pouze 7. ročník I. cyklu studia v ZUŠ je
vzděláván podle starých učebních plánů a ve školním roce 2018/2019 dojde
k implementaci celého rámcového vzdělávacího programu ZUŠ, současně se jiţ otevírá
cesta k jeho revizi. Management ZUŠ Karlovarského kraje povaţuje zavedení ŠVP za
smysluplný krok, v grafu č. 12 jsou zobrazena stanoviska vedení ZUŠ KK, v příloze č. 9
uvádím jednotlivé komentáře k této otázce.
Otázka č. 4 - Spolupracuje ZUŠ, ve které působíte s ostatními ZUŠ v Karlovarském kraji?
Na tuto otázku všichni respondenti odpověděli jednoznačně, ţe ano. Ve výročních
zprávách ZUŠ lze toto dokladovat, neboť jsou zde zmíněny společné koncerty, festivaly,
1. ročník celonárodního happeningu ZUŠ OPEN 2017 a také Festival tvorby ZUŠ
Karlovarského kraje pořádaný ve dvouleté periodě Krajskou uměleckou radou ZUŠ
Karlovarského kraje.
Otázka č. 5 - Budete v této spolupráci pokračovat?
Opět jednoznačná shoda – všichni respondenti odpověděli, ţe spolupráce s ostatními ZUŠ
bude nadále realizována.
Otázka č. 6 - ZUŠ pořádají mnoho kulturních akcí, kterými reprezentují svého zřizovatele
a především ţáky a pedagogy, jaká je podle Vašeho názoru propagace uměleckého školství
v Karlovarském kraji?
O smysluplnosti propagace v současném trendu fungování jakéhokoliv typu školy není
potřeba polemizovat. Jednotlivé managementy ZUŠ k oblasti propagace přistupují různými
způsoby. Graf č. 13 ale ukazuje, ţe pouze jedna třetina oslovených respondentů
výzkumného šetření povaţuje propagaci za výbornou.
Následující dvě otázky č. 7 a č. 8 se týkaly dalšího vzdělávání pedagogů ZUŠ a vyuţití
nabídek Národního institutu dalšího vzdělávání - krajské pracoviště Karlovy Vary
a Krajského vzdělávacího centra v Sokolově. Nabídka těchto institucí i navrhované řešení
je obsahem kapitoly 8.1.2 - Strategie rozvoje vzdělávání v kraji. Níţe uvedený graf č. 14
pouze dokladuje, jaké instituce a v jaké míře jsou pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků ZUŠ vyuţívány, respondenti nebyli dotazováni ohledně kvality poskytovaných
kurzů DVPP. Management ZUŠ zde jednoznačně hodnotí pozitivně nabídku NIDV
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Karlovy Vary, v malé míře je ale vyuţívána i nabídka Krajského vzdělávacího centra
v Sokolově.
Otázka č. 9 a č. 10 se zabývala tématem celoţivotního vzdělávání v ZUŠ, jeho současnou
či budoucí realizací. V současnosti realizují toto vzdělávání pouze dvě ZUŠ - Ostrov nad
Ohří a Horní Slavkov, v budoucnosti o realizaci tohoto typu vzdělávání uvaţuje ovšem
dalších šest ZUŠ. Data jsou přehledně znázorněna v grafu č. 15 - Realizace celoţivotního
vzdělávání v ZUŠ KK.
Otázka č. 11 - Je podpora zřizovatele ZUŠ, kde působíte, dostatečná?
Podíl odpovědí, který zobrazuje graf č. 16 - Finanční podpora zřizovatele ZUŠ, na tuto
otázku mne osobně překvapil. V podstatě z něj vyplývá, ţe není potřeba navyšovat
finanční prostředky zřizovatelů do oblastí uměleckého školství. Pokud by tato potřeba
byla, třináct ředitelů škol by neoznačilo finanční podporu zřizovatele jako dostatečnou.
Z mého pohledu je vţdy moţné něco zlepšovat a s garantovanou finanční podporou
zřizovatele to jde mnohem lépe.
Následující otázky se týkaly činnosti Krajské umělecké rady ZUŠ karlovarského kraje, její
přínosnosti z pohledu fungování ZUŠ.
Otázka č. 12 - Je podle Vás důleţitá činnost Krajské umělecké rady z pohledu fungování
ZUŠ, kde působíte?
Otázka č. 13 - Jaký názor máte na činnost této instituce?
Z uvedených dat (graf č. 17) vyplývá, ţe pro jedenáct ZUŠ je Krajská umělecká rada ZUŠ
Karlovarského kraje důleţitá, deset ZUŠ označuje její činnost jako funkční instituci. Na
druhou stranu pro čtyři školy je KUR ZUŠ nedůleţitá a pět škol ji označuje jako nefunkční,
z toho dvě školy nevidí ţádný přínos z pohledu fungování uměleckého školství.
Otázka č. 14 - Ztotoţňujete se s navrhovanými opatřeními dlouhodobého záměru
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje na období 2016–2020
(jednotlivá opatření byla vyjmenována)?
Devět z patnácti ředitelů ZUŠ v KK se s navrhovanými opatřeními zcela ztotoţňuje, šest
nikoliv - všechny komentáře k tomuto tématu jsou uvedeny v příloze č. 10 - Odpovědi na
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otázku č. 14 - Ztotoţňujete se s navrhovanými opatřeními dlouhodobého záměru
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje na období 2016–2020?
Komentáře se nejčastěji týkaly kapacity ZUŠ a absence konzultace navrhovaných opatření
před jejich zveřejnění jako platných v DZ KK. Z mého pohledu se opět jedná o velký
paradox, neboť kdo jiný by měl navrhovat opatření pro umělecké školství, neţ ředitelé
ZUŠ. Navíc dle slov PhDr. Ilony Juhasové, předsedkyně KUR ZUŠ KK, nebyla tato
instituce Krajským úřadem Karlovarského kraje pro období 2016–2020 poţádána
o vyjádření k navrhovaným opatřením uměleckého školství.
Otázka č. 15 - Uvítali byste diskuzi nad opatřeními v dalším Dlouhodobém záměru
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje na období 2021–2025?
Většina ředitelů škol by jednoznačně uvítala diskuzi nad opatřeními uměleckého
vzdělávání

v Dlouhodobém

záměru

vzdělávání

a

rozvoje

vzdělávací

soustavy

Karlovarského kraje na období 2021–2025, coţ deklaruje jejich zájem o budoucí rozvoj
uměleckého školství (viz graf č. 18 - Návrh diskuze nad opatřeními 2021–2025). Osobně
jsem se informoval, jakým způsobem je vůbec moţné zmiňovaná opatření diskutovat,
ovlivnit. Vznesl jsem tedy dotaz na vedoucího oddělení vzdělávání a evropských programů
odboru školství, mládeţe a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje,
Ing. Stanislava Jambora, který mi na mou otázku: Jakým způsobem mohou ředitelé škol
ovlivnit skutečnosti uvedené v aktuálním dokumentu - je to vůbec moţné, probíhá nějaká
konzultace s řediteli škol ohledně navrhovaných opatření uměleckého vzdělávání?,
odpověděl následující:
„Při přípravě DZ pro následující období v oblasti základního uměleckého vzdělávání
spolupracuje KÚKK s Krajskou uměleckou radou, která se můţe podílet na strategii
a hodnocení tohoto segmentu vzdělávání. Vzhledem k tomu, ţe je kraj zřizovatelem pouze
malého počtu základních uměleckých škol, tak má omezené moţnosti k uţšímu kontaktu
s ostatními řediteli základních uměleckých škol. Výměna informací probíhá zejména přes
výše uvedenou Krajskou uměleckou radu. Taktéţ byly v minulosti pořádány ve spolupráci
s KVC semináře pro ředitele škol, na nichţ se k problematice strategie a opatření DZ KK
diskutovalo“. Zároveň mi bylo doporučeno obrátit se v dané věci ještě na zástupce Krajské
umělecké rady a poţádat je o fundovanou odpověď. Toto jsem samozřejmě učinil,
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kontaktoval jsem předsedkyni této instituce PhDr. Ilonu Juhásovou: „Jakým způsobem
můţe Krajská umělecká rada ZUŠ ovlivnit navrhovaná opatření v oblasti uměleckého
vzdělávání

v dokumentu

Dlouhodobý záměr

vzdělávání

a

vzdělávací

soustavy

Karlovarského kraje? Proběhla před schvalováním tohoto dokumentu na období 2016-2020
diskuze na půdě Krajské umělecké rady ZUŠ KK (případně s jakým výsledkem)?“
Odpověděla následující fakt: V předchozích obdobích byla KUR ZUŠ KK oslovována
v rámci připomínkového řízení dokumentu. Ve zmiňovaném období ale nebyla
k připomínkování vyzvána. Z tohoto pohledu si dovolím tvrdit, ţe komunikace mezi KÚ
KK a KUR ZUŠ KK nefunguje optimálním způsobem, neboť vyjádření této instituce
a jemu předcházející diskuze s řediteli ZUŠ by měla být samozřejmostí. Jedná se
o opatření, která se velmi dotýkají existence základních uměleckých škol, proto by se jim
měla věnovat potřebná pozornost.
Otázka č. 16 - Jakou oblast povaţujete do budoucích let pro rozvoj ZUŠ v Karlovarském
kraji za nejdůleţitější a reálně splnitelnou?
Uvedené odpovědi jsou zobrazené v příloze č. 11, zachycují názory managementu
základních uměleckých škol Karlovarského kraje, dovolím si je krátce okomentovat.
Zachování ZUŠ jako oficiálních státních škol se školním vzdělávacím programem je
jednoznačnou prioritou, neboť v opačném případě by mohla nastat situace, kdy by platové
třídy pedagogických zaměstnanců klesly na úroveň DDM a to by jistě ani jeden
představitel managementu ZUŠ nechtěl, neboť by to zkomplikovalo jiţ tak nelehkou
personální situaci ZUŠ v Karlovarském kraji. V tomto ohledu lze také chápat komentář„
financování ZUŠ alespoň ve stávající výši finančních prostředků“. S financováním
samozřejmě úzce souvisí i modernizace stávajících výukových prostor.
Další vyjádření se týká zachování stávající sítě a počtu základních uměleckých škol
Karlovarského kraje, zde bych pouze konstatoval, ţe počet ZUŠ v kraji oproti počtu MŠ
a ZŠ je nedostatečný. Mateřských škol je v Karlovarském kraji k 30. 9. 2017 evidováno
124 s celkovým počtem dětí 8 927, základních škol potom ke stejnému datu 106 s počtem
ţáků 25 002. Z tohoto pohledu se mi jeví počet dvaceti ZUŠ s 27 odloučenými pracovišti
jako nedostatečný, v samotném konceptu uměleckého školství zobrazuji mapu, kde jsou
vyznačena města a působení ZUŠ a jejich odloučených pracovišť. K celkově lepší úrovni
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jistě přispěje podpora zvyšování profesionality managementu a pedagogů ZUŠ,
pochopitelně je důleţitá početná síť kvalitních lektorů, kteří se vzděláváním v ZUŠ
zabývají. Dalším nezbytným krokem, který jiţ nastal, je zapojení ZUŠ do výzev
předkládaných ţádostí o podporu zjednodušených projektů z operačního programu věda,
výzkum, vzdělávání, tzn. tzv. šablony pro ZUŠ. Z nepochopitelných důvodů byly tyto
šablony pro ZUŠ vypsány aţ v únoru 2018, přestoţe obdobné programy pro ZŠ a MŠ
probíhají v ČR jiţ několik let. Toto je bohuţel další důkaz opomíjení základního
uměleckého vzdělávání v komplexní síti škol ČR. Co se týká činnosti Krajské umělecké
rady, pokud bych měl za svoji osobu ředitele hodnotit přínos činnosti KUR ZUŠ KK pro
ZUŠ Horní Slavkov jako jednu ze ZUŠ Karlovarského kraje, tento přínos není příliš
viditelný. Stále např. nevidím důvod, proč bych měl pedagogy ZUŠ motivovat k účasti
v metodických kabinetech KUR ZUŠ, kdyţ mohou své zkušenosti sdílet na půdě školy
a případně se sami stát školiteli pro pedagogy ZUŠ nejen Karlovarského kraje. Jsem velmi
rád, ţe se v komentářích objevila absence střední školy uměleckého zaměření nebo vysoké
školy pedagogického směru. Jednoznačně jedním z bodů vytvářeného konceptu
uměleckého školství v kraji bude realizace zřízení konzervatoře nebo její pobočky
v Karlovarském kraji, samozřejmě zde záleţí na spolupráci ZUŠ v kraji tak, aby v prvním i
dalších ročnících byl dostatečný počet studentů, tj. aby škola byla ekonomicky
ţivotaschopná. Další komentář se týká propagace ZUŠ v souvislosti s promyšlenou
spoluprací s ostatními typy škol, zde se domnívám nejde o propagaci jednotlivých ZUŠ,
ale uměleckého školství jako celku, kde vidím velkou absenci, přestoţe funguje spolupráce
mezi ZUŠ v rámci např. výměnných koncertů jednotlivých oddělení hudebního oboru
i dalších aktivit. Postupná realizace celoţivotního vzdělávání s podporou zřizovatelů je
velkým cílem a výzvou uměleckého školství v kraji, ideální variantou by byla realizace
alespoň v polovině ZUŠ v kraji, zde ovšem záleţí na postoji managementu jednotlivých
škol. Poslední dva komentáře jsou opět úkolem KUR ZUŠ KK, např. v oblasti soutěţí ZUŠ
by byl potřeba strategický partner, který by soutěţe dofinancoval a materiálně lépe
zabezpečil.
Velmi důleţitou skupinou, která se vyjadřovala v rámci výzkumného šetření, byli
zřizovatelé ZUŠ. Jejich vliv na chod jednotlivých škol je stěţejní, otázky pro tuto skupinu
se týkaly především realizace celoţivotního vzdělávání v ZUŠ a její finanční podpory.
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Důleţité je zmínit, ţe jsem nikde nenarazil na problém v otázce financí, naopak jsem se
setkal s velkou mírou pochopení, zřizovatelé ZUŠ se o celoţivotní vzdělávání a jeho
zavedení velmi zajímaly. V rámci výzkumného šetření jsem s představiteli obcí a měst
hovořil osobně (celkem osm setkání), coţ bylo z pohledu jejich zaznačených komentářů
nejpřínosnější, v případě nedostatku času jsem jim emailem zaslal dotazník (odesláno bylo
12 dotazníků, obdrţel jsem 7 odpovědí). Odpovědi jsou zaznamenány v grafu č. 19 Realizace a podpora CŢV v ZUŠ KK, komentáře zřizovatelů v příloze č. 12 - Komentáře
k realizaci a podpoře celoţivotního vzdělávání v ZUŠ KK. Zřizovateli byly velmi kladně
hodnoceny aktivity v oblasti prezentace zřizovatele i jednotlivých ZUŠ na veřejnosti,
kulturní akce, účast ţáků v soutěţích, organizace festivalů nebo činnost kruhu přátel
hudby. Aktivity hodnocené obzvlášť pozitivně jsou uvedeny v příloze č. 13.
Poslední, v pořadí šestou dotazovanou skupinou byli pedagogové ZUŠ. Pedagogů ZUŠ
jsem celkem oslovil osobně nebo elektronicky 137. Ty můţeme rozdělit na tři skupiny –
pedagogové, kteří vyučují na ZUŠ a nepůsobí dále v umělecké sféře, např. jako hráči
symfonického orchestru nebo herci divadelního souboru. Druhou skupinu tvoří výkonní
umělci, tedy Ti pedagogové, kteří nemají poţadované vzdělání, ale ředitelem školy jim byl
uznán statut výkonného umělce, který doloţili svými pravidelnými uměleckými aktivitami
(např. působení v kapele, koncerty pro veřejnost atd…). Třetí skupinou jsou osoby, které
mají vystudovanou konzervatoř nebo vysokou školu uměleckého zaměření, jsou aktivními
umělci a zároveň vyučují na ZUŠ. Dle mého názoru je taková osoba ideálním pedagogem
ZUŠ.

Počty výše uvedených skupin znázorňuje graf č. 20 - pedagogové ZUŠ KK.

Pedagogy jsem oslovil i v otázce vytváření pracovních podmínek a realizace celoţivotního
vzdělávání, coţ spolu úzce souvisí. Data znázorňuje graf č. 20 - Zázemí pro výuku v ZUŠ
a realizace CŢV z pohledu pedagogů ZUŠ, pozitivum je, ţe 83 pedagogů z uvedeného
počtu má dostatečné zázemí pro výuku a 73 pedagogů by se chtělo podílet na realizaci
celoţivotního vzdělávání v ZUŠ.
Na základě poznatků získaných z výzkumného šetření jsem vytvořil Koncept uměleckého
vzdělávání v Karlovarském kraji na období 2018–2025. V tomto konceptu jsou zohledněny
názory a postoje respondentů, kteří se tohoto šetření účastnili, je tedy komplexním
materiálem. Vytvořený koncept je má osobní představa, jak by takový dokument mohl
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vypadat. Základní umělecké školy v Karlovarském kraji jsou nedílnou součástí vzdělávací
soustavy tohoto regionu, jsou organizacemi velmi aktivními. Přesto je jim věnována dle
mého názoru nedostatečná pozornost. Byl bych osobně velice rád, pokud by mohl být
navrhovaný koncept uměleckého vzdělávání do roku 2025 v nejbliţší moţné době
diskutován s odbornou veřejností uměleckého vzdělávání tak, aby tato skupina stanovila
priority, jejichţ realizace by pro budoucí fungování uměleckého školství v kraji byla
důleţitá a započala jednání o podpoře z patřičných stran, coţ by vedlo k následné realizaci
navrhovaných opatření. Jiţ nyní je potřeba diskutovat nad opatřeními uměleckého
vzdělávání v Dlouhodobém záměru vzdělávání a vzdělávací soustavy Karlovarského kraje
na období 2021–2025, o moţnosti realizace celoţivotního vzdělávání v ZUŠ a jeho
finanční podpoře, o nastavení šablon MŠMT pro další období, které bude
nejpravděpodobněji v období 2021–2023. Toto jsou dle mého názoru oblasti, které mají
dopad na umělecké školství v globálu, dotýkají se všech ZUŠ v regionu.
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10 Koncept rozvoje uměleckého vzdělávání v Karlovarském kraji
do roku 2025
Koncept rozvoje uměleckého vzdělávání v Karlovarském kraji na období 2018–2025
vznikl na základě diskuze odborné veřejnosti uměleckého vzdělávání, tj. manaţerů
základních uměleckých škol, pedagogů uměleckých oborů ZUŠ, absolventů, výkonných
umělců, zástupců Krajské umělecké rady ZUŠ Karlovarského kraje, realizátorů dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků a zřizovatelů ZUŠ. Tento materiál je zásadním
dokumentem pro rozvoj uměleckého školství v Karlovarském kraji do roku 2025
vytvořeným na podkladu vnitřních dokumentů ZUŠ zmíněného regionu (Výročních zpráv,
Školních vzdělávacích programů, Inspekčních zpráv ČŠI, Koncepcí rozvoje ZUŠ).
V dokumentu jsou stanoveny cíle, které jsou důleţité pro budoucí rozvoj a stabilitu sítě
Základních uměleckých škol v Karlovarském kraji. Jednotlivé priority jsou rozpracovány
přehledně tak, aby bylo zřejmé, kdo je zodpovědný za jejich realizaci vţdy v předepsaném
termínu. Společná koncepční představa jednotlivých ZUŠ umoţňuje vytvářet dostatečný
prostor pro dlouhodobý rozvoj uměleckého školství v Karlovarském kraji, podporuje
zlepšení kvality a efektivity vzdělávání v ZUŠ, zabývá se oblastmi, které mohou výrazným
způsobem napomoci zviditelnění aktivit tohoto typu vzdělávání. Stručně je také popsán
současný stav uměleckého vzdělávání.


Síť ZUŠ Karlovarského kraje

Síť ZUŠ Karlovarského kraje a jejich dalších míst poskytovaného vzdělávání zobrazuje
přehledně mapa regionu, kde hnědé body jsou stávající ZUŠ a zelené body pobočky ZUŠ.
V současné době působí v Karlovarském kraji 20 Základních uměleckých škol, které
poskytují umělecké vzdělávání v dalších 27 místech umělecké vzdělávání. Těmi vţdy
nejsou další města nebo obce regionu, ZUŠ např. v krajském městě působí v několika
městských částech, které jsou ovšem v rejstříku škol a školských zařízení zapsána taktéţ
jako další odloučená pracoviště. Počet ZUŠ v Karlovarském kraji není v souvislosti
s počtem ţáků MŠ a ZŠ dostatečný a nemůţe zcela pokrýt poptávku po uměleckém
vzdělávání. Některé ZUŠ poskytují umělecké vzdělávání pouze v omezeném počtu
uměleckých oborů. Doporučením je tedy postupné otevírání dalších poboček ZUŠ ve
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městech s počtem obyvatel nad 3 000. Zastupitelstva měst a obcí pod touto hranicí mohou
rozhodnout na svoji odpovědnost a v souvislosti s prognózou demografického vývoje
v daném místě taktéţ o detašovaném pracovišti ZUŠ. V těchto místech je vhodná existence
MŠ nebo ZŠ, jejíţ děti či ţáci budou tvořit prvotní klientelu ZUŠ.

ZUŠ Karlovarského kraje a jejich další místa poskytovaného vzdělávání

Zdroj: vlastní

Další moţností v oblasti rozšiřování nabídky uměleckých oborů je navýšení kapacity těch
ZUŠ, které nenabízí vzdělávání ve všech uměleckých oborech (hudební, taneční, výtvarný,
literárně-dramatický). V případě neúspěšného jednání s MŠMT je moţné po domluvě
managementů ZUŠ upravit stávající kapacity ZUŠ v regionu tak, aby aktuálně volná
studijní místa byla naplněna novými zájemci. Celkový demografický vývoj v regionu
i jednotlivých oblastech není pro navrhovaná opatření nejdůleţitějším faktorem. Stěţejní je
naplněnost ostatních typů škol v oblastech působení jednotlivých ZUŠ - pro tento účel je
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vhodné zpracování koncepcí jednotlivých ZUŠ do roku 2025, kde bude ve spolupráci se
zřizovatelem ZUŠ stanovena i prognóza naplněnosti mateřských a základních škol v místě
působnosti, která je pro budoucí rozvoj ZUŠ primární. Vzhledem k tomu, ţe ţádosti
o navýšení kapacity se podávají KÚ KK v předepsaném termínu - tedy do 30. 9.
příslušného kalendářního roku, je nutné tyto koncepce nejen zpracovat, ale i schválit
zřizovateli a příslušnými orgány nejpozději do 1. 9. 2018.
V souvislosti s výše uvedenými návrhy je důleţitá také spolupráce se zřizovateli v oblasti
materiálního zabezpečení výuky uměleckých oborů. Některé školy disponují nevyuţitými
prostory, jiné jsou ovšem v odlišné situaci. Ve výše uvedených koncepcích by tedy měla
být řešena i tato záleţitost. Poslední otázkou je personální pokrytí výuky v případě
rozšiřování uměleckých oborů a navyšování kapacit ZUŠ. Tato oblast je plně v kompetenci
managementu ZUŠ, vhodná je spolupráce se středními a vysokými školami uměleckého
zaměření, kde mohou být absolventi, kteří budou vyhledávat nabídky zaměstnání
v uměleckých školách, stejně tak personální inzerce systému IZUŠ, která je
celorepubliková. Zřizovatelé ZUŠ mohou nabídnout dostupné bydlení pro případné nové
zaměstnance.
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Opatření

Zodpovídá

Realizace

Zlepšení dostupnosti
základního uměleckého

Vedení ZUŠ KK ve

Vedení ZUŠ KK

spolupráci s KÚ KK

vzdělávání v regionu

okamţitě při

dalších uměleckých

v souvislosti

Vedení ZUŠ KK

s navýšením kapacit

Vedení ZUŠ KK

pravidelných

v úzké spolupráci

čtvrtletních

s KÚ KK

jednáních
zástupců KÚ KK

ZUŠ

Úprava stávajících
kapacit ZUŠ

a MŠMT ČR
KUR ZUŠ KK ve
spolupráci s
vedením ZUŠ KK

Vytvoření koncepcí ZUŠ
demografickým vývojem

Průběţně

Jednat s MŠMT

Rozšíření nabídky
oborů v ZUŠ

Termín

Vedení ZUŠ KK
a MŠMT ČR

Vedení ZUŠ KK

Vedení ZUŠ KK

a zřizovatelé ZUŠ

do roku 2025

Dle poţadavků a
domluvy
jednotlivých ZUŠ

Do 9/2018

V případě investic
zřizovatel ZUŠ ve

Vedení ZUŠ KK
Materiální zabezpečení

ve spolupráci se

výuky

zřizovatelem

spolupráci s vedením
ZUŠ, v případě
materiálního

školy

vybavení vedení

Průběţně dle
personální a
kapacitní stránky
školy

ZUŠ
Průběţně dle
Personální pokrytí výuky Vedení ZUŠ KK

Jednotlivé ZUŠ

navyšování
kapacit a otevírání
poboček ZUŠ
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Dle prognózy demografického vývoje v Karlovarském kraji bude počet dětí a ţáků ve
věkových kategoriích 3, 6 a 15 let následující:

Věková kategorie

2018

2022

Rozdíl

3 roky

3 236

3010

-226

6 let

3 391

3180

-211

15 let

2 918

3181

263

Celkem

9 545

9 371

174

Rozdíl mezi rokem 2018 a 2022 je minimální, pro budoucí rozvoj ZUŠ je dá se říci ideální,
vezmeme-li v potaz, ţe zde studují ţáci od 5ti do 18ti let. Je ale nutné konstatovat, ţe
demografický vývoj v kraji můţe být procentuelně zcela odlišný od demografického
vývoje v jednotlivých městech a obcích. Situaci je vţdy nutné konzultovat s představiteli
samosprávy a adekvátně být připraven na ni reagovat, tj. zajistit včas dostatek klientely pro
umělecké vzdělávání.
Základní umělecké školy přijímají ţáky do nabízených uměleckých oborů na základě
kriterií přijímacího řízení. Jedná se o výběrové školy, přesto však některé z nich nabízí tzv.
kombinaci několika oborů pro děti předškolního věku. Aby byl v budoucnosti zajištěn
dostatečný počet ţáků ZUŠ, po diskuzi manaţerů a pedagogů je navrţeno následující. Pro
existenci uměleckého školství je důleţitá dostatečná propagace. I ZUŠ dnes fungují jako
konkurenceschopné firmy, coţ není myšleno jako konkurence ZUŠ mezi sebou, ale
konkurence pro další zájmové aktivity (DDM, sportovní kluby, taneční školy atd.). Proto je
důleţitá nejen propagace jednotlivých ZUŠ, ale uměleckého školství obecně. V tomto
ohledu je nutné zmínit účast na 1. ročníku celostátního happeningu ZUŠ OPEN 2017,
jehoţ druhý ročník se bude konat v roce 2018. Záměrem tohoto republikového festivalu ve
veřejném prostoru je zviditelnění aktivit ZUŠ široké veřejnosti, jeho ideálním výstupem
jsou společné koordinované aktivity ZUŠ v kraji či okresu. V Karlovarském kraji je dalším
propagačním počinem organizace Festivalu tvorby ZUŠ, který se koná pravidelně kaţdé
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dva roky od roku 2006 a jehoţ organizátorem je za finanční podpory Karlovarského kraje
Krajská umělecká rada ZUŠ KK. Dále od roku 2005 dochází k oceňování nejlepších ţáků
ZUŠ v kraji, vţdy jednou v roce v rámci hodnocení soutěţí, kterých se ţáci ZUŠ účastnili.
Nutné je také zmínit kaţdoroční konání soutěţí ZUŠ, které mají vynikající úroveň.
V těchto aktivitách je důleţité v následujících letech pokračovat.

Opatření

Účast na festivalu
ZUŠ OPEN

Festival tvorby ZUŠ
KK

Zodpovídá

Vedení ZUŠ KK

KUR ZUŠ KK

Realizace

Termín

Pedagogové ZUŠ

Jedná se o

s podporou vedení

celostátní akci,

ZUŠ, koordinátor

vypsaný termín je

vţdy vybraná ZUŠ

závazný pro její

KK

konání

KUR ZUŠ KK

Dle domluvy

s podporou

realizačního týmu

jednotlivých ZUŠ

festivalu

KUR ZUŠ
Soutěţe ZUŠ

KUR ZUŠ KK

s podporou
jednotlivých ZUŠ

Dle vytvářeného
harmonogramu

Další dobrou propagací jsou kulturní akce jednotlivých škol, kterých je dle výročních
zpráv nepřeberné mnoţství. Ne všechny ZUŠ v regionu ovšem svoji činnost propagují
v tisku, na webových stránkách či sociálních sítích. Koncept uměleckého vzdělávání
nedoporučuje nejvhodnější způsob propagace uměleckého školství, ten by měla najít kaţdá
ZUŠ sama, ale doporučením je zviditelnění nejen hmatatelných úspěchů (umístění
v soutěţích atd.), ale i samotné výuky uměleckých oborů. Dalším doporučením můţe být
i úprava organizační struktury jednotlivých ZUŠ tak, aby do ní mohl být na potřebný
úvazek (záleţí na velikosti školy) zařazen pracovník marketingu, který by se o propagaci
školy staral po odborné stránce. V situaci, kdy má několik ZUŠ v kraji stále nenaplněnou
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kapacitu by se práce tohoto zaměstnance mohla vyplatit a nebyl by v případě úspěšnosti
problém ji z rozpočtu mzdových prostředků zaplatit.

Opatření

Zodpovídá

Realizace

Termín
Dle finančních
moţností,

Propagace činnosti
ZUŠ

Vedení ZUŠ

Pedagogové nebo

rozpočtu

marketingoví

mzdových

pracovníci ZUŠ

prostředků a stavu
ţáků dle výkazu
S 24

Samostatnou kapitolou je spolupráce ZUŠ s ostatními typy škol. Tato spolupráce by
neměla probíhat jen z důvodu nenaplněných kapacit, ale především, aby se stále i mezi
ţáky MŠ a ZŠ šířilo povědomí o uměleckém vzdělávání a docházelo k pravidelným tzv.
hudebně-pohybovým průzkumům, jejichţ účelem je vyhledávání talentovaných dětí.
Pravdou zůstává, ţe talent mnoha ţáků ZUŠ byl objeven díky tomu, ţe se takových aktivit
(např. výchovných koncertů) účastnili a později se ke studiu v ZUŠ přihlásili. Management
ZUŠ by měl své pedagogy cíleně podporovat v aktivitách, které vedou k rozpoznávání
talentovaných jedinců. K tomu je spolupráce s ostatními typy škol ideální, jde např.
o uspořádání projektového dne pro ţáky ZŠ. V současné době nechtějí děti jen koukat na
hotové taneční choreografie nebo poslouchat písně v podání pěveckého sboru, naopak
vyţadují účast v těchto aktivitách, aby si vyzkoušely, co by je mohlo bavit, čemu by se
případně mohly věnovat. Tyto cílené aktivity, které jsou zároveň prevencí sociálněpatologických jevů, by bylo vhodné finančně podporovat a to buď z dotací KÚ KK nebo
přímo od zřizovatele školy. Zde je dle mého názoru stěţejní úloha Krajské umělecké rady
ZUŠ KK, která je respektovaným partnerem OŠMT KÚ. Dobrým příkladem takové praxe,
který jiţ v Karlovarském kraji funguje, je spolupráce Karlovarského symfonického
orchestru s MŠ a ZŠ regionu. V rámci své činnosti pořádají umělci z orchestru koncerty ve
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spolupráci s Pouličním divadlem Viktora Braunreitera, jejíţ tématika i repertoár jsou
uzpůsobeny různým věkovým kategoriím. V oblasti financování je výhodné, ţe je tato
aktivita zařazena do katalogu kulturních akcí pro děti a mládeţ Karlovarského kraje,
z čehoţ plyne finanční podpora (např. běţné vstupné pro jednoho ţáka činí 50 Kč, KÚ KK
na kaţdého ţáka doplácí 40 Kč). Ku prospěchu Karlovarského symfonického orchestru je
nutné uvést, ţe právě KSO byl iniciátorem spolupráce se ZUŠ KK a se zařazením těchto
koncertů do zmíněného katalogu KK, nikoliv KUR ZUŠ, coţ by z náplně její činnosti
logicky vyplývalo. Uvedené aktivity mohou přispět k naplněným kapacitám ZUŠ a jsou
obsahem podporovaných opatření v oblasti vzdělávání k udrţitelnému rozvoji v DZ KK
2016–2020. Z tohoto důvodu by budoucí podpora takových aktivit měla být pro KÚ KK
primární.
Opatření

Zodpovídá

Realizace

Podpora realizace
spolupráce

Pedagogové ZUŠ

Vedení ZUŠ KK

s podporou vedení

s ostatními typy škol

Realizace finanční

Cílená finanční
podpora spolupráce

podpory dle

Vedení ZUŠ KK

schválení KÚ KK

s MŠ a ZŠ
Zařadit další
podporované aktivity
ZUŠ do katalogu KÚ
KK

nebo zřizovatele

vzdělávání,

Průběţně

První finanční
podpora jiţ na rok
2019
Rok 2019,

Vedení ZUŠ KK ve
spolupráci s odborem
kultury KÚ KK

Pedagogové ZUŠ

v případě fin.

s podporou vedení

rezervy jiţ školní
rok 2018/2019

Podporovat školní a
mimoškolní

Termín

Doporučení
ředitelům škol a

KÚ KK

školských zařízení

spolupráci aktérů
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Průběţně



Vzdělávání dalších účastníků z řad veřejnosti

Několik ZUŠ Karlovarského kraje začalo ve školním roce 2017/2018 nabízet vzdělávání
pro věkovou skupinu seniorů. Jedná se o nabídku výuky uměleckých oborů pro osoby ve
věku 55 let a vyšším (vzdělávání je realizováno např. v ZUŠ Ostrov nad Ohří). Realizace
uměleckého vzdělávání pro tuto věkovou skupinu je finančně podpořena zřizovatelem
školy, tedy Městem Ostrov nad Ohří, které přispívá do rozpočtu ZUŠ dalšími mzdovými
prostředky na tyto aktivity. Další moţný způsob vzdělávání věkové skupiny seniorů je
Akademie umění a kultury (vzdělávání bylo s velkým úspěchem realizováno v ZUŠ Horní
Slavkov). Jedná se o cyklus seminářů, výtvarných či keramických dílen, besed o ţivotě
a díle hudebních skladatelů nebo umělců. I tato aktivita byla podpořena několika dotacemi
zřizovatele školy Města Horní Slavkov. Celoţivotní vzdělávání v ZUŠ je teprve
v začátcích, nicméně jde o smysluplnou aktivitu z několika rozumných důvodů.
V dopoledních hodinách neprobíhá v ZUŠ výuka, učebny jsou nevyuţité, v případě
realizace celoţivotního vzdělávání je tomu zcela naopak. ZUŠ mají vytvořené zázemí i pro
tento typ výuky, není třeba zde investovat finanční prostředky do dalšího vybavení
a materiálů. Semináře pro osoby seniorského věku pořádají v Karlovarském kraji některé
knihovny, i zde je moţné tyto aktivity povaţovat za celoţivotní vzdělávání, nicméně pouze
ZUŠ mohou nabídnout fundovanou výuku uměleckých oborů s kvalifikovanými pedagogy.
Proto by bylo vhodné po diskuzi na půdě KUR ZUŠ KK, atakovat zástupce KÚ KK,
jednotlivých zřizovatelů a společně se zavázat k podpoře a realizaci celoţivotního
vzdělávání na ZUŠ. V souvislosti s touto podporou by mohla nastat i spolupráce mezi ZUŠ
a KVC Sokolov, které by zorganizovalo potřebné vzdělávací semináře pro pedagogy ZUŠ,
aby se skupinou seniorů uměli adekvátně pracovat. Dále se nabízí moţnost podpory
vytvoření metodiky celoţivotního vzdělávání na ZUŠ, jejímţ obsahem by byly výstupy
absolventů tohoto vzdělávání. V tomto ohledu by metodika uměleckého vzdělávání byla
zcela komplexním materiálem, v dalších letech by byla nutná stejně jako u realizace ŠVP,
revize a zhodnocení úspěšnosti navrţených cílů celoţivotního vzdělávání v ZUŠ. Bylo by
vhodné, aby se této následné revize účastnili pedagogové, ale i samotní účastníci tohoto
typu vzdělávání tak, aby v dalším konceptu uměleckého vzdělávání Karlovarského kraje
byly navrţeny optimální dosaţitelné cíle pro budoucí účastníky.
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Opatření

Zodpovídá

Termín

ZUŠ s podporou

Realizace
celoţivotního

Realizace

Vedení ZUŠ KK

vzdělávání v ZUŠ

KUR ZUŠ KK, KÚ

Školní rok

KK a zřizovatelů

2018/2019

ZUŠ

Vzdělávání
pedagogů ZUŠ

KVC Sokolov

v oblasti metodiky

KVC Sokolov
s podporou KÚ KK

9-10/2018

cel. vzdělávání
Vytvoření metodiky
a výstupů
celoţivotního
vzdělávání na ZUŠ

Realizátoři
celoţivotního
vzdělávání v ZUŠ

Realizátoři
celoţivotního
vzdělávání v ZUŠ i

Do roku 2020

z jiných krajů ČR

Pedagogové a
Revize a zhodnocení

účastníci

CŢV v ZUŠ

celoţivotního

Vedení školy

Do roku 2025

vzdělávání v ZUŠ



Doplňková činnost ZUŠ

Několik ZUŠ v Karlovarském kraji je v rámci doplňkové činnosti pořadatelem kurzů pro
veřejnost. Velmi vhodným krokem je pořádání kurzů, např. Muzikohrátek, pro děti ve věku
2 aţ 4 roky. Výhodou je přítomnost rodičů na těchto setkáních v prostorách ZUŠ, je zde
předpoklad, ţe pro takové zákonné zástupce je později umělecké vzdělávání dostupnější,
o ZUŠ jsou jiţ přirozeně informováni, vědí, ţe funguje a znají její stávající vzdělávací
nabídku. Realizace takových kurzů je v kompetenci vedení ZUŠ. Jde o velmi dobrý krok
správným směrem nejen z pohledu propagace školy, ale i naplněnosti kapacity školy
v následujících letech.
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Opatření

zodpovídá

realizace

termín

Lektor s podporou

dle uváţení vedení

vedení ZUŠ

jednotlivých ZUŠ

Organizace kurzů
pro děti ve věku 2-4
roky v rámci

Vedení ZUŠ

doplňkové činnosti

Pro úspěšnou realizaci uměleckého vzdělávání je důleţitou oblastí další vzdělávání
pedagogických pracovníků ZUŠ. Velmi dobrou nabídkou jsou kurzy „Začínající
a pokročilý učitel“, které nabízí NIDV. Vhodnou, ale pro některé školy finančně náročnou
nabídkou jsou celostátní setkání pedagogů jednotlivých oborů ZUŠ - ţádné z těchto setkání
se nekonalo v Karlovarském kraji. Zcela chybí kurzy ICT pro pedagogy ZUŠ, které by se
týkaly internetové dokumentace IZUŠ, přitom dle průzkumu stoupá počet ZUŠ, které tento
systém vyuţívá. Vývoj počtu škol vyuţívajících IZUŠ ukazuje graf poskytnutý Ing. Janem
Tobolíkem, jednatelem firmy provozující tento systém v ČR.

Kratochvíl, O., Tobolík, J.: Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 za období 1. 7. 2014 – 30. 6. 2015
[online]. Dostupné na
https://www.izus.cz/o_izus/vyrocni_zpravy/Vyrocni_zprava_iZUS_za_skolni_rok_2014-2015.pdf , str. 3.
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Opatření
Organizace
celostátního setkání
jednotlivých oborů
ZUŠ

Zodpovídá

Realizace
Zaměstnanci NIDV

NIDV Karlovy Vary

Karlovy Vary a

ve spolupráce

členové KUR ZUŠ

s KUR ZUŠ KK

dle jednotlivých
sekcí

Termín
Do roku 2025
uskutečnit alespoň
jedno setkání
v Karlovarském kraji

Vytvoření krajského
ZUŠ Horní Slavkov

centra podpory
IZUŠ pro

ZUŠ Horní Slavkov

ve spolupráci
s týmem IZUŠ

Karlovarský a

Jiţ probíhají jednání
o realizaci

Plzeňský kraj
ZUŠ Horní Slavkov

Realizace Krajského
centra uměleckého
vzdělávání ZUŠ

ZUŠ Horní Slavkov

v rámci doplňkové
činnosti ZUŠ

v případné

Jiţ probíhající

spolupráci s KÚ

příprava projektu,

KK, v opačném

samotná realizace

případě realizace

dle postup přípravy

ZUŠ

Vytvoření kvalitního

ZUŠ Horní Slavkov

a stabilního

ve spolupráci se

lektorského týmu

ZUŠ Horní Slavkov

ZUŠ a vzdělávacími

pro vzdělávání

agenturami z celé

v ZUŠ

ČR i zahraničí

Samotná realizace
dle postup přípravy

Dalšími neméně důleţitými oblastmi, ke kterým je nutné se v rámci Konceptu uměleckého
vzdělání vyjádřit jsou:1)

moderní technologie a ICT ve výuce ZUŠ

2)

eliminace neúspěšnosti v uměleckém vzdělávání

3)

metody práce s nadanými ţáky v ZUŠ

4)

metody práce s ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami

5)

e - learning jako zdroj doplňkové činnosti ZUŠ
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V oblasti moderních technologií ve výuce je potřeba zmínit, ţe ZUŠ v Karlovarském kraji
se v rámci svých finančních moţností snaţí modernizovat své výukové prostory. Jednou
z moţností, jak tuto oblast zkvalitnit jsou šablony pro ZUŠ, jejichţ výzva je MŠMT
vypsána od 28. 2. 2018. Zároveň je zde moţnost eliminace neúspěšnosti v uměleckém
vzdělávání, neboť se podpora ICT vybavením musí týkat alespoň třech ţáků ze
znevýhodněného prostředí. V oblasti metod práce s nadanými ţáky je potřeba najít ke
spolupráci fundované lektory k této problematice a oslovit je k lektorování kurzů
s praktickými ukázkami výuky. To stejné platí u ţáků se speciálními vzdělávacími
potřebami.
Poslední oblastí je e-learning. Na první pohled se můţe zdát, ţe by tento, v oblasti
uměleckého vzdělávání, nový trend mohl být konkurentem pro individuální výuku v ZUŠ,
nicméně jeho zavedením by se spíše rozšířila klientela ZUŠ o další zájemce, kteří by mohli
být i z řad dospělých. Pro školu by to byl další velmi vhodný zdroj finančních prostředků,
které by se daly investovat dle potřeby kaţdé ZUŠ, navíc by tato výuka mohla probíhat
formou sluţby a klienti, kteří by jí vyuţívali, by nezasahovali do stanovených kapacit ZUŠ.
Výše uvedená opatření jsou návrhem pro ZUŠ Karlovarského kraje, jejich realizace závisí
na úzké spolupráci všech aktérů segmentu uměleckého vzdělávání tak, aby bylo dosaţeno
cílů uměleckého vzdělávání v regionu a základní umělecké školy se staly plnohodnotnou
součástí vzdělávací soustavy v regionu.
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Závěr
Teoretická část této bakalářské práce se zabývala vývojem uměleckého školství na území
naší republiky od 18. století do současnosti, uměleckým vzděláváním a jeho zásadními
změnami ve 21. století, dále cíli a kompetencemi tohoto typu vzdělávání. Jejím obsahem
byla

z logických

důvodů

statistická

data

uměleckého

školství

v ČR

a Karlovarském kraji, v teoretické části bakalářské práce došlo k jejich porovnání,
stanovena byla i prognóza naplněnosti kapacit ZUŠ v Karlovarském kraji. Práce se také
zabývala celoţivotním vzděláváním/učením a analýzou rozvojových dokumentů
vzdělávací soustavy Karlovarského kraje i ČR z pohledu uměleckého školství. Obsáhlé
výzkumné šetření bylo zjištěním pozitivních a negativních stránek ZUŠ v Karlovarském
kraji z pohledu šesti skupin respondentů (zákonných zástupců MŠ, zákonných zástupců
ZUŠ, absolventů ZUŠ a výkonných umělců, manaţerů ZUŠ, zřizovatelů a pedagogů ZUŠ)
a díky této analýze byl vytvořen Koncept uměleckého vzdělávání v Karlovarském kraji.
Zde jsou uvedena navrhovaná opatření uměleckého školství v kraji do roku 2025. Zásadní
témata byla diskutována s odborníky uměleckého školství v kraji, představiteli příslušných
nadřízených orgánů (ČŠI, KÚKK, MŠMT ČR), manaţery ZUŠ v Karlovarském kraji nebo
realizátory DVPP. Hlavní cíl bakalářské práce, tedy vytvoření konceptu uměleckého
školství v kraji, byl splněn. Navrhovaný koncept vzniklý z podnětů výzkumného šetření,
diskuze odborníků uměleckého školství a dalších podpůrných dokumentů v práci jiţ
zmiňovaných je materiálem, o jehoţ realizaci by bylo vhodné dále diskutovat. Tato diskuze
by měla vést ke stanovení priorit a k jejich brzké realizaci. Dílčím cílem práce bylo
zjištění, zda by ZUŠ v Karlovarském kraji mohly být realizátory celoţivotního vzdělávání.
Výzkumným šetřením bylo zjištěno, ţe samotné ZUŠ nejen, ţe mají o tuto realizaci
v budoucnu zájem, ale i podpora zřizovatelů jednotlivých škol je reálná.
Přínosem této práce je stanovení priorit pro budoucí rozvoj uměleckého školství v kraji na
základě smysluplného výzkumného šetření. Aby navrhovaná opatření mohla být splněna,
je ovšem důleţitá spolupráce ZUŠ Karlovarského kraje, ostatních typů škol, představiteli
samospráv. Výsledky této práce mohou být motivací pro ostatní ředitele ZUŠ.
.
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Příloha č. 1 - Statistická data uměleckého školství v ČR 2005–2017

Školní rok

Počet ZUŠ

Počet ţáků

Nárůst ţáků

Počet PP

Nárůst PP

2005/2006

474

216 216

----------------

9 462

---------------

2006/2007

476

218 822

2606

9 480

18

2007/2008

478

222 517

3695

9 632

152

2008/2009

478

225 997

3480

9 860

228

2009/2010

482

230 352

4355

10 151

291

2010/2011

485

234 565

4213

10 308

157

2011/2012

485

237 309

2744

10 508

200

2012/2013

486

240 794

3485

10 742

234

2013/2014

486

242 837

2043

10 873

365

2014/2015

487

244 349

1512

10 998

125

2015/2016

488

246 943

2594

11 168

170

2016/2017

489

248 524

1581

11 362

194

2017/2018

492

251 218

2 694

11 637

275

Zdroj: http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp
(pro zobrazení dat je vţdy potřebné zadat příslušný školní rok, kapitolu K Ostatní školy
a školská zařízení a tabulku x K 2.1 ZUŠ celkem - školy, učebny, ţáci/dívky - podle
území).
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Příloha č. 2 - Statistická data uměleckého školství v Karlovarském kraji 2005–2017
Školní rok

Počet ZUŠ

Počet ţáků

Nárůst ţáků

Počet PP

Nárůst PP

2005/2006

20

8 558

---------------

348

---------------

2006/2007

20

8 855

297

347

-1

2007/2008

20

8 910

55

360

13

2008/2009

20

9 105

195

368

8

2009/2010

20

9 241

136

370

2

2010/2011

20

9 138

- 103

382

12

2011/2012

20

8 983

- 155

390

8

2012/2013

20

9 294

311

399

9

2013/2014

20

9 395

101

406

7

2014/2015

20

9 395

0

424

18

2015/2016

20

9 541

146

415

-9

2016/2017

20

9 404

- 137

433

18

2017/2018

20

9 527

123

447

14

Zdroj: http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp
(pro zobrazení dat je vţdy potřebné zadat příslušný školní rok, kapitolu K Ostatní školy
a školská zařízení a tabulku x K2.1 ZUŠ celkem - školy, učebny, ţáci/dívky - podle území
pro zjištění počtu ZUŠ a jejich ţáků, dále tabulku x K2.8 ZUŠ - evidenční počet učitelů fyzické osoby přepočtené na plně zaměstnané- podle území pro zjištění počtu pedagogů
ZUŠ).
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Příloha č. 3 - Naplněnost stanovených kapacit ZUŠ Karlovarského kraje k 30. 9. 2017
Základní umělecká škola

Kapacita počet ţáků 30. 9. 17

rozdíl

ZŠ a ZUŠ K. Vary

1380

1162

218

ZŠ a ZUŠ Ţlutice

600

160

440

ZUŠ Touţim

150

134

16

ZUŠ K. Vary

1430

1097

333

ZUŠ Mariánské Lázně

1100

871

229

ZUŠ Habartov

250

246

4

ZUŠ Horní Slavkov

450

450

0

ZUŠ Chodov

520

448

82

ZUŠ Františkovy Lázně

600

596

4

ZUŠ Cheb

960

874

86

ZUŠ Bečov nad Teplou

90

90

0

ZUŠ Kraslice

550

387

163

ZUŠ Kynšperk
ZUŠ Luby

450
250

311
222

139
38

ZUŠ Nejdek

220

220

0

ZUŠ Nová Role

200

194

6

ZUŠ Ostrov

950

781

169

ZUŠ Aš

600

530

70

ZUŠ Sokolov

900

662

238

ZUŠ Teplá

92

92

0

Celkem

11 742

9 527

2 215

Zdroj: Ing. Vilém Suk, Odbor správy a řízení vzdělávací soustavy, oddělení školského
rejstříku MŠMT ČR

97

Příloha č. 4 - Ţáci ZŠ navštěvující ZUŠ v Karlovarském kraji 2005–2017
školní rok

počet ZŠ

ţáků ZŠ

rozdíl

ţáků ZUŠ

2005/2006

128

27 940

-------

8558

30,6

2006/2007

119

26 684

- 1256

8855

33,1

2007/2008

115

25 600

- 1 084

8910

34,8

2008/2009

112

24 670

- 930

9105

36,9

2009/2010

112

23 727

- 943

9241

38,9

2010/2011

112

23 235

- 492

9138

39,3

2011/2012

110

22 899

- 336

8983

39,2

2012/2013

108

23 065

+ 166

9294

40,2

2013/2014

107

23 345

+ 280

9395

40,2

2014/2015

107

23 935

+ 590

9395

39,2

2015/2016

106

24 359

+ 424

9541

39,1

2016/2017

106

24 845

+ 486

9404

37,8

2017/2018

106

25 002

+ 157

9 527

38,1

Údaj v %

Zdroj: http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp
(pro zobrazení dat je vţdy potřebné zadat příslušný školní rok, kapitolu C Základní
vzdělávání a tabulku x C 1.1 Základní vzdělávání - školy, třídy, ţáci/dívky - podle území
pro zjištění počtu ZŠ a jejich ţáků, dále kapitolu K Ostatní školy a školská zařízení
a tabulku x K2.1 ZUŠ celkem - školy, ţáci/dívky, absolventi - podle území pro zjištění
počtu ţáků ZUŠ).
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Příloha č. 5 - Studující dospělí a ţáci II. cyklu studia v ZUŠ 2005–2017

školní rok

ţáků ZUŠ

z toho II. cyklus z toho SPD

ţáci ZŠ (%)

2005/2006

8558

911

178

26,7

2006/2007

8855

881

154

29,3

2007/2008

8910

876

129

30,8

2008/2009

9105

926

108

32,7

2009/2010

9241

904

49

34,9

2010/2011

9138

891

87

35,1

2011/2012

8983

851

106

35,0

2012/2013

9294

849

79

36,2

2013/2014

9395

855

114

36,09

2014/2015

9395

830

104

35,3

2015/2016

9541

833

99

35,3

2016/2017

9404

801

108

34,1

2017/2018

9 527

805

82

34,5

Zdroj: http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp
(pro zobrazení dat je vţdy potřebné zadat příslušný školní rok, kapitolu K Ostatní školy
a školská zařízení a tabulku x K2.1 ZUŠ celkem - školy, ţáci, absolventi - podle území
a základních oborů pro zjištění počtu ţáků II. stupně studia ZUŠ a dále tabulku K2.3.1.
ZUŠ - studium pro dospělé - podle území a základních oborů pro zjištění počtu studujících
dospělých v ZUŠ).
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Příloha č. 6 - Počet studujících dospělých ZUŠ v ČR a v Karlovarském kraji
2005–2018
školní rok

studující dospělí v ČR

studující dospělí v KK

2005/2006

3 157

178

2006/2007

3 369

154

2007/2008

3 577

129

2008/2009

3 735

108

2009/2010

3 718

49

2010/2011

3 513

87

2011/2012

3 603

106

2012/2013

3 234

79

2013/2014

3 051

114

2014/2015

2 878

104

2015/2016

2 546

99

2016/2017

2 673

108

2017/2018

2 457

82

Zdroj: http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp
(pro zobrazení dat je vţdy potřebné zadat příslušný školní rok, kapitolu K Ostatní školy
a školská zařízení a tabulku x K2.3.1 ZUŠ - studium pro dospělé - podle území a
základních oborů).
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Příloha č. 7 - Počet ţáků v přípravném studiu ZUŠ (ţáci 5-6ti letí)
v období 2005–2017

Školní rok

5ti leté děti

6ti leté děti

Celkem

1. roč. ZUŠ rozdíl

2005/2006

787

1048

1 835

1 529

306

2006/2007

1346

782

2 128

1 500

628

2007/2008

1045

1208

2 253

1 563

490

2008/2009

1154

1171

2 325

1 580

745

2009/2010

1143

1389

2 532

1 700

832

2010/2011

1259

1248

2 507

1 572

935

2011/2012

1094

1156

2 250

1 709

541

2012/2013

1091

1180

2 271

1 837

434

2013/2014

1049

1125

2 174

1 806

368

2014/2015

1012

1122

2 134

1 798

336

2015/2016

867

1051

1 918

1 924

-6

2016/2017

780

950

1 730

1 714

16

2017/2018

755

923

1 678

1 812

134

Zdroj: http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp
(pro zobrazení dat je vţdy potřebné zadat příslušný školní rok, kapitolu K Ostatní školy
a školská zařízení a tabulku x K2.4 ZUŠ - I.stupeň přípravného a základního studia - ţáci
v ročnících, absolventi - podle území a základních oborů).
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Příloha č. 8 - Odpovědi na otázku č. 1 - Ovlivnilo studium v ZUŠ Váš budoucí ţivot?
ZUŠ mi pomohla určit vlastní směr v budoucnosti.
Studium v ZUŠ velmi ovlivnilo můj ţivot, díky němu jsem pokračoval ve studiu na
konzervatoři, dodnes tvořím hudbu s kamarády ze ZUŠ.
Studium v ZUŠ mi přineslo nezapomenutelné záţitky.
Ovlivnilo můj budoucí ţivot – výběr střední školy.
Určitě ano – nový rozhled, noví přátelé, způsob relaxace.
Ano ovlivnilo – kolektiv učitelů a ţáků byl pro mne jako druhá rodina.
Studium ve mně probudilo kreativního ducha.
Díky studiu v ZUŠ jsem se velmi rozvinul, posunul, odreagoval.
Studium v ZUŠ velmi ovlivnilo můj budoucí ţivot – spoluformovalo mojí současnou
profesi a konzervatoř byla logickým vyústěním. Bez ZUŠ by se můj ţivot ubíral zcela
jiným směrem.
Ano ovlivnilo, díky studiu mohu pokračovat na konzervatoři a věnovat se tomu, co mě
baví.
Ano, jen v tom nejlepším, ale znamenalo to od malička na sobě hodně pracovat.
Ano, mohu předávat své umění dalším generacím.
Ano, především kolektivní výuka – sborový zpěv.
Měla jsem štěstí, na konzervatoř jsem se díky ZUŠ dostala a úspěšně ji absolvovala, stala
se taneční pedagoţkou, choreografkou a tanečnicí.
Rád na doby v ZUŠ vzpomínám, hudba je pro mě ţivotní náplní, i kdyţ ne profesionálně.
Určitě to můj ţivot kladně ovlivnilo, i kdyţ nejsem profesionální umělec.
V ZUŠ jsem našla dobré kamarády, dnes můţu předávat svým dětem to, co jsem se
naučila.
Hudbě se nevěnuji, rodiče mě do ZUŠ nutili, ale měl jsem tam dobré kamarády.
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Díky ZUŠ můţu dneska zpívat v kapele a pěveckém sboru.
Chtěla jsem se houslím věnovat dále, ale u rodičů zvítězila obchodní škola, tak mám
alespoň základ. Kaţdopádně jsem se naučil v ZUŠ zodpovědnosti.
Díky ZUŠ je ze mě učitel hudby, můţu předávat dalším to, co jsem se zde naučil a
v dalším studiu na konzervatoři zdokonalil.
Studium mi dodalo sebevědomí, naučilo mě trpělivosti, spolupráci a samostatnosti.
Schopnost vystupovat na veřejnosti, týmová spolupráce.
Kreativita, zvládání trémy, trénování soustředěnosti, paměti, pozornosti.
Schopnost dotahovat věci do konce, komunikace s ostatními.

Zdroj: vlastní
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Příloha č. 9 - Odpovědi na otázku č. 3 - Bylo správným krokem zavedení ŠVP do
uměleckého školství z pohledu naplnění jeho cílů a kompetencí?
Ano – celkem 6 x kladná odpověď mimo kladných komentářů.
Zavedení ŠVP bylo správným krokem z pohledu nových studijních zaměření, která se
tímto krokem legalizovala. V současné době záleţí na jednotlivém postoji managementů
ZUŠ, jakým způsobem ŠVP realizují a jakou důleţitost tomuto kroku přikládají.
Nebylo, dřív děti dosahovali stanovených cílů, dnes plní nezbytně nutné.
Byl to nezbytný krok pro zachování základních uměleckých škol ve školském systému ČR
jako součásti celkové kurikulární reformy českého školství. Konkrétní příklad: za velmi
přínosné a podstatné povaţuji umoţnění "legální" výuky studijních zaměření a předmětů,
které před reformou neměly schválené učební osnovy - např. v hudebním oboru si v ŠVP
škola můţe stanovit vlastní osnovy pro sborový zpěv, hru na elektronické klávesové
nástroje, hru na elektrickou kytaru, hru na baskytaru a další dle priorit školy.
Určitě. Minimálně to dokladuje široké spektrum cílů a kompetencí, které se v ZUŠ
naplňují.
Díky zavedení ŠVP mohla kaţdá škola více specifikovat svoje potřeby a ušít je takříkajíc
na míru svým potřebám a přáním pedagogů, ţáků i rodičů.
Prostřednictvím vlastního ŠVP se škola prezentuje jako školské zařízení nikoliv
volnočasová instituce 2. dává moţnost vytvářet plány pro nově vznikající předměty
souvislosti se zachycením moderních trendů ve výuce.
Jako nevýhodu spatřuji nastavení nejniţší moţné hranice toho, co ţák v kterém ročníku
dokáţe. Zde se nabízí otázka, kde je skutečný rozdíl mezi úrovní výstupů ŠVP a úrovní
docházky do volnočasových krouţků.
Víceméně ano – celkem 2 x odpověď.

Zdroj: vlastní
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Příloha č. 10 - Odpovědi na otázku č. 14 - Ztotoţňujete se s navrhovanými opatřeními
dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje
na období 2016–2020?
Je příliš úzké a nesouhlasím s nepodporováním kapacit ZUŠ – pokud je kapacita navýšena
a následně naplněna, šetří to naopak peníze na prevenci.
Navrhovaná opatření nikdo z KÚ nekonzultoval s řediteli ZUŠ v kraji, coţ je zásadní
chybou.
RVP pro ZUŠ je jiţ spuštěn. Myslím, ţe se nezvyšuje neodůvodněně kapacita ZUŠ.
Ztotoţňuji se jen s částí navrhovaných opatření.
Vyhovuje pouze část navrhovaných opatření, navyšování kapacit má dle mého názoru vţdy
své odůvodnění.
Navrhovaná opatření na zmíněné období nebyla konzultována na KUR ZUŠ.

Zdroj: vlastní
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Příloha č. 11 - Odpovědi na otázku č. 16 - Jakou oblast povaţujete do budoucích let
pro rozvoj ZUŠ v Karlovarském kraji za nejdůleţitější a reálně splnitelnou?

Propagace, zachování ZUŠ jako oficiálních státních škol se školním vzdělávacím
programem, financování ZUŠ alespoň ve stávající výši finančních prostředků.
Výchovná, překonávat sám sebe v oblasti umění.
Podpora pedagogů /stále jsme na chvostě při oceňování/ a materiální podpora.
Otázka financování ZUŠ.
Zachování stávající sítě a počtu základních uměleckých škol v Karlovarském kraji.
Podpora zvyšování profesionality managementu a pedagogů ZUŠ pro zvyšování celkové
úrovně uměleckého školství v kraji.
Zapojení ZUŠ do výzev k předkládání ţádostí o podporu zjednodušených projektů z OP
VVV (šablony pro ZUŠ).
Nadále perfektní fungování Krajské umělecké rady a paní PhDr. Juhásové - funguje to
opravdu výborně. Jedinečně v celé republice, to nám funguje, na tom lze stavět.
Modernizace stávajících výukových prostor, obnova a doplnění pedagogických sborů,
zajištění financování.
Metodické vedení pedagogů, tzv. metodické kabinety.
V Karlovarském kraji je jen uměleckoprůmyslová škola, chybí další střední a vysoké školy
uměleckého a pedagogického směru.
Jednoznačně větší a lepší propagace a promyšlená spolupráce s ostatními typy škol.
Postupná realizace celoţivotního vzdělávání v ZUŠ s podporou zřizovatele.
Zajišťování dalších zdrojů financování ZUŠ - oslovování nových partnerů v této oblasti.
Zachování stávajících dobrých vztahů s Krajským úřadem karlovarského kraje.
Zdroj: vlastní
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Příloha č. 12 - Komentáře k realizaci a podpoře celoţivotního vzdělávání v ZUŠ KK
Realizaci celoţivotního vzdělávání v uměleckých školách se nebráním, v případě zájmu
ředitelky ZUŠ jsme ochotni diskutovat i o finanční podpoře.
Finanční podpora výuky seniorů v ZUŠ v určité míře není pro obec zátěţí, aktivita se mi
líbí z hlediska dalšího smysluplného vyuţití objektu školy.
Celoţivotní vzdělávání v lidušce je zcela nový směr, po diskuzi s vedením školy se jeho
realizaci a finanční podpoře nebráním.
Koncerty a přehrávky v ZUŠ navštěvuje velká část věkové skupiny seniorů, na tento
prostor jsou tedy zvyklí a uspořádat pro ně umělecké vzdělávání je nápad, který bychom
podpořili.
O takové realizaci jsem ještě neslyšel, nicméně nápad je to dobrý, myslím si, ţe by měl
podporu zastupitelstva i rady města.
Pokud by o tento typ vzdělávání byl ve městě zájem a vedení ZUŠ by tento zájem bylo
schopno personálně pokrýt, jsme schopni tuto aktivitu finančně podpořit.
Grantový systém města podporuje kulturní i vzdělávací akce, tento typ vzdělávání by tedy
jistě mohl být finančně podpořen.
Především se mi líbí nové vyuţití stávajících prostor ZUŠ za předpokladu téměř nulových
dalších nákladů (v budově se stejně topí a svítí, i kdyţ neprobíhá dopoledne výuka).
Finanční podpora je ze strany obce moţná, ředitel školy by ale musel přijít se zpracovanou
finanční kalkulací. Dále by se dle zájmu této věkové skupiny sjednala finanční podpora.
Aktivity seniorů si určitě zaslouţí podporu, jsou mezi nimi často lidé, kteří se velkou
měrou podíleli na rozvoji našeho města, a bylo by nevhodné jejich nové aktivity
nepodporovat.

Zdroj: vlastní
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Příloha č. 13 - Odpovědi na otázku č. 3 - Jaké aktivity ZUŠ hodnotíte obzvlášť
pozitivně?
Organizaci celostátního kola soutěţe Karlovarský skřivánek za účasti zpěváků z celé ČR.
Činnost orchestru ZUŠ band a pěveckého sboru ZUŠ Choir Melodie.
Účast na kulturních akcích ve městě během celého roku.
Reprezentaci města na soutěţích ZUŠ, i v celostátních kolech.
Organizaci Festivalu tvorby ZUŠ Karlovarského kraje.
Prezentaci města na veřejnosti, (účast na masopustu, koncerty v divadle atd.).
Krajskou taneční přehlídku dětských skupin scénického tance.
Koncerty v kostele sv. Jiří a na zámeckých terasách v rámci turistické sezóny města.
Činnost Kruhu přátel hudby s pravidelnými koncerty renomovaných umělců pro
veřejnost.
Festival mládeţnických orchestrů jako vynikající propagaci města.
Pěveckou soutěţ v klášteře Teplá, které se kaţdoročně účastní víc zpěváčků.
Činnost školního big bandu.
Taneční festival pravidelně organizovaný ZUŠ.
Mezinárodní divadelní festival Soukání.
Jednoznačně činnost Kruhu přátel hudby při ZUŠ.

Zdroj: vlastní
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Seznam zkratek
AMU PRAHA

Akademie múzických umění Praha

AZUŠ ČR

Asociace Základních uměleckých škol České republiky

ČŠI

Česká školní inspekce

DVPP

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

DZ KK

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
Karlovarského kraje na období 2016–2020

DZ ČR

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České
republiky 2015–2020

EOS ZUŠ

Elektronický systém soutěţí základních uměleckých škol

ESF OP

Evropský sociální fond – operační program

IZUŠ

Internetová dokumentace základních uměleckých škol

KSO

Karlovarský symfonický orchestr

KUR ZUŠ KK

Krajská umělecká rada Základních uměleckých škol Karlovarského
kraje

Měú

Městský úřad

MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR

RVP

Rámcový vzdělávací program

RVP ZUV

Rámcový vzdělávací program pro Základní umělecké vzdělávání

S 24

Statistický výkaz ţáků k 30. 9. příslušného kalendářního roku

ŠVP

Školní vzdělávací program

ZUŠ

Základní umělecká škola
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