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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení kolegové a kolegyně, milí přátelé,
dovolte mi přivítat Vás na třetí konferenci k uměleckému
vzdělávání, kterou jsme nazvali Kreativní budoucnost.
V roce 2014 jsme uspořádali první konferenci, kde se potkali učitelé a ředitelé uměleckých škol. Konference nastavila základní parametry budoucího projektu Podpora
uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti. Tématy
konference byly technologie v uměleckém vzdělávání
a spolupráce tří stupňů uměleckého vzdělávání.
Druhá konference v říjnu 2016 byla už přímo navázána
na projektový záměr Podpora uměleckého vzdělávání
pro rovné příležitosti. Témata konference „oscilovala“
kolem tří témat: inkluze, technologie a spolupráce různých typů škol v oblasti umění. Na konferenci byly představeny partnerské organizace připravovaného projektu:
Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy, Západočeská
univerzita v Plzni, Česká filharmonie, Portedo o.p.s.,
Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, ZUŠ A. Doležala
v Brně a ZŠ 28. října v Příbrami.
Konference Kreativní budoucnost navazuje na tyto dvě
konference. Cílem třetí konference je představit esenci
výše uvedeného projektu, respektive tři témata, která se
během prvního roku realizace projektu stala tématy klíčovými a projekt charakterizujícími: Inkluze, Technologie
a Kreativita. Během dvou dnů konference tato témata
prozkoumáme z různých úhlů pohledu.
Inkluze bude představena od praktických aplikací tohoto
konceptu na uměleckých školách, přes příklady ze zahraničí, až po filozofické pozadí a společenský rozměr
inkluze. Cenné budou diskuse o inkluzi (jak formální, tak
i ty neformální například během společenského večera).
Věřím, že konference alespoň trochu přispěje k odkrytí
některých mýtů a předsudků, které vůči inkluzi panují.

V souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR) ohledně ochrany osobních
údajů upozorňujeme, že na konferenci je pořizována fotodokumentace
a videodokumentace pro účely prezentace a archivace projektu Podpora
uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti. Dle uvedeného nařízení
můžete požádat v odůvodněných případech o výmaz příslušného záznamu.
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V bloku technologie představíme příklady aplikace technologií na uměleckých školách. Další téma je využití e-learningu ve výuce – účastníci si odnesou šablonu, na které
si mohou „postavit“ vlastní e-kurz s libovolným obsahem.
Speciálním tématem je využití umělé inteligence v hudební kompozici. V sobotu bude možné si některé technologie
„osahat“ v showroomu.
„Kreativita – dovednost budoucnosti“ je mottem konference. Představíme Vám, jak funguje kreativní partnerství
mezi ZŠ a ZUŠ. Jak napojení na vlastní tělo a jeho pocity rozvíjí kreativitu a empatii uslyšíte v příspěvku pod
názvem Jak jít za hranice viditelného. Představíme Vám
Mezinárodní hudební olympiádu, ke které se od roku 2018
přidala také Česká republika. Na kreativitu se podíváme
očima psychologa, tedy trochu jinou optikou, v příspěvku
Bez frustrace není motivace aneb stres je otcem kreativity. Na sobotu jsme Vám připravili kreativní workshopy,
které zahrnují čtyři umělecké obory, psychologický a projektově-manažerský workshop.
Konference Kreativní budoucnost nám pomůže formovat
projekt tak, aby byl ku prospěchu učitelů a ředitelů škol.
Věřím, že konference Vám nabídne kvalitní informace
i prostor pro přemýšlení. A také doufám, že se podaří vytvořit další prostor pro spolupráci na projektu, do kterého
se zapojilo nyní již 140 škol.

Robert Mimra
hlavní manažer projektu Podpora uměleckého
vzdělávání pro rovné příležitosti

Informace
o konferenci

PROGRAM KONFERENCE
Program je rozložen do dvou dnů. První den se bude konat
společné konferenční odpoledne rozdělené do tří bloků/
témat: Inkluze, Technologie a Kreativita. Na závěr oficiální
části jsme připravili panelovou diskusi. Společenský večer
Vám nabídne raut a koncert.
Druhý den konference se po společném úvodu účastníci
rozdělí do šesti skupin. Uskuteční se čtyři workshopy na
témata ze čtyř uměleckých oborů, dále workshop s psychologem a projektově-manažerský workshop.

Pátek 9. 11. 2018

sobota 10. 11. 2018

Hlavní konferenční blok se koná v konferenčním sále
v 1. patře hotelu Avanti.

Hudební skladba a umělá inteligence
Jan Hajič, jr., vědec a hudebník
10. strana

13:00 / Zahájení

E-learning v uměleckém vzdělávání
Jan Topinka, lektor e-learningu a IT
Miloslav Khas, učitel a ICT metodik
11. strana (Khas) a 14 strana (Topinka)

13:20–14:25 / Blok inkluze
Proč nové šance všech dětí ve vzdělávání jsou tou
nejlepší cestou pro všechny?
Kateřina Valachová, poslankyně Parlamentu ČR
15. strana

16:15–17:40 / Blok kreativita

Intuitivní pedagogická diagnostika
Martina Komzáková, vysokoškolská pedagožka a lektorka
11. strana
Inkluzivní vzdělávání v uměleckých předmětech
Robert Mimra, projektový manažer a hudebník
12. strana
Uměleckou tvorbou k inkluzi osob se speciálními
(edukačními) potřebami
Petra Bendová, vysokoškolská pedagožka a logopedka
8. strana

14:40–15:55 / Blok technologie

Kreativní parnterství
Jan Pfeiffer, umělec, pedagog a kurátor
12. strana
Jak jít za hranice viditelného
Berrak Yedek, tanečnice a choreografka
15. strana
Hudební olympiáda ČR
Jan Prchal, hudební pedagog
13. strana
Bez frustrace není motivace, aneb stres je otcem
kreativity
Petr Hroch, psycholog
10. strana

17:45–18:45 / Panelová diskuse

On-line výuka ve „školách na konci světa“
Ludvík Zimčík, ředitel Školy na konci světa
16. strana

Diskusi povede Jiří Stárek, ředitel ZUŠ, lektor a metodik
14. strana

Využití technologií v ZUŠ Police nad Metují
Lubor Bořek, ředitel ZUŠ
8. strana

19:45 / Společenský večer s rautem
Místo konání: foyer před konferenčním sálem

8:45 / Zahájení ve foyer před konferenčním sálem
9:15–15:15 / Workshopy
místo konání: sály a meeting roomy v 1. a 2. patře
hotelu Avanti
Workshop somatického dialogu
Berrak Yedek, tanečnice a choreografka
15. strana
Workshop etnických nástrojů
1. WS „V duchu subsaharské Afriky“
2. WS „V duchu indické hudby“
Štěpánka Lišková, hudební pedagožka
11. strana
Workshop interaktivního divadla
Petra Drahanská, lektorka, koučka a instruktorka
9. strana
Workshop „Kreativní partnerství“
Jan Pfeiffer, umělec, pedagog a kurátor
12. strana
Workshop „Máte všech pět pohromadě?“
aneb kreativita bez kotvy je krok k šílenství
Petr Hroch, psycholog
10. strana
Workshop „Máte nápad k nezaplacení?“
aneb projektový management v praxi
Robert Mimra, projektový manažer a hudebník
12. strana

9:15–15:00 / Showroom technologií
Místo konání: konferenční sál v 1. patře hotelu

Klávesa – pad – display
Martin Grobár, hudební pedagog
9. strana

20:30 / Koncert v konferenčním sále
Vytoupí žáci ZUŠ A. Doležala v Brně a Shadow Quartet

6

7

Lucie Rohlíková a její tým vám představí různé
technologie využitelné ve výuce (14 strana).

petra drahanská

SPEAKEři a ANOTACE jejich PŘEDNÁŠEK A WORKSHOPŮ
PETRA BENDOVÁ

Vysokoškolská pedagožka a logopedka
Absolvovala doktorský studijní program
v oboru speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci a složila též rigorózní zkoušku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Ve své praxi se věnuje zejména logopedii, specifickým
poruchám učení, alternativní a augmentativní komunikaci, psychopedii, somatopedii, kombinovaným vadám,
speciálně pedagogickému poradenství a speciálně pedagogické diagnostice. Je také krajskou metodičkou Centra
podpory školám v oblasti společného vzdělávání v rámci
krajského pracoviště Hradec Králové, které funguje pod
hlavičkou Národního institutu pro další vzdělávání. Absolvovala celou řadu zahraničních stáží např. v Dánsku,
Estonsku (Tallin University), Turecku, Polsku atd. Je
členkou Logopedické společnosti Miloše Sováka a Somatopedické společnosti. Její bohatá publikační činnost se
zabývá tématy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a tématy týkajícími se osob s různými typy postižení.

Uměleckou tvorbou k inkluzi jedinců se
speciálními (edukačními) potřebami
Umělecké vzdělávání a umělecky zaměřené aktivity
umožňují lidem se zdravotním postižením se přirozeně
zapojit do běžného života, a to nejen lidem talentovaným
(nadaným a mimořádně nadaným), kteří svým výjimečným výkonem upoutávají pozornost okolí, ale i lidem
„bez výjimečného talentu“. Ti se mohou prostřednictvím
výtvarné tvorby, hudební tvorby či prvků dramatického umění rozvíjet a seberealizovat, navazovat kontakty
s dalšími lidmi se zdravotním postižením či znevýhodněním, ale i s lidmi z tzv. intaktní populace. V ČR i v zahraničí
existuje řada projektů, jež podporují uměleckou tvorbu dětí
i dospělých se speciálními (edukačními) potřebami. Cílem
těchto projektů je přispět ke zkvalitnění života jedinců se
zdravotním postižením či znevýhodněním, podpořit u nich
efektivní trávení volného času a prezentací výsledků jejich

činnosti, tak intaktní populaci přiblížit „svět“, v němž lidé
s postižením žijí, způsob, jak vnímají svět kolem sebe,
jak nahlížejí na realitu a jak dokáží být tvůrčí. Prezentovaný příspěvek seznamuje s tvůrčí činností osob se
zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním
v konkretizované podobě.

lubor bořek
Ředitel ZUŠ

Je ředitelem Základní umělecké školy
v Polici nad Metují. Působí také ve funkci předsedy Krajské umělecké rady Královéhradeckého kraje, je členem kolegia
předsedy Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR a členem Expertní skupiny pro základní umělecké vzdělávání při NÚV
Praha. Vyučuje studijní zaměření „Elektronické zpracování
hudby a zvuková tvorba“ a je propagátorem smysluplného
a účelného využívání digitálních technologií ve výuce na
uměleckých školách. Spolupracuje s britskou softwarovou
firmou Charanga na vývoji české verze komplexního počítačového programu pro využití při výuce hudby na ZUŠ.

Využití technologií v ZUŠ Police nad Metují
ZUŠ v Polici nad Metují patří díky svému technickému
vybavení k jedněm z nejmodernějších uměleckých škol
v ČR. Učitelé například mohou využívat vedle multimediální učebny hudební nauky, nahrávacího studia a specializované učebny zvukové tvorby také mobilní nahrávací zařízení od malých přístrojů až po vícestopá zařízení.
Výtvarný obor disponuje také učebnami animace, multimediální tvorby a filmovým ateliérem. To vše a mnohem
více vám ve svém příspěvku představí její ředitel Lubor
Bořek. Součástí prezentace bude také ukázka světového komplexního online vzdělávacího prostoru pro učitele
a žáky hudebního oboru „Charanga Music School“ a jeho
aplikace do českého hudebního prostředí, na němž škola spolupracuje s britskou firmou Charanga Ltd. v rámci
projektu Erasmus+.
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Lektorka, koučka a instruktorka
Narodila se v Brně v roce 1977. Absolvovala
studium v Ateliéru dramatické výchovy
na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, kde působila jako pedagog v rámci doktorského studia. Vyučovala
předměty osobnostně sociální výchovy a vedla hlavní
dramatické projekty. V té době také absolvovala Instruktorský kurz v rámci interního vzdělávání občanského
sdružení Prázdninová škola Lipnice. Zde se setkala se
základy týmové spolupráce, řízení projektů, dramaturgie
a tvorby zážitkových kurzů. Rozšířila si tak své praktické
působení o další možné přístupy, metody a techniky.
Patnáct let pracovala ve firmě Outward Bound - Česká
cesta jako externí lektorka vzdělávacích a tréninkových
kurzů vedených formou zážitkové pedagogiky. V tomto
komerčním prostředí využila svých zkušeností ze studia
Dramatické výchovy a vytvořila nový produkt na poli firemního vzdělávání Divadlo v managementu, který vycházel z metody Divadla Fórum v kombinaci s tréninkem
komunikačních a manažerských dovedností. 7 let byla
členkou redakční rady odborného časopisu Gymnasion
– časopis pro zážitkovou pedagogiku, kde garantovala
rubriku věnovanou metodice. Nyní je šéfredaktorkou a
je ve vedení projektu. V roce 2008 vytvořila a dodnes
garantuje a realizuje certifikovaný výcvik Metoda zážitkové pedagogiky pro širokou veřejnost pod hlavičkou
Prázdninové školy Lipnice. Organizuje a realizuje též
mezigenerační setkání žen Mokoša, které se dodnes
každoročně opakuje a které je zaměřeno na předávání
ženské moudrosti. V roce 2012 absolvovala koučovací
výcvik, v roce 2013 výcvik metody SRT a v roce 2015
konstelační výcvik. Tyto přístupy kombinuje v rámci své
soukromé praxe v Brně při práci s jednotlivci. V roce
2014 založila platformu koncept moment, v rámci které
sdružuje nejrůznější seberozvojové metody a přístupy,
založené na vlastním prožitku. Cílem platformy je vytvářet prostor pro individuální a skupinová transformační
setkávání pro všechny, kteří mají zájem o vlastní růst
a seberozvoj.
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Workshop interaktivního divadla
V rámci workshopu budeme pracovat s modelovou situací. Představíme si metodu Divadla Fórum, která kombinuje volnou improvizaci s hloubkou našich postojů
a přesvědčení. Je to metoda, která zábavnou formou
zobrazuje každodenní příběhy a konflikty. Účastníci je během programu analyzují a následně se snaží hledat jejich
řešení, mají možnost veřejně prezentovat svoje názory
a postoje a bezprostředně reagovat na jednání ostatních.
Účastníkům takového divadelního setkání je možné předat poznání, že pokud mohou změnit chod dění na jevišti,
jsou toho schopni také ve skutečném životě.

martin grobár
Hudební pedagog

Hudební pedagog, sbormistr a autor webových projektů Sluchohry
a Modernihv. Ve své specializaci se
zaměřuje na využití současné hudební
technologie ve vyučování hudební výchovy na druhém
stupni základní školy. Tento obor vyučoval v letech 2013–
2016 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Je členem lektorského týmu kurzu Letní dílny hudební
výchovy, který organizuje Společnost pro hudební výchovu ČR. Zde propaguje využívání hudební technologie
učiteli hudby. V současnosti je pedagogem a sbormistrem
na ZŠ a ZUŠ Jabloňová v Liberci. Roku 2013 realizoval
výzkum využití notačního programu jako nástroje rozvoje
hudební tvořivosti v rámci svého doktorského studia.

Klávesa – pad – display
Rozvoj hudební technologie přináší nové trendy, které
ovlivňují a mění dosavadní způsoby hudební interpretace
a instrumentální praxe. Populární jsou dnes tzv. padové
kontrolery. Přednášející představí ve zkrácené formě
jejich možnosti v integraci do kolektivní edukace, demonstruje ukázky realizovaných projektů (Hudební pexeso,
Puzzle aj.), ale také poukáže na možné negativní dopady
této technologie na rozvoj hudebnosti dětí.

jan hajič, jr.
Vědec a hudebník
Působí jako doktorand na Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
v Praze. Pracuje především na automatickém rozpoznávání notopisu, ale angažuje se rovněž
v širším okruhu hudební informatiky, včetně generování
hudby. Je aktivním členem odborné společnosti ISMIR
(International Society for Music Information Retrieval),
která hudebně-informatické aktivity v akademické sféře
zastřešuje. Když nepracuje ve sféře informatiky, angažuje
se v hudební oblasti hrou na cembalo a další klávesové
nástroje. Na Janáčkově akademii múzických umění v Brně
studoval skladbu a s velkým zájmem se věnuje generálbasu na Akademii staré hudby při Ústavu hudební vědy
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Hudební skladba a umělá inteligence
Umělá inteligence je jedním z hlavních témat aktuální
technologické revoluce. Takzvaná AI už přitom dnes některé úkoly zvládá lépe než člověk. Například lépe čte
a třídí data. V Česku ovšem vzniká umělá inteligence,
která sama umí komponovat hudební skladby. Jan Hajič
představí nově vyvíjený software pro tvorbu hudby. Tento program si „naposlouchá“ skladby, dojde k obecnému
výsledku, jak by měla hudba znít, načež komponuje svoji
vlastní. Během příspěvku Jana Hajiče zazní naživo provedená skladba vytvořená umělou inteligencí.

petr hroch
Psycholog

Jako psycholog pracuje od roku 1995.
S psychickými podivnostmi se však velmi
blízce seznámil mnohem dříve, neboť od
svých 14 dnů života pobýval až do rané
dospělosti v areálu Psychiatrické léčebny ve Šternberku.
Nikoliv kvůli diagnóze, ale proto, že jeho maminka tam
pracovala jako lékařka a později jako primářka jednoho
z prvních psychosomatických oddělení v ČR, které založila. Po krátké epizodě na medicíně a revolučním zapálení

v roce 1989 vystudoval Petr Hroch psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde promoval v roce 1996. Již
od dob studií pracuje jako konzultant v Poradně pro rodinu
v Olomouci, což mu umožňuje práci s pestrou klientelou
i bohatou směsicí problémů. Mimoto už přes 20 let úspěšně
lektoruje, a to zejména témata spojená se zdravým či nezdravým zvládání stresu a zátěže. Ostatně jeho diplomová
práce měla název Akceptace smrti jako bazální strategie
zvládání zátěžových situací. Ve své praxi je ovlivněn gestalt
orientovaným výcvikem, a proto rád vnímá svět, lidi a jejich
problémy spíše jako vzájemně propojené vztahy, jako pódium, kde se rozehrávají různé scénáře. K tomu pohledu
přispělo i to, že Petr Hroch v průběhu gymnaziálních studií
hrával divadlo a původně zvažoval hereckou kariéru. Předtím ještě uvažoval o konzervatorním studiu hry na lesní
roh. Hudební vlohy vzaly za své hraním s punkovou kapelou
v 90. letech. Pak se prý zklidnil a naplno se věnuje psychologii s občasnými výlety do neziskové oblasti, zejména prací s dobrovolníky. Petr Hroch o sobě s jistou hrdostí
prohlašuje, že je ADHD pozitivní, takže způsob jeho práce
přináší jisté zneklidnění. Tvrdí, že bez stresu není kreativita
možná. Hroši si prostě se stresem rozumějí...

miloslav khas
Učitel a ICT metodik
Pracuje jako učitel a metodik na ZŠ Staňkov. Ve školství se pohybuje od roku 1992.
Zpočátku jako učitel na ZUŠ, od roku
2005 pak také jako učitel na základní škole, kde vyučuje informatiku a hudební výchovu. Několik let
se intenzivně věnuje integraci informačních technologií do
vzdělávání, především pak jejich smysluplnému využití napříč předměty. Výsledky své práce pravidelně publikuje na
svém blogu, na sociálních sítích a na odborných portálech.
Je členem skupiny GEG Učte s námi. Účastní se se svými
žáky mezinárodních projektů prostřednictvím eTwinningu
a je koordinátorem celostátního setkávání učitelů ve Staňkově s názvem EDU Staňkov.
Jako řečník vystoupí spolu s Janem Topinkou s příspěvkem „E-learning v uměleckém vzdělávání“ (popis
na straně 15 této brožury).

MARTINA KOMZÁKOVÁ

Bez frustrace není motivace

Vysokoškolská pedagožka a lektorka

...aneb stres je otcem kreativity. Příspěvek nabídne pohled na kreativitu jako na specifický obranný mechanismus, který je motivován stresem. V tomto příběhu se
prolnou odkazy na evoluční dědictví, na pozůstatky dinosaurů v našem mozku s neméně významným vlivem láskyplných rodičovských chyb. Ač můžeme považovat rčení,
že hlad umělcům svědčí, za škodolibé klišé, něco na něm je
a přednášející se pokusí posluchače motivovat k tomu, aby
toho uměli řádně využít. Aniž by museli nutně hladovět...

Workshop „Máte všech pět pohromadě?“
aneb Kreativita bez kotvy je krok k šílenství
Prakticky orientovaný workshop, při kterém se Petr Hroch
zaměří na nácvik tzv. GROUNDINGU, tedy efektivního zakotvení, které poskytuje bezpečný rámec pro kreativní
svobodu. Kreativita překračuje limity aktuálně reálného
světa, sám člověk by jej ale moc překračovat neměl.
Je opravdu velký rozdíl mezi člověkem šíleně kreativním
a kreativním šílencem.

10

Pracuje na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni (ZČU), na katedře Vizuální kultury, a specializuje se na
oblast artefiletiky, arteterapie a pedagogické praxe. Zároveň vyučuje v Ateliéru arteterapie
a na Katedře psychologie a pedagogiky Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zároveň je lektorkou
v arteterapeutických výcvicích a projektech a má soukromou psychoterapeutickou a arteterapeutickou praxi.
V Projektu je hlavní garantkou za ZČU a hlavní metodičkou a vedoucí akčního výzkumu. Je spoluautorkou knihy
Muzikoterapie a arteterapie pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (2014) a script Expresivní terapie pro
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (2013). Další
vybrané publikace: Příběh v obraze (2015), Využití arteterapie v psychoterapeutické práci s adolescenty s rizikovým chováním (2015). Role arteterapeuta v psychodiagnostickém procesu spontánního výtvarného výrazu
(2012), Tvůrčí proces a výtvarné dílo v arteterapii (2009),
Vidět, vědět … a (po)cítit, 1. část a 2. část (2010).
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Intuitivní pedagogická diagnostika
V optimálním případě má pedagog k dispozici zprávu
z pedagogicko-psychologické poradny anebo speciálního pedagogického centra se závěrečným doporučením
speciálních vzdělávacích potřeb, případně pozorování
a zkušenosti rodičů žáka. Často však sám detekuje žáka
bez externí informace a vypracovává mu individuální
plán na základě své zkušenosti s ním. Které procesy
vytváří pedagogovu zkušenost? Příspěvek je otevřením
důležitého tématu pro kvalitní inkluzi a prostorem pro
sdílení zkušeností.

šTĚPÁNKA LIŠKOVÁ
Hudební pedagožka
Absolvovala Pedagogickou fakultu ZČU
v oboru Hudební výchova a zpěv (VŠ).
Mimoto získala ve specializačním studiu
kvalifikaci pro práci v oblasti muzikoterapie a nahlédla prostřednictvím kurzů do základů pohybové terapie. Jako dobrovolník pracovala v oblasti práce
s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami (lektor
muzikoterapie dětí s Downovým syndromem – týdenní
letní stáže). Přednáší na Katedře hudební kultury Pedagogické fakulty ZČU v Plzni (FPE ZČU) a paralelně učí
hudební výchovu na Gymnáziu Františka Křižíka a základní škole (GFK) v Plzni. Má bohatou publikační činnost
zaměřenou na kontext teorie a praxe v oblasti hudební výchovy. Je členkou autorského kolektivu vznikající
učebnice hudební výchovy. Ve specializačním studiu
Pedagogické fakulty ZČU vede opakovaně kurzy Muzikoterapie pro pomáhající profese a učitele škol. Kromě
výuky hudební výchovy na FPE ZČU vede na GFK pěvecký sbor, který spolupracuje se školním divadlem. Je
dlouholetou lektorkou týdenních mezioborových Tvůrčích dílen. V současné době se s velkým zájmem zabývá
hrou západoafrických rytmů a tancem. Již deset let se
intenzivně věnuje indické klasické hudbě prostřednictvím letních workshopů indického chrámového tance
(kathak) a ateliéru Rytmů východu.

Workshopy etnických nástrojů
1. WORKSHOP: „V duchu subsaharské Afriky“

Prostřednictvím pohybu, zpěvu a hry na etnické nástroje
si osvojíme některé techniky muzikoterapie (tvorba kolektivního rytmu, rytmické hry) a hudební principy, jež se
objevují různě po světě (vícehlas, pásmový posun hlasů,
rytmické slabiky ve vztahu k hudbě). Seznámíme se se
základy hry na djembe, prostřednictvím rytmizované řeči
a následně i hrou na nástroje „ochutnáme“ tradiční západoafrické rytmy, zazpíváme si africkou polyfonii (možná
i japonskou). Workshop je určen i lidem bez hudebních
zkušeností. Vlastní djembe je vítáno.

2. WORKSHOP: „V duchu indické hudby“

Osvojíme si základní rytmus klasické indické hudby - tintál.
Kreativně si pohrajeme s jeho principy, zažijeme atmosféru
indického filmového tance. Naučíme se taneční mudry gesta rukou. Osvojené modely se hodí i do praxe ZUŠ. Lektorka zatančí ukázku indického klasického chrámového
tance (kathaku). Workshop je určen též širší veřejnosti.

robert mimra

Projektový manažer a hudebník
Vystudoval Pražskou konzervatoř
v oborech varhany a skladba, na Hudební fakultě Akademie múzických
umění v Praze absolvoval obor cembalo.
Dále se zdokonaloval na mistrovských kurzech. V 90.
a 0. letech se věnoval koncertní činnosti, od roku 1991
s krátkými přestávkami působil na ZUŠ a konzervatoři
na pozicích učitele a později zástupce ředitele. Od roku
2010 spolupracuje na projektech spolufinancovaných
Evropskou unií (Awareness for Fairness; Vytvoření institucionální sítě mezi subjekty terciálního vzdělávání,
soukromým a neziskovým sektorem; Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti; projekty z tzv. šablon). Od roku 2013 vede obecně prospěšnou společnost
Portedo. Robert Mimra je členem Ústřední umělecké
rady ZUŠ ČR (sekce skladby) a několika dalších oborových spolků. Je spoluautorem publikace Jak globálně
vzdělávat. Jako skladatel se nejraději realizuje velkými
hudebními projekty – Koncert pro klavír, cembalo, varhany

a orchestr; dětská opera Budulínek; Mše F dur pro sóla,
sbor a orchestr; nebo nyní komponovaná opera Psí srdce.

Inkluzivní vzdělávání v uměleckých
předmětech
Jednou z nedílných součástí projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti je i otázka inkluzivního vzdělávání a jeho příležitostí pro umělecké vzdělávání.
Touto otázkou se v projektu do značné míry zabývá Západočeská univerzita v Plzni, která je jedním z hlavních partnerů
projektu. Cílem příspěvku je představit její aktivity v projektu, jako je tvorba metodických materiálů a speciálních didaktik pro práci s žáky se SVP v inkluzivních třídách uměleckých předmětů. Dále ZČU pořádá letní výtvarné dílny,
semináře pro učitele a vedení škol, e-learningové kurzy
a webináře.

Workshop „Máte nápad k nezaplacení?“
aneb Projektový management v praxi
Lektor workshopu na příběhu konkrétních projektů ukáže
cestu od prvotního nápadu přes váhání a hledání jasných
obrysů po ostrý test při hovoru s přáteli a spolupracovníky,
kteří vizi podrobí kritice. Nápad vypuštěný do světa
se mění vlivem okolního prostředí a otec nápadu se ho
snaží provést přes všechny administrativní nástrahy až
k samotné realizaci. Lektor je přesvědčen v sílu vizí.
Během diskuse s účastníky workshopu podloží argumenty
své přesvědčení, že každá vize může vést k vítěznému cíli,
pokud se zvolí správná strategie.

jan pfeiffer

Umělec, pedagog a kurátor
Je multimedialní umělec, pedagog a kurátor žijící v Praze. Ve své tvorbě se zabývá otázkou vztahu člověka a architektury a nejčastěji pracuje s médii kresby,
animace, filmu, performance, scénografie, instalace a sochy. Je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze
v ateliéru Jiřího Příhody. Během své kariéry uskutečnil
27 samostatných výstav a mnoho skupinových v Čechách
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i zahraničí, např. v USA, Anglii, Francii, Polsku, Maďarsku,
Korei a Číně. Absolvoval mnoho zahraničních stáží a rezidencí například na Cooper Union v New Yorku, kde navázal
spektrum profesních kontaktů. Věnuje se rovněž kurátorským projektům, devátým rokem organizuje galerii
Pavilon v centru Prahy, kde se soustředí na prezentaci experimentálních uměleckých projektů nejmladší generace.
Pracuje rovněž jako architekt výstav a filmů. Za film Cesta
ven byl nominován na cenu Českého lva. Intenzivně se
věnuje pedagogickým činnostem, vyučoval na Americké
Univerzitě SIT Study Abroad - School for International
Training, kde vedl ateliér nových medií. Dále působil v roli
konzultanta v rámci projektu Kreativní partnerství pro
rovné příležitosti. V rámci Nadace Proměny vytvářel a realizoval edukační program. V současné době vyučuje na
Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze - Katedra
výtvarné výchovy, kde vede ateliéry kresby a prostorové
a akční tvorby. Na této katedře současně studuje druhým
rokem doktorské studium, kde zpracovává téma černé
barvy jako ústřední motiv výtvarného díla.

Kreativní partnerství
Jan Pfeiffer představí program Kreativního partnerství a jeho konkrétní aplikaci v praxi na příkladu třídního
projektu, kdy do spolupráce s učitelem vstupoval vizuální
umělec. Budou vysvětleny širší reálie implementace
programu v ČR, v druhé části bude představen program
samotný a jak probíhá jeho realizace přímo ve třídě. Cílem příspěvku je poskytnout vhled do ideového ukotvení
a zacílení programu i do praktických otázek práce ve třídě.

Workshop „Kreativní partnerství“
Workshop bude představovat základní principy projektu Kreativní partnerství, kdy do spolupráce s učitelem
vstupuje do vyučování umělec. Jednotlivé ukázky tvorby budou vycházet z vyzkoušených klíčových momentů.
Účastníci dílny zažijí sestřih těch nejzajímavějších částí
projektu tak, aby idea propojení učení a tvorby byla co
nejvíce patrná.
Například jak se dá sochařství propojit se zeměpisem a dějepisem a dá se učit urbanizmus pomocí včelích pláství?
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jan prchal

Hudební pedagog
Je český hudební pedagog, sbormistr,
organizátor Hudební olympiády a mnoha
dalších hudebních projektů, autor metodických a didaktických materiálů
a v současné době i student doktorského studijního
programu v oboru hudební teorie a pedagogika. Díky své
práci v oblasti hudební výchovy se stal v roce 1999 držitelem čestného ocenění České hudební rady při UNESCO.
Od roku 2013 je členem prezídia i Pedagogické skupiny
České hudební rady při UNESCO. Výčet jeho publikací
a aktivit je obdivuhodný. Jako první v ČR prosadil koncept spojení ZŠ a ZUŠ. V rámci své pedagogické činnosti
se snaží reflektovat moderní trendy hudební pedagogiky
při respektování svébytnosti české hudebnosti. Letos byl
pozván jako přednášející na Shanghai Conservatory of
Music, přičemž tato spolupráce bude pokračovat i v roce
2019. Od roku 2012 působí jako odborný asistent na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a od roku 2016 na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity
Karlovy v Praze (Didaktika HV). Od roku 2018 vyučuje
v rámci Univerzity třetího věku historii nonartificiální
hudby 20. století na Technické Univerzitě v Liberci. Je
autorem mnoha publikací a odborných textů z oblasti
hudební pedagogiky.

Hudební olympiáda v ČR – šance pro každé
šikovné dítě... a jeho pedagoga
Společnost pro hudební výchovu ČR v minulých pěti
letech vyslala zástupce do tří kol Mezinárodní hudební
olympiády. V únoru 2018 proběhlo historicky první klání
i v ČR. Představuje Hudební olympiáda ČR přínos pro
obecnou hudební výchovu? Má smysl v ní pokračovat? Jak
podněcovat kreativitu žáků v podmínkách hudební výchovy na základních školách? Jaký je stav výuky hudební
výchovy obecně a dostává se jí na školách pozornosti
odpovídající jejímu významu? Odpovědi se spolu s vámi
pokusí najít její organizátor a propagátor Jan Prchal.

lucie rohlíková

Lektorka a vysokoškolská pedagožka
Vystudovala Pedagogickou fakultu
na Západočeské univerzitě v Plzni obor učitelství pro 2. stupeň ZŠ, aprobace francouzský jazyk - hudební výchova. V letech 2000–2005 absolvovala doktorské studium
pedagogiky PaedF na Univerzitě Karlově v Praze. Pracuje
jako vedoucí oddělení celoživotního a distančního vzdělávání Fakulty pedagogické (FPE) Ústavu celoživotního
vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni a dlouhodobě
se věnuje vzdělávání vysokoškolských učitelů a lektorů
dalšího vzdělávání. Specializuje se na distanční vzdělávání, e-learning a moderní technologie. Je zkušenou
autorkou a tutorkou on-line kurzů. Má velké zkušenosti
v oblasti tvorby metodických materiálů zaměřených
na oblast inkluzivního vzdělávání určených pedagogickým pracovníkům. Je autorkou nebo spoluautorkou
řady odborných knih a učebnic. Například „Inkluzivní
vzdělávání s využitím digitálních technologií“ (Metodická
příručka. Praha: Microsoft, 2016), nebo „Učíme se s tabletem“ (Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015).
Je spoluautorkou učebnice „Hudební výchova“ (nakladatelství Fraus, 2013), která v roce 2015 získala ocenění v soutěži Belma Awards 2015 (The Best European
Learning Materials Awards) v kategorii učebnic pro druhý
stupeň základních škol.

jiří stárek

Ředitel ZUŠ, lektor a metodik
Vystudoval Pražskou konzervatoř a Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy
v Praze obor školský management. Během studia na konzervatoři také zahájil
studium na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze
obor kresba a malba. V roce 1984 nastoupil do divadla
ABC jako orchestrální hráč a ve stejném roce začal působit na LŠU jako učitel hry na klarinet a saxofon. V roce
1996 se stal zástupcem ředitele na ZUŠ Hostivař v Praze,
kde od roku 2001 působí jako ředitel. V roce 2004 nastoupil jako asistent místopředsedy Senátu Parlamentu ČR. V následujícím roce se stal hlavním manažerem

projektu IPN Pilot ZUŠ, který připravil kurikulární reformu
v základním uměleckém vzdělávání. Publikoval v časopisech Hudební rozhledy, Talent, Učitelské noviny a dalších.
Ilustroval odborné knihy, učebnici přírodopisu od 4. do
9. třídy ZŠ, Zdravovědu pro odborná učiliště, Metodickou
příručku k výuce přírodovědy a také publikaci Chirurgická
anatomie a technika operací štítné žlázy, které byla v roce
1995 udělena Českou chirurgickou společností Cena Karla Maydla za nejkrásnější knihu roku. Deset let zastával
funkci předsedy Asociace ZUŠ ČR v hlavním městě Praze.
Jako odborný redaktor se v současnosti podílí na vydávání
časopisu Speciál pro ZUŠ (Řízení školy - nakladatelství
Wolters Kluwer) a věnuje se přednáškové činnosti se specializací na školský management a vedení lidí. Je čestným
občanem MČ Praha 15 a držitelem ocenění Nadace Karla
Janečka za založení Akademie umění a kultury pro seniory
na českých základních uměleckých školách.

ve stavebnictví), Projekt Modulární systém vzdělávání zaměstnanců Západočeské univerzity v Plzni, Projekt
ŘEMESLA NÁS BAVÍ (zvyšování zájmu žáků základních škol
o řemesla prostřednictvím praktických činností a multimédií), Projekt Šumava, českou přírodou krok za krokem
a Projekt Z lavic do přírody (rozvoj environmentálních
dovedností žáků, realizoáno Tyršovou ZŠ v Plzni).

E-learning v uměleckém vzdělávání
Cílem příspěvku je vysvětlit možnosti a limity různých typů
e-learningu a představit, jak bude realizován e-learning
v rámci projektu. Budou prezentovány konkrétní praktické
tipy a ukázky pro využití systému LMS Moodle v praxi základních uměleckých škol.

KATEŘINA VALACHOVÁ

Panelová diskuse

Poslankyně Parlamentu ČR

Prostor na diskusi bude vyhrazen po třech blocích, které
budou věnovány tématům Inkluze, Technologie a Kreativita. Diskusi ve spolupráci s několika speakery povede
Jiří Stárek. Bude možné pokládat dotazy z publika. Diskuse se zaměří na body z programu konference, které mezi
posluchači nejvíce „zarezonují“.

jan topinka

Lektor e-learningu a IT
Vystudoval Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni v oboru Informatika ve vzdělávání. Má bohaté profesní
zkušenosti jako lektor kurzů Základy práce na PC, Základy robotiky pro nejmenší, Základní ovládání
tabletu Android, Základní ovládání iPadu a další. Je spoluautorem on-line kurzů iPad a jeho využití na ZČU a Základní pravidla při vzdělávání dospělých. Mezi jeho zkušenosti
v oblasti IT a e-learningu patří Projekt RHEA (Akreditované programy dalšího vzdělávání pro zaměstnance malých
a středních podniků v Karlovarském kraji), Projekt MEDIAtraining (Strategická komunikace a mediální trénink pro
konkurenceschopnost firem), Projekt Building & Law (profesní vzdělávání moderně a efektivně – pro pracovníky
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Je česká právnička a politička. Ve známost vešla jako jedna z nejvýraznějších
a nejdéle působících ministryň školství
za poslední čtvrtstoletí (ministryně školství, mládeže a tělovýchovy v letech 2015–2017). Během
svého vedení úřadu podpořila inkluzivní vzdělávání (vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se SVP), zvýšení
učitelských platů či povinný ročník předškolní docházky
v MŠ. Vystudovala právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity (promovala v roce 2001 a získala titul Mgr.).
Na téže fakultě získala i doktorát v oboru správní právo,
titul Ph.D. jí byl udělen v roce 2007. V letech 2006 až 2014
na Právnické fakultě MU externě vyučovala, konkrétně na
Katedře správní vědy a správního práva. Specializovala
se na teorii práva a na ústavní a správní právo. Pracovní kariéru začínala v letech 2001 až 2002 jako právnička
na Magistrátu města Brna. Později přešla do Kanceláře
Veřejného ochránce práv, kde byla v letech 2003 až 2004
vedoucí analytického oddělení a v letech 2004 až 2012
vedoucí právního odboru za ombudsmanů Otakara Motejla a Pavla Varvařovského. Mezi roky 2013 a 2014 působila jako ředitelka legislativního odboru Kanceláře Senátu
PČR. Deset let (2004–2014) se angažovala jako členka
Výboru Rady vlády pro lidská práva.
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Proč nové šance všech dětí ve vzdělávání
jsou tou nejlepší cestou pro všechny?
Co se vlastně změnilo a jaké jsou skutečné problémy
společného vzdělávání? Je spravedlivé, pokud svobodnou volbu rodičů na vzdělávací cestu jejich dítěte
stát zajistí stejnými financemi, ať je to běžná nebo speciální škola.

berrak yedek

Tanečnice a choreografka
Je profesionální tanečnice, choreografka a lektorka tance. Před přestěhováním do Prahy působila v Turecku,
Německu, Saudské Arábii, Anglii, Rusku
a ve Francii, kde dokončila své vzdělání. Po mnohaletých
zkušenostech práce pro různé společnosti a instituce
tvoří nyní své vlastní projekty a vede kurzy ve svém
studiu Limpid Works. Specializuje se na současný tanec,
turecký orientální tanec a argentinské tango. Dále učí
vlastní techniku Somatic Dialogue a přednáší na katedře
Interpretačního umění na Bilgi University v Istanbulu.

Jak jít za hranice viditelného
Přestavte si, jaké by to bylo mít alespoň jednou šanci upustit od předsudků a tabu spojených s tělem (v jiném než sexuálním kontextu). Tímto tématem se zabývá
Berrak Yedek na turecké univerzitě, kde pořádá semináře
ve spolupráci s gestalt terapeuty pro studenty múzických
umění. V příspěvku popíše své poznatky a zkušenosti
s výsledky semináře a nastíní, jak napojení na vlastní tělo
a jeho pocity rozvíjí kreativitu a empatii.

Workshop somatického dialogu
Workshop je sestaven tak, aby poskytl účastníkům první
zkušenost s kontaktem skrze dotek a objevování hrudníku
a páteře. Účastníci budou pracovat v párech a cvičení budou sestavena tak, aby umožnila prozkoumat pohybovou
kapacitu oblasti hrudníku prostřednictvím doteku. Díky
těmto cvičením dochází k propojení s emocionálními
aspekty v dané oblasti a využití jejích svalových možností.

Metoda umožňuje dosažení citlivé úrovně vnímání, nikoli
však prostřednictvím mentálních analýz, ale prostřednictvím fyzické a smyslové zkušenosti, díky které lze procítit
a užít si chvíli hlubokého sdílení a tolerance.
Somatický dialog je jemná technika, která umožňuje
lepší pochopení vlastního těla a jeho pohybové kapacity.
Pravidelnou praxí může člověk dosáhnout vysoké úrovně
kontroly těla a sebereflexe a najde cestu ke svým autentickým pohybům. Tato technika se velmi doporučuje jako
doplňující prvek k jiným formám pohybu nebo uměleckého výrazu, jakož i ke kreativní tvorbě.

ludvík zimčík

Ředitel Školy na konci světa
Ve školství se pohybuje více než třicet šest let - řídí vzdělávací subjekt,
který zahrnuje střední odbornou školu, základní školu a mateřskou školu.
V základním školství podrobně poznal problematiku
malotřídních ZŠ, byl průkopníkem právní subjektivity
základních škol, kdy první školu do podoby právnické organizace převedl 4. července 1991 v Dolním Němčí. Byl
zástupcem ředitele střední školy i vyšší odborné školy,
zástupcem ředitele pobočky irské vysoké školy, na první
soukromé vysoké škole na Moravě pracoval jako zástupce rektora. Rád říká, že ve školství zažil různé koncepce i „antikoncepce“, reformy i deformy, reformy reforem
předchozích reforem, transformace, ode zdi ke zdi, zažil
i takové zrůdnosti jako například počáteční čtení na čas se stopkami v ruce učitelky. Praxe ho naučila, že je třeba
netočit se jako korouhvička na věži podle momentálních
názorů, přání a nepromyšleností nadřízených, ale hlavně
používat svůj vlastní rozum a odborné znalosti a zkušenosti a snažit se učit a řídit školu tak, aby to žákům
něco přinášelo. Zastává názor, že musíme změnit tradiční
přístup, v němž se žáci vždy nacházeli ve škole, na takový, v němž se škola vždy nachází v prostředí žáků. To
vystihuje jeho zkušenosti, jeho chápání práce s dětmi,
žáky a studenty. Celou svou praxi se je snažil naučit
pracovat s informacemi a na tom nemění nic ani dnes,
s tím rozdílem, že před lety práce s informacemi byla
hlavně o práci s knihami, tištěnými dokumenty apod.

Dnes je to samozřejmě internet, sociální sítě, ale cíl je
stejný – naučit pracovat žáky a studenty s informacemi,
ale na úrovni 21. století.

On-line výuka ve „školách na konci světa“
Od začátku školního roku 2014/2015 nabízíme individuálně vzdělávaným žákům (také nemocným žákům)
v některých předmětech ve 4. a 5. ročníku (ČJ, MAT, AJ,
VLA, PŘÍ) a na 2. stupni ve všech ročnících (ČJ, MAT, FYZ,
AJ, NJ, D, ZE, PIS, CHE), vždy ve stejný den a hodinu online výuku. Individuálně vzdělávaný žák si může spustit
Skype pro firmy a vyučující ho připojí do virtuální třídy.
Online výuka probíhá tak, že na virtuální tabuli vyučující
vkládá připravené výukové materiály - obrázky, soubory
v PDF, Wordu nebo jiné dokumenty; může žáky vyvolávat
a hovořit s nimi, zároveň jim posílat textové zprávy a sdílet soubory. Na virtuální tabuli vyučující i připojení žáci
mohou psát či kreslit. Vše, co takto vytvoří, je zároveň
zobrazeno i ostatním připojeným účastníkům, kteří se
mohou na kresbě či psaní spolupodílet. Virtuální tabule
obsahuje různé nástroje, mezi ty základní patří virtuální
pero, tužka, guma i různé geometrické tvary. O tuto online výuku je mezi individuálně vzdělávanými žáky velký
zájem. Tato forma výuky je nadstandard.

Showroom technologií
Zajímavou možností bude několik stanovišť, tzv. show‑
room technologií, kde si budete moci vyzkoušet různé
tipy aplikací pro podporu výuky. Bude se jednat o snadno
dostupné internetové aplikace a aplikace pro mobilní
zařízení (tablety, chytré telefony), které je možné využít
v rámci pestrých aktivit základních uměleckých škol.
Otestujete si Google Cardboard i speciální příslušenství
a novinky v mobilních zařízeních s operačním systémem
iOS či Microsoft Windows.
Získáte tipy pro dětskou multimediální tvorbu s využitím
zeleného klíčovacího pozadí.
Věnovat se vám budou zkušení lektoři: Lucie Rohlíková,
Jan Topinka, Miloslav Khas, Karel Rejthar, Martin Merta
a Viktor Chejlava.

Společenský večer
Raut
Závěr prvního dne nabídne společenské setkání s bohatou
nabídkou občerstvení. Raut se bude konat ve foyer konferenčního sálu a v přilehlých prostorách. Bude podávána teplá masová a vegetariánská kuchyně s osmi druhy
příloh, studená kuchyně a saláty, vepřová kýta na kosti
krájená kuchařem, čerstvé ovoce a zákusky.

Koncert
Ve 20.30 hodin koncert zahájí fanfáry žáků ZUŠ A. Doležala
v Brně, který vede Bohumír Kameník. Poté bude následovat koncert souboru Shadow Quartet. Tato naprosto jedinečná formace hudebníků, která vznikla ke konci 90. let jako
reakce na stávající tvář klasické hudby, zahraje ve složení:
Štěpán Švestka (umělecký vedoucí) – violoncello, Marek
Švestka – kontrabas, Jaromír Žižka – akordeon a Ondřej
Plhal – housle, skladby převážně „klasických“ autorů –
A. Vivaldi, A. Chačaturjan aj. Na koncertě představí
Štěpán Švestka také možnosti využití tzv. looperů v instrumentální hudbě.
Shadow Quartet interpretuje klasickou hudbu v netradičních úpravách a instrumentaci s využitím akordeonu.
V širokém repertoáru této kapely dále nechybí hudba
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filmová, muzikálová a populární. Za posledních pět let působení tohoto unikátního uskupení na hudební scéně jsou
nepřehlédnutelná vystoupení s umělci jako např. Zuzana
Norisová, Jiří Korn, Janek Ledecký, Lenka Filipová a další. Asi k největším úspěchům těchto vynalézavých hudebníků patří zápis do Guinessovy knihy rekordů skladby
N. A. Rimského-Korsakova „Let čmeláka“.

Ubytování - hotel Avanti
Ubytování je plně hrazeno z rozpočtu projektu. Účastníci
konference budou ubytováni v čtyřhvězdičkovém wellness
hotelu, kde zároveň proběhne i konference a všechny
ostatní společenské aktivity. Moderní pokoje s připojením
na wifi nabízí kvalitní ubytování s možností využití wellness
na střeše hotelu s úchvatným výhledem na Brno.

Organizace, které se podílejí na projektu
a realizaci konference
Příjemcem dotace a hlavním realizátorem projektu je Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy. Partnery projektu
jsou Západočeská univerzita v Plzni, Česká filharmonie,
ZŠ 28. října Příbram, ZUŠ A. Doležala Brno, Portedo, o.p.s.
a Společnost pro kreativitu ve vzdělávání.

Gymnázium a Hudební škola
hlavního města Prahy
Hudební škola je základní umělecká škola (ZUŠ) zaměřená
výhradně na výuku hudby, jejíž historie sahá až do roku
1950. V nabídce školy naleznete vedle výuky téměř všech
klasických hudebních nástrojů i možnost studovat sólový,
komorní, sborový zpěv, hru ve školních orchestrech nebo
ve školním bigbandu.
Osmileté gymnázium s hudebním zaměřením nabízí od
svého vzniku v roce 1994 nejen standardní středoškolskégymnaziální studium, ale i rozvíjení hudebního talentu pod
vedením zkušených pedagogů.

Portedo, o.p.s.

Česká filharmonie

Posláním společnosti je přispívat ke zlepšování a rozvoji
uměleckého vzdělávání v ČR.
Společnost poskytuje obecně prospěšné služby jako
poradenství v oblasti přípravy, realizace a vyúčtování
projektů základních uměleckých škol, konzervatoří, gymnázií, mateřských, základních a středních škol; podporu
a zajištění propagace aktivit těchto škol; tvorbu a správu
informačních webových stránek pro umělecké vzdělávání;
přípravu a realizaci aktivit v rámci projektů na podporu
uměleckého vzdělávání.

Kulturní instituce s více než 120letou tradicí, jejímž posláním je vzorová interpretace české symfonické hudby
a její prezentace doma i ve světě, stejně jako vzdělávací
funkce.
Pravidelné koncerty a workshopy pro děti a rodiče pořádané v Rudolfinu umožňují strávit společný čas s filharmoniky a zažít radost z hudby a hudebního tvoření. Taktéž
se konají koncerty a workshopy pro školky a školy, kde
jsou žáci zábavně a zároveň poučně vzděláváni o hudbě,
skladatelích i hudebních nástrojích. Talentovaní žáci ZUŠ
z celé České republiky se každoročně setkají ve společném
orchestru, kde jsou odborně a umělecky vedeni hudebníky
České filharmonie.

Pedagogická fakulta
Západočeské univerzity
Pedagogická fakulta zabezpečuje bakalářské, magisterské, navazující magisterské a doktorské studijní
programy různého typu, především však programy vedoucí k získání učitelské kvalifikace. Rozvíjí široké spektrum programů v rámci celoživotního vzdělávání, zejména programů zaměřených na další vzdělávání učitelů.
Orientuje studenty a učitele na mezinárodní spolupráci,
a to zejména v rámci EU. Realizuje vzdělávací, vědeckou
a další spolupráci v rámci Západočeské univerzity
i s ostatními subjekty v ČR i v zahraničí.

Společnost pro kreativitu
ve vzdělávání, o.p.s.
Společnost vznikla v roce 2010 s cílem představit školám
v České republice programy, které do přípravy a realizace
výuky zapojují umělce. Mezi hlavní cíle společnosti patří
rozvíjet různorodou formu spolupráce škol, dětí, mladých
lidí a umělců i uměleckých kulturních organizací. Aktivity
společnosti se zaměřují zejména na podporu kreativních
vzdělávacích metod a programů využívajících umění
a spolupráci s umělci na školách i mimo školy, přičemž je
naší vizí škola jako otevřený prostor pro kreativitu, zážitkové učení a vzájemný respekt.

Základní škola
28. října v Příbrami
Přestože její hlavní snahou je budovat školu jako zdroj
informací a dovedností a místo vzájemné komunikace
a tolerance, pokračuje v tradici tříd zaměřených na výuku hudební a výtvarné výchovy. Výuka hudební výchovy
zahrnuje pěveckou a pohybovou výchovu, hru na zobcovou flétnu a dětské Orffovy nástroje. V hodinách výtvarné výchovy se žáci učí rozvíjet své vlastní vnímání
světa, estetické cítění a fantazii, přičemž získávají znalosti
a dovednosti ve všech oblastech výtvarného umění.

Základní umělecká škola
Antonína Doležala v Brně
Druhou nejstarší hudební školu na území dnešního Brna
založila v roce 1939 mimořádná pedagogická a umělecká
osobnost, klarinetista Antonín Doležal. Jeho jméno je zavazující pro přítomnost i budoucnost uměleckého vzdělávání dětí a mládeže v Líšni. Škola nabízí výuku v hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém
oboru.
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Témata konference
a jejich přesah

INKLUZE
V České republice si stále neseme dědictví z režimu před
rokem 1989, který zdravotně postižené důsledně separoval
od zbývající části populace. Výzkum z roku 2013 dokládá,
že i čtvrt století po změně tohoto režimu lidé v ČR mají ve
svých myslích stále pevně zakořeněné toto dědictví.
Výzkum Národního ústavu duševního zdraví, který se konal v Anglii a České republice, dokládá významný rozdíl
v míře stigmatizace duševně nemocných lidí v obou zemích
(autoři výzkumu Petr Winkler, Ladislav Csémy a Miroslava
Janoušková, 2013). Například žít s někým, kdo má psychické onemocnění, by nevadilo 55,9 % lidí v Anglii, ale
jen 14,6 % lidí v ČR. Bydlet v sousedství někoho, kdo má
psychické onemocnění, by nevadilo 71,7 % lidí v Anglii
a 24,8 % lidí v ČR. Stejný nepoměr mezi oběma zeměmi je
i v otázce, zda jsou lidé ochotní pracovat nebo se přátelit
s lidmi s duševním onemocněním.

a středním školám. Inkludovaných žáků na uměleckých školách je však řádově méně. Důvody můžeme pouze hádat.
Žádné výzkumy ani studie se touto otázkou nezabývají.
Projekt Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti se pokouší na tyto otázky hledat odpovědi. A to jak
uspořádáním aktivit pro inkludované skupiny dětí, vzdělávacích akcí pro učitele, seminářů pro vedení škol, tak i tvorbou
metodických materiálů a realizací akčního výzkumu.

V době, kdy se hlasitě protestuje proti inkluzi s argumentem, že postižené děti nikdy nezažijí úspěch a brzdí
ostatní v rozletu, je potřeba hlasitě prezentovat příklady
škol a tříd, kde to rozhodně neplatí. Ani výzkumy provedené v posledních letech tuto tezi nepotvrzují. Zdá se,
že otevřená společnost, která se snaží zbavit předsudků
a dokáže přijímat jinakost přirozeně, je společnost bohatnoucí a spokojenější.

V předmluvě k metodickým materiálům Josef Slowík ze
Západočeské univerzity v Plzni píše následující odstavce:
„Pojem inkluze ve vzdělávání u nás začal být výrazně
frekventovaný teprve relativně nedávno a pro mnohá
neporozumění a nedorozumění se začíná z diskuze nad
vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
zvolna vytrácet, když je stále častěji nahrazován termínem „společné vzdělávání“. Není však možné jednoduše
považovat obě tato spojení za synonyma, protože nemusí
vždy automaticky znamenat totéž. Základní východiska
inkluzivní edukace totiž nespočívají v pouhém formálním
vytvoření heterogenních vzdělávacích skupin složených
společně z žáků intaktních a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V takových skupinách totiž nemusí
nakonec docházet ke vzájemnému přijetí a ke kooperaci
všech jejich členů – a navzdory jejich bezprostřední osobní účasti v procesu edukace ve společném prostoru a ve
stejném čase mohou tito jedinci zůstávat nadále odděleni bariérami předsudků a nepřijetí. Inkluze totiž vychází především ze společného hodnotového základu, který
umožňuje vytvářet společnou kulturu (školní, skupinovou,
komunitní) a udržovat kvalitní vzájemné vztahy (mezi žáky
navzájem, mezi žáky a pedagogy, mezi školou a místní komunitou atd.). Pro takový způsob edukace je samozřejmě
nezbytné vytvářet adekvátní podmínky (materiální, personální atd.) a přizpůsobovat těmto společným hodnotám
i celou edukační praxi. Tyto čtyři oblasti proto můžeme
vnímat jako zcela klíčové pro úspěšnou implementaci
skutečné inkluzivní edukace (Tannenbergerová, 2016).

Systémově byla inkluze v ČR podpořena novelou školského zákona s účinností od 1. 9. 2016. Jsme tedy na začátku dlouhodobého procesu, který se pokouší „přenastavit“
myšlení lidí v zemi s vysokou mírou předsudků a strachů
z jinakosti. Změna byla do určité míry vnucena základním

Od roku 2016 vymezuje podrobné podmínky vzdělávání žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami především vyhláška
MŠMT ČR č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve které jsou
stanovena i podpůrná opatření využitelná v edukaci těchto

Druhý výzkum, který chceme zmínit, je The impact of social
referencing on social acceptance of children with disabilities and migrant background: an experimental study in
primary school settings (Anita Gerullis, Markus Gebhardt
a Susanne Schwab, 2018). Výzkum zjišťuje a exaktně
dokládá, že pozitivní zpětná vazba učitelů před třídou na
základních školách má významný pozitivní vliv na sociální
přijetí dětí s hendikepem. Dále výzkum zjišťuje, že žáci
inkluzivních tříd mají sklon lépe přijímat spolužáky s postižením než žáci v běžných, ale i speciálních třídách.
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žáků. Bez využití vhodných podpůrných opatření by v některých případech nebylo vůbec reálné uvažovat o inkluzivním
začlenění konkrétních žáků do běžných škol. Úspěšnost
inkluze ve vzdělávání je však ovlivněna i řadou dalších faktorů – kromě jiného jsou velmi důležité (Slowík, 2016):
• prostředí školy (např. bezbariérovost prostoru, vstřícné
klima);
• postoje a kompetence učitelů ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami;
• kvalitní spolupráce školy se školskými poradenskými
zařízeními (pedagogicko-psychologickými poradnami
a speciálně-pedagogickými centry);
• dobrá vzájemná spolupráce mezi školou a rodinou žáka;
• skutečné přijetí každého žáka ze strany učitelů, spolužáků a jejich rodičů atd.;
• dostupná potřebná míra a kvalita podpory pro konkrétní
žáky (speciální pomůcky, asistenti pedagoga apod.);
• vstřícný přístup k inkluzivnímu vzdělávání v místní komunitě
a v celé společnosti (proinkluzivní hodnotové paradigma).
Předpoklad inkluzivního přístupu ve vzdělávání je ukotven
i v rámcových vzdělávacích programech a reálný přístup
ke vzdělávání těchto žáků na konkrétních školách se pak
musí opírat samozřejmě také o jejich školní vzdělávací
programy; pro jednotlivé žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je v odůvodněných případech navíc možné
anebo dokonce nezbytné vytvářet plány pedagogické
podpory či individuální vzdělávací plány. Přitom je důležitým cílem zejména tzv. vyrovnávání příležitostí, které
můžeme chápat jako „proces, který umožňuje, aby bydlení, doprava, sociální a zdravotní služby, vzdělání a pracovní příležitosti, kulturní a společenský život včetně
sportovních a rekreačních zařízení byly přístupné všem“–
tedy i jedincům se speciálními vzdělávacími potřebami
(Vysokajová, 2000). Je ovšem nutné podotknout, že
„vyrovnávat příležitosti“ neznamená nabízet všem zcela
stejné příležitosti, ale všem příležitosti vhodné vzhledem
k jejich individuálním možnostem (Evans, 2007).
Dobrá inkluze musí být totiž především smysluplná a spojovat v sobě myšlenky respektu k odlišnosti a práva jedince na rovnoprávné členství v komunitě a společnosti.
(Lombardi, Kappa 1999, s. 10).“
Výše uvedené 4 odstavce jsou z připravovaných metodických materiálů vytvářených v rámci Projektu.
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TECHNOLOGIE A KREATIVITA
Při přípravě brožury se nám dostal do rukou článek Anny
Powers nazvaný Creativity Is the Skill of the Future:
Když se podíváme na svět, v němž dnes žijeme, je
snadné vidět, jak technologický pokrok úplně předefinoval způsob, jakým žijeme a komunikujeme. Díky nástupu sociálních sítí jsme nyní schopni mluvit s prakticky jakoukoli osobou na druhé straně zeměkoule.
Instagram například umožnil uživatelům vidět živé
videostreamy svých přátel na vzdálených místech,
stejně jako umožnil vidět pohled na životní styl influencerů a známých osobností. Prostřednictvím sociálních
médií se stal svět více propojený.
Informace je také snadnější získat; ve skutečnosti můžeme zjistit cokoliv o kterémkoliv tématu na YouTube nebo
Google. Rozložení toho, kdo má přístup k informacím, již
není asymetrické, jako tomu bylo v minulosti, kdy k nim
měli přístup jen někteří lidé, zatímco jiní neměli přístup
ani ke znalostem, ani k lidem, kteří znalosti měli. Teď má
každý přístup k poznání - jde jen o to, co s ním děláme.
Můžeme dělat všechno v mžiku oka - nepotřebujeme
opustit náš dům, abychom se mohli najíst, sledovat film
nebo mluvit s přítelem. Máme aplikace pro všechny služby, které nám umožňují vést pohodlnější život.
Se všemi těmito vymoženostmi není žádným překvapením, že technologie také nahrazují zaměstnance.
V některých případech je počítač schopen dělat věci,
které mohli dělat v minulosti pouze lidé. Příkladem je
uchování informací nebo matematické výpočty - počítač
je mnohem lepší při výpočtu čísel a akademické instituce
mají velké výpočetní stroje, které chrlí čísla pro efektivitu
výzkumu, namísto toho, aby stály o lidské subjekty, které
by dělaly výpočty ručně. V průmyslovém sektoru počítače
také nahradily rutinní pracovní místa. Příkladem toho je
bankovní vklad, který lze nyní provést v bankomatu.
Jelikož vývoj technologií bude ještě pokročilejší, vyvstává otázka: jaká bude nejvyhledávanější dovednost
budoucnosti? Podle mého názoru je to tvořivost. Počítač
nemá představu nebo kreativitu, aby si mohl představit

vizi budoucnosti. Chybí emocionální kompetence, kterou
má člověk. Tvořivost je tedy to, co bude dovedností budoucnosti.
Kreativita byla vždy v minulosti oceňována, a přestože
technologický pokrok v minulosti způsobil převrat
společnosti a dal jejímu vývoji jiný směr, hodnoty, které pro naši společnost představuje kreativita, zůstávají
stále stejně důležité. Příklad toho, že kreativita byla pro
společnost vždy významná, můžeme sledovat již ve starověkém Řecku, v Egyptě, za vlády Medicejských ve Florencii, nebo v Belle Époque ve Francii. Když si představíme umělce jako byli Pablo Picasso, Rembrandt nebo Van
Gogh, snadno porozumíme tomu, proč jsou jejich díla tak
cenná. Cena štětců, barev nebo plátna, které použili při
malování obrazů, je nepodstatná v porovnání s hodnotou
díla samého – a to kvůli tomu, že právě inovace a kreativita je to, co je na díle výjimečné. Dílo Leonarda da Vinciho
„Spasitel světa“ bylo nedávno prodáno za 450 milionů
dolarů. Je to adekvátní cena? Kupují si lidé díla velkých
umělců kvůli plátnu a barvám na něm? Nikoliv, lidé kupují taková díla kvůli vizi umělce, který je vytvořil, a kvůli
kreativitě, kterou umělec skrz své dílo dokázal vyjádřit.
Skutečnost, že technologie přináší změny, není novinkou.
Technologie přinášely změny také v minulosti. A na tyto
změny se dá samozřejmě nahlížet jako na negativní, ale
také jako na pozitivní. Klíčem k tomu, abychom hleděli
vpřed a podíleli se na tvorbě budoucnosti, je naše vlastní kreativita. Musíme přijmout a rozvinout naši kreativitu
a poté využít technologie ke kreativnímu řešení světových
problémů.
(Anna Powers, Forbes.com, 2018)

Budoucnost je otevřená. Zda čtvrtá technologická
revoluce osvobodí člověka od rutinní práce, kterou
nenahradí nějaké další a možná náročnější povinnosti,
ukáže čas. Pokud se „osvobození“ podaří, tak vyvstane
zásadní otázka, co s nově uvolněným časem? Dystopické
scénáře mají odpovědi, které upozorňují na nebezpečí
technologického rozvoje. Optimistické scénáře počítají
s „expozí“ kreativity.
„Kreativita není talent,“ říká člen komediální skupiny
Monthy Python John Cleese v přednášce, v níž prezentuje
výsledky výzkumů o kreativitě, na kterých se podílel spolu
s psychologem Brianem Batesem. „Je to způsob myšlení.“
A dále: „Musíte si najít prostor, kde vás nic nebude rušit,“
říká Cleese. Zavřít dveře a ve vytyčeném čase se oddat
otevřenému nekritickému myšlení.
Ono nekritické myšlení je možné chápat jako myšlení
osvobozené a svobodné, které hledá různé a někdy
i fantastické cesty. Sympatická je teze Johna Cleese, že
kreativita je způsob myšlení, což naznačuje, že je tedy
kreativita dostupná pro každého.
Americký psycholog maďarského původu – který má krásně
zvukomalebné jméno: Mihaly Csikszentmihalyi – říká, že
lze kreativitu porovnat s inteligencí, a to ve smyslu, že ji
každý do určité míry má. Ale pozor, tato teze neříká nic
o korelaci mezi inteligencí a kreativitou.

První čtyři body jsou předpokládané. Pátý bod je překvapivý, vezmeme-li v úvahu naši představu umělcesolitéra, který v tichu a samotě tvoří geniální díla. Nová
doba díky technologiím nabízí historicky unikátní míru
a podobu spolupráce. Týmovou práci, kterou rozvinulo
korporátní a projektové prostředí, je možné aplikovat
i do umělecké tvorby. Abychom si rozuměli, interpretační
umění je především týmová disciplína (to je bez diskuse),
ale zde je řeč o tvůrčí činnosti skladatelů, výtvarníků,
dramatiků, spisovatelů, choreografů a dalších. Můžeme
navázat na renesanční malířské dílny, na The Factory
Andyho Warhola, na projekty kolektivní hudební improvizace a další. Moderní technologie možnosti týmové
tvorby ve všech uměleckých oborech posunují na další
úroveň.
V projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti experimentujeme s různými podobami spolupráce v uměleckých aktivitách. Oporou a klíčovým partnerem
v této oblasti je Společnost pro kreativitu ve vzdělávání,
která v projektu realizuje aktivitu založenou na spolupráci
učitelů ZŠ a učitelů-umělců ZUŠ. Výsledkem budou školní
projekty žáků ZŠ. Jednotlivé školy a třídy si vybraly projekty
ze všech oborů, včetně tvorby filmů a dokumentů.
Kreativitu rozvíjí dílny hudební improvizace, školní divadelní představení, které zpracovává téma inkluze formou
improvizovaného divadelního představení, a další aktivity,
které popisujeme ve 3. oddílu této brožury.

Guy Claxton a Bill Lucas (Literature Review: Progression
in Creativity; developing new forms of assessment, Newcastle, CCE, 2011) kreativitu vymezují prostřednictvím
těchto pěti zvyklostí mysli/myšlení a jejich podskupin:
• zvídavost (přemýšlení, pochybování a kladení otázek,
bádání a zkoumání, zpochybňování domněnek),
• vytrvalost (zvládání nejistoty, odhodlání nevzdávat se
při nesnázích, odvaha být odlišný),
• představivost (pohrávání se s možnostmi, vytváření souvislostí, využívání intuice),
• disciplinovanost (tvoření a zlepšování se, rozvíjení technik, kritická reflexe),
• spolupráce (odpovídající spolupráce, poskytování a přijímání zpětné vazby, sdílení „vyprodukovaného“/sdílení
„výstupů“).

24

25

O projektu Podpora
uměleckého vzdělávání
pro rovné příležitosti

PROJEKT PODPORA UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI
Vážení účastníci a milé účastnice
Konference Kreativní budoucnost,
na následujících řádcích Vám chceme představit projekt
Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti (dále jen Projekt), jehož je tato konference nedílnou
součástí. Ale nejen to, rádi bychom Vás pozvali k účasti
na dalších aktivitách projektu, které jsou naplánovány
až do února 2020.

O projektu
O co v našem projektu jde? Jeho realizací chceme využít a především rozvinout možnosti, které umělecké
vzdělávání má. Základem je síla a potenciál, které jsou
vlastní umění jako takovému. Umění totiž může (a má)
ve vzdělávacím procesu hrát roli velmi mnohotvarou
a poskytuje nám specifické nástroje, které můžeme při
tomto edukačním procesu používat. Tento potencionál
chceme uplatňovat a rozvíjet v práci uměleckých škol
všech tří stupňů především v oblasti vzdělávání dětí a
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP).
A samozřejmě jsou aktivity Projektu zaměřeny na ty,
kteří s těmito žáky pracují: na činnost vyučujících umě-

Zahajovací konference projektu v prosinci 2014 v Praze

leckých předmětů. Základním cílem Projektu je tedy zavedení komplexního přístupu k problému začleňování
dětí a žáků se SVP do uměleckého vzdělávání. Nechceme
ale tuto problematiku řešit izolovaně, ale chceme využít
stávajícího propracovaného systému uměleckého vzdělávání v ČR. Proto se snažíme o propojení jednotlivých
škol, vyučujících, ale také jednotlivých stupňů škol tak,
aby mohlo docházet ke vzájemné komunikaci a výměně poznatků a dovedností. Na základě řady konkrétních
projektů z praxe chceme také vytvořit funkční metodické
materiály, které by do budoucna pomáhaly vzdělávání
žáků a studentů se SVP zlepšovat.

Posilování spolupráce

Podpora školních souborů

Spolupráci považujeme za klíčovou při rozvoji potenciálu
uměleckého vzdělávání. Řada jednotlivých pedagogů
a školních pracovišť už dosáhla velmi zajímavých a originálních výsledků a postupů, ale chybí zde platforma pro
jejich efektivní sdílení a výměnu. Proto se tématu věnujeme na více rovinách.

Snažíme se o podporu činnosti jednotlivých školních souborů a vzájemnou výměnu jejich zkušeností mj. proto, že
právě školní umělecký soubor je místem, které poskytuje
velkou paletu možností pro vzdělávání žáků se SVP, a kde
je vstupní práh pro tyto žáky nízký a umožňuje tak např.
inkluzi sociálně vyloučených jednotlivců.
Pořádáme společná soustředění, koncerty a vystoupení
hudebních i divadelních souborů. Např. soustředění literárně-dramatických souborů ze ZUŠ Taussigova, Praha 8
a Školského komplexu v Brně již bylo realizováno 30. září
2018 formou společného vystoupení. Hudební program
Konference Kreativní budoucnost je vytvořen v rámci
našeho projektu a vystoupí na něm žáci ZUŠ A. Doležala v Brně a Shadow Quartet. Proběhly také už čtyři
workshopy pro dirigenty školních orchestrů a pěveckých
sborů (workshopy popisujeme v kapitole Vzdělávací
aktivity).

Historie projektu
Přípravy Projektu začaly už v roce 2014. Tento rok jsme
strávili přípravou především organizačního zázemí Projektu a vytvářením realizačního týmu, ale nejen to, podařilo
se nám uspořádat také první konferenci k uměleckému
vzdělávání (prosinec 2014). Na této konferenci se potkali
zástupci téměř 50 škol, které později vytvořily základnu
budoucího Projektu.
Hned v následujícím roce 2015 jsme začali pořádat
jednotlivé semináře pro vyučující, na kterých jsme získali nedocenitelné podněty přímo „z terénu“, na základě
kterých získal náš projekt konkrétní podobu.
V letech 2015 a 2016 byla vytvořena síť partnerských
a spolupracujících škol, kterých je aktuálně již 140. Do září
2016 byly zpracovány jednotlivé podněty a konkrétní potřeby škol, které jsme přetvořili do podoby tzv. klíčových
aktivit projektu (dále KA). Ve stejném roce se konala druhá
konference o uměleckém vzdělávání a v lednu 2017 už
mohla být podána žádost o dotaci na projekt z operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, která byla v červenci 2017 schválena. Díky tomu Vás můžeme informovat
o následujících realizovaných a připravovaných aktivitách
našeho projektu, ke kterým Vás srdečně zveme!
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Setkání 20. 4. 2018 v Plzni s učiteli, kteří budou testovat metodické
materiály

Posílení spolupráce tří stupňů
uměleckého vzdělávání
Zde jsme začali od základu a připravujeme realizaci hospitací studentů konzervatoří na jednotlivých ZUŠ. V rámci
příprav bylo v září 2018 na Pražské konzervatoři provedeno šetření (účast 62 respondentů, z toho 41 studentů
5. roč. a 21 studentů 6. ročníků). Z provedeného šetření
vyplývá, že v drtivé většině mají studenti jasnou představu o funkci hospitační činnosti a také správně přiřazují
sledované činnosti k jednotlivým sledovaným oblastem.
Vlastní hospitace budou zahájeny koncem roku 2018.
V dubnu 2018 jsme uspořádali společné setkání učitelů
ZŠ, SŠ a ZUŠ, kde se potkali učitelé, kteří budou testovat
metodické materiály. Na únor 2019 připravujeme setkání
zástupců ZUŠ, SUŠ, konzervatoří a VŠ uměleckého nebo
pedagogického zaměření, kde budou moci sdílet své zkušenosti a potřeby směrem k jiným stupňům uměleckého
vzdělávání.
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Ukázka z diskusního fóra na webu Eurohudebka.cz

Sdílení zkušeností
První velkou aktivitou, kterou se snažíme vytvořit prostor
pro sdílení užitečných zkušenosti je právě konference
Kreativní budoucnost, kde je kromě oficiálního programu
a diskusí také možnost neoficiálního, zato osobního setkávání a sdílení pedagogických a lidských zkušeností.
Zkušenosti, které jsme aktivitami našeho projektu získali,
budeme také nadále předávat na dalších setkání, která se uskuteční v roce 2019. Založili jsme také na webu

eurohudebka.cz platformu pro sdílení zkušeností z práce
se žáky se SVP „Výuka žáků se SVP v hudební nauce“
a postupně zde přibyly mnohé další tematické okruhy,
v rámci kterých se mohou přihlášení diskutující podělit
o své zkušenosti, nápady a vyjadřovat se ke konkrétním
tématům.

Setkání s učiteli a umělci 11. 4. 2018 v Praze

Podpora spolupráce učitelů a umělců
Tato aktivita je určena pro celé třídy, tzn. má rozvíjet
žáky se SVP společně s žáky intaktními. Chceme touto
aktivitou podpořit spolupráci ZŠ a ZUŠ nejen ve výuce
uměleckých předmětů, ale i v libovolném všeobecněvzdělávacím předmětu. Výuku vede tandem učitelů (vždy
jeden učitel-umělec ZUŠ a učitel ZŠ, který vyučuje danou
třídu). Využíváme zde principů tzv. kreativního partnerství
umělců a pedagogů, kdy smíšené týmy vytvářejí kreativní
pojetí výukových hodin s cílem podpořit a rozvíjet žáky se
SVP. V březnu a dubnu jsme uskutečnili čtyři minikonference s učiteli, kteří se této aktivity budou účastnit. V létě
2018 jsme vydali manuál pro učitele, který je shrnutím
informací o struktuře, cílech a postupech této aktivity.
Od září 2018 postupně začíná příprava školních projektů na 8 základních školách v Praze, Hrádku nad Nisou,
Kadani, Sedlčanech a Potštátě. Do aktivity se zapojilo
celkem 24 učitelů a umělců.

Koncert romského pěveckého sboru Čhavorenge, hráčů České filharmonie
a žáků ZUŠ Varnsdorf, 16. 5. 2018, Rumburk
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Pilotní aktivity pro žáky

Fotografie z výuky hudebních kurzů ve školním roce 2017/2018,
ZŠ Korunovační

Dílna a koncert hudební improvizace 25. 6. 2018, ZUŠ
V. Kaprálové, Brno

Řadu činností v rámci našeho projektu můžeme nazvat
pilotními, protože inovativním, ba až experimentálním
způsobem hledají nové cesty a modely uměleckého vzdělávání a inkluze na půdě uměleckých škol.

pomocníků). Tato metoda bude testována ve třídách ZŠ
v rámci uměleckých předmětů, českého jazyka, občanské
výchovy a to na školách, které projeví o tuto metodu zájem. Lektorkou aktivity je Barbora Sklenáková.

Dobrým příkladem jsou Hudební kurzy na ZŠ Korunovační v Praze. Jde o čtyři řady hudebních kurzů (1. řada
se konala ve šk. roce 2017/2018, nyní realizujeme 2. řadu),
jejichž tématem je hudební tvorba s využitím digitálních
technologií a softwarů pro zpracování zvuku. Děti se
v těchto kurzech učí skládat hudbu na PC pod vedením
hudebníka a lektora Jaroslava Raušera.

Další součástí našich aktivit jsou Kurzy hudební improvizace. Tyto kurzy nabízejí žákům 1. až 5. třídy ZŠ řadu
dílen, víkendových setkání a také letní soustředění, jejichž
obsahem je výuka improvizace. Kurzy mohou pomoci
vyhledávat nové talenty, podporují estetické vnímání,
rozvíjejí vztahy skrze vzájemnou spolupráci, odbourávají
agresivitu, vedou k zodpovědnosti za skupinu. V průběhu
jejich realizace se cíleně vytváří prostředí pro inkluzi žáků
se SVP. Při výuce improvizace používáme celou řadu metodických postupů – od pohybové a hlasové improvizace
přes poslech a jeho výtvarné zpracování až např. k vědomé práci s hudebním nápadem. Kurzy nabízíme v několika pestrých tematických blocích. Řada jednotlivých dílen
a víkendových setkání již proběhla, ale na první červencový týden v r. 2019 připravujeme další letní soustředění
hudební improvizace. Lektorkou dílen je Marcela Slaná.

Další novinkou, kterou nabízíme, jsou Pilotní hodiny dramatického strukturování, které budou probíhat od druhé
poloviny listopadu tohoto roku. Dramatické strukturování
je metoda, jejímž základem je příběh (obsahující konflikt,
potřebu rozhodování), do kterého jednotliví účastníci
vstupují pomocí technik dramatické výchovy v konkrétních rolích. Dochází tak k rozvíjení příběhu, ale také k odkrývání významů a souvislostí. Každá z jednotlivých lekcí
má konkrétní téma, kterému odpovídají použité dramatické
a divadelní techniky a postupy (živé obrazy, hra rolí, práce s textem apod.). Tyto hodiny jsou určeny pro žáky se
SVP společně s intaktními žáky (kteří mohou být také v roli

Ve spolupráci s Hudebním gymnáziem hl. m. Prahy, ZUŠ
a taneční konzervatoří Duncan centre jsme od září 2018
začali nabízet Kurzy současného tance v deseti na sebe
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Zahajovací lekce kurzů současného tance,
Duncan centre Praha, září 2018

navazujících lekcích, které jsou otevřeny také účastníkům
se SVP. Tyto lekce byly velmi rychle obsazeny zájemci.
Cílem lekcí je rozvíjet schopnost komunikace prostřednictvích tance, objevování nových přístupů k pohybu a vzájemné spolupráce ve skupině tanečníků. Kurzy vede zkušená lektorka Veronika Šimková ve spolupráci se speciální
pedagožkou Renatou Bártovou.
Podobně inovativní charakter mají Kurzy hudební teorie pro žáky se SVP, které pořádá Gymnázium a Hudební
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škola hl. m. Prahy, ZUŠ. Tyto kurzy probíhají od října 2018
a budou trvat až do června 2019. Kurz je doplněn o pohybové a pěvecké aktivity.
V létě 2018 jsme ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni připravili Výtvarné dílny formou příměstského
tábora. Na první z nich pod názvem Golem nebo člověk si
účastníci měli možnost vyzkoušet si tradiční i netradiční
výtvarné techniky pod společným vedením profesionálního výtvarného umělce a pedagoga. Druhá dílna má název

Letní výtvarné dílny, Západočeská univerzita v Plzni, červenec 2018

„Otisk, OB Tisk, NÁ Tisk, PŘE Tisk, Ú Tisk, S Tisk, Ó Tisk,
O Tisk!“ Na této dílně se účastníci seznamovali s některými klasickými i experimentálními grafickými technikami,
opět pod vedením profesionálního výtvarného umělce a
pedagoga. Na léto 2019 připravujeme další dvě výtvarné
dílny pro děti z celé ČR, tentokrát formou dětského tábora, tedy s ubytováním žáků. Garantem výtvarných dílen
je Martina Komzáková, pedagog Západočeské univerzity
v Plzni.
Ve spolupráci s Mezinárodním hudebním festivalem Ameropa jsme na léto 2018 připravili Modul pro žáky se SVP,
který se konal jako součást kurzů Ameropa. Tento modul
byl určen pro žáky ve věku od 7 do 19 let. Příprava a následná realizace modulu vycházely z toho, že umění dovede plnit socializační funkci a umožňuje žákům se SVP zažít úspěch, rozvíjí emoční inteligenci a snižuje vrstevnické
napětí. Modul byl otevřen hudebně nadaným žákům se
SVP a účast na komorním a sólovém programu byla pro
tyto žáky zdarma. Žákům se SVP se věnovali asistenti
a lektoři hudebních kurzů.
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Modul pro žáky se SVP v rámci Mezinárodních
hudebních kurzů Ameropa, červenec 2018

Vzdělávací aktivity,
e-kurzy a webináře

Hudební tvorba v prostředí
Digital Audio Workstation

Nedílnou součástí celého projektu jsou nejrůznější vzdělávací aktivity. Ty ovšem neslouží pouze k edukaci pedagogických pracovníků, ale také jako nástroje, které nám
umožňují podrobnou analýzu problematiky, a významným způsobem tak přispívají k přípravě jednotlivých částí
projektu.

Tento workshop proběhl 26. září 2018 v prostorách Portedo o.p.s. v Praze pod vedením lektora Jaroslava Raušera.
Účastníci zde byli seznámeni s editorem na PC a s možnostmi, které přináší digitální technologie. Vyzkoušeli si
editaci hudby, tvorbu, samplování zvuku, harmonizaci, konečný mastering a také tzv. DJing, tedy pouštění a mixování hudby na veřejnosti.

jazyka“, orientovat se v hlavních etapách vývoje filmu
a audiovizuálního vyjadřování, v jeho současných podobách i perspektivě. Absolvent by měl být schopen pomoci
orientovat se v této problematice dětem a mládeži a umět
jim pomoci také s reflexí hodnot a filmové tvorby vůbec.
Měl by umět také vést praktická cvičení a vytvářet samostatně audiovizuální pomůcky. Celkem bude realizováno
14 víkendových kurzů. Pro účastníky konference je k dispozici publikace Audiovizuální a filmová výchova ve vyučování. Tuto publikaci jsme vydali v rámci Projektu.

Semináře s Metodickým portálem RVP.CZ

Workshop dirigování 16. 10. 2018 na Konzervatoři Pardubice

Workshopy dirigování
Námi připravované a také již realizované workshopy dirigování mají přispívat k rozvíjení dovedností a k získávání
poznatků klíčových pro rozvoj souborové hudební tvořivosti na uměleckých školách. Jejich praktická část je
zaměřená na osobnost dirigenta a možnosti jejího rozvoje,
ale také na základy manuální techniky, výběr repertoáru
a aranžování skladeb. Metodická část se soustředí na nácvik skladeb a přípravu tělesa na koncert či vystoupení.
Během školního roku 2017/18 jsme pod vedením lektora Tomáše Židka, dirigenta a pedagoga Konzervatoře
Pardubice, uskutečnili již 3 dirigentské workshopy. Další
workshop se konal 16. 10. 2018 na Konzervatoři Pardubice – navazující workshop se uskuteční 5. 12. 2018, na kterém bude možné vyzkoušet si dirigování studentského
symfonického orchestru. Poslední workshop se uskuteční
23. 5. 2019 na Gymnáziu a Hudební škole hl. m. Prahy.
Lektorem bude Václav Luks, zakladatel a dirigent barokního orchestru Collegium 1704 a vokálního ansámblu Collegium Vocale 1704.

Kurzy audiovizuální a filmové výchovy, 26. 5. 2018, Centrum Impuls,
Hradec Králové

Audiovizuální a filmová výchova
pro učitele a začínající učitele
Tyto kurzy jsou pořádány v Centru podpory uměleckých
aktivit Impuls v Hradci Králové. Jsou určeny studentům
pedagogických fakult, uměleckých VŠ a konzervatoří
a učitelům. Seznamují účastníky s kompletní metodikou
filmové a audiovizuální tvorby a výchovy. Skládají se
z teoretické a praktické části. Teoretická výuka se skládá
z přednášek a seminářů, z projekce a následného rozboru snímků české i světové kinematografie. Praktická
část se věnuje práci s kamerou, natáčení, svícení, střihu, problematice příjmu zvuku apod. Stranou nezůstává
ani redakční, dramaturgická a scénáristická příprava.
Jedná se o prezenční formu vzdělávání rozdělenou do
výukových tematických bloků. Absolvent by měl ovládat
základní vyjadřovací možnosti a prostředky „filmového
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Plánujeme realizovat celkem osm seminářů ve spolupráci s tímto internetovým portálem. První seminář se
konal 24. 11. 2017 v Praze. Tématem těchto seminářů je
kvalitní a efektivní vyhledávání nejen na portálu RVP.CZ,
ale i vyjasnění si vztahu otevřených výukových zdrojů a
autorského zákona. Především jde o rozšíření dovedností
účastníků v moderním internetovém vzdělávání a představení možností, které tento internetový portál uživatelům nabízí. Připomínáme, že „Metodický portál RVP.CZ
vznikl jako hlavní metodická podpora učitelů a k podpoře
zavedení rámcových vzdělávacích programů ve školách.
Jeho smyslem bylo vytvořit prostředí, ve kterém se budou
moci učitelé navzájem inspirovat a informovat o svých
zkušenostech.“ Proto provedeme účastníky našich se-

minářů jednotlivými moduly tohoto portálu jak z pozice
pasivního čtenáře, tak z pozice aktivního recenzenta
a tvůrce obsahu. Účastníci si spolu s novými informacemi
odnesou také vlastní e-learningový kurz.

Semináře metoda CLIL v uměleckém
vzdělávání
Metoda CLIL je založená na výuce libovolného školního předmětu prostřednictvím cizího jazyka. Žák si díky
CLIL osvojuje znalosti a dovednosti v obou předmětech
současně. Plánujeme uspořádání celkem pěti seminářů
o této metodě. První seminář se konal 28. 11. 2017 v ZUŠ
Židlochovice. Lektorem těchto seminářů je Zdeněk Vašíček,
který se této metodě dlouhodobě věnuje. Účastníci semináře se na příkladu konkrétního uměleckého předmětu „hra
na klavír“ seznamují s možnostmi postupného spojování
uměleckého předmětu s komunikací v cizím jazyce a s odpovídající cizojazyčnou slovní zásobou. Tu pod vedením
vyučujícího procvičují ve dvojicích u klavíru, keyboardu
či jiného hudebního nástroje, i frontálně. Teoretické části
se střídají s praktickými. Těžiště celého semináře spočívá
v cizojazyčné (vícejazyčné) komunikační praxi u nástroje.
Seminář se dotkne i tématu žáků se SVP v rámci CLIL.
Pro cizojazyčnou komunikaci v průběhu semináře bude
základem angličtina a němčina, případně další cizí jazyk/y
dle možností/požadavků účastníků semináře.

Ukázka z manuálu pro tvorbu e-learningových kurzů

Seminář k metodě CLIL v uměleckém vzdělávání, 28. 11. 2017, ZUŠ
Židlochovice
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E-learningové kurzy a webináře
Vzhledem k rozsahu projektu a počtu aktivit jsou
e-learningové kurzy jedním z nejefektivnějších způsobů,
jak předat výstupy Projektu učitelům a dalším cílovým
skupinám. Aktuálně je vytvořen kurz hudební nauky pro
žáky se SVP a Manuál pro tvůrce kurzů (to je šablona pro
e-kurzy, kterou vytvořila Lucie Rohlíková ze Západočeské univerzity v Plzni). V e-kurzu hudební nauky pro žáky
se SVP budou využity specifické prvky, které doplní odborník na multimédia. Od září připravujeme e-kurz pro
učitele, kteří budou testovat metodické materiály KA 3.
V rámci projektu připravíme celkem 8 e-learningových
kurzů. Další formou on-line výuky jsou tzv. webináře, tedy
forma online komunikace, která probíhá prostřednictvím
internetu pouze přes webový prohlížeč.
Účastníci konference se seznámí s e-learningem
na přednášce Jana Topinky v pátečním bloku Technologie.
E-kurzy si mohou vyzkoušet v showroomu technologií
v sobotu 10. 11.

Archiv vzdělávacích aktivit a konferencí
Výše uvedený přehled vzdělávacích aktivit zahrnuje pouze jejich aktuální část. K 1. září 2018 jsme totiž již stihli
realizovat celkem 41 vzdělávacích aktivit nejrůznějšího
druhu. Jejich stručný přehled a charakteristiku naleznete na www.eurohudebka.cz (na horní liště v sekci Náš
projekt, oddíl Vzdělávací aktivity).

Tvorba metodických a didaktických
materiálů

zlepšit. A ty postupy, které se osvědčí, se pak stávají
příklady dobré praxe.

Nedílnou součástí projektu je tvorba metodických a didaktických materiálů, které vycházejí z jednotlivých projektových aktivit a také je reflektují. Cílem je vytvořit materiály, které by byly efektivní pomocí na poli uměleckého
vzdělávání a inkluze a které by přinášely pedagogům a školám praktickou pomoc pro jejich činnost. Protože hodně
těchto materiálů vychází z řady pilotních aktivit projektu,
které ještě nebyly ukončeny, bude jejich zpracování vyžadovat ještě hodně času a úsilí. V roce 2017 byly vytvořeny
autorské týmy pro tyto materiály, proběhla také setkání
s učiteli, kteří tyto materiály aktuálně testují.
Celkem budou vytvořeny čtyři soubory metodických
materiálů. Bude se jednat o materiál pro hudební obor/
výchovu (HO), výtvarný obor/výchovu (VO), taneční
obor (TO) a literárně-dramatický obor/dramatickou výchovu (LDO). Budou se mj. týkat výuky žáků se zrakovým
a sluchovým postižením v uměleckých předmětech, ale
také žáků s tělesným handicapem a žáků s narušenými komunikačními schopnostmi, žáků s poruchami autistického spektra i žáků s psychickým onemocněním.
V současnosti probíhají jazykové a obsahové korektury
metodických materiálů. Od konce roku 2018 budou zahájeny práce na speciálních didaktikách. Výsledky této rozsáhlé práce budou postupně zveřejňovány na webových
stránkách www.eurohudebka.cz pod záložkou – Náš
projekt – Metodické materiály.
Zvláštní kapitolou tvorby metodických a didaktických
materiálů je tzv. Akční výzkum. Jeho cílem je získávat
poznatky o pedagogických vlivech, které podmiňují kvalitu výuky v uměleckém vzdělávání s ohledem
na zlepšování podpory při vzdělávání dětí a žáků se SVP.
Výstupem jsou tzv. příklady dobré praxe. Akční výzkum
v našem případě znamená vždy spolupráci pedagoga
a výzkumníka a vychází z praxe. Na základě reflexe/analýzy praxe je vytvořena pracovní teorie, která má potenciál tuto praxi zlepšit. Tato teorie je následně vyzkoušená
v praxi a dochází k jejímu opětovnému zhodnocení. Akční
výzkum je cestou k porozumění pedagogické situaci,
i nástrojem, kterým lze tuto situaci dále rozvinout –
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Spolupráce na tvorbě ŠVP
V rámci aktivit našeho projektu chceme pokračovat i nad
rámec jednotlivých metodik a poskytnout jednotlivým
školám podporu také při práci se školními vzdělávacími
programy (dále ŠVP). Tento strategický dokument škol je
někdy obtížné vyváženě, efektivně a smysluplně zpracovat. Proto náš expertní tým provedl komplexní analýzu ŠVP 13 pilotních škol z 13 krajů. Na základě této analýzy pak tým vypracoval pro každou zúčastněnou školu
konkrétní doporučení jak ŠVP doplnit a aktualizovat.
Expertní tým, který vychází z této komplexní analýzy, aktuálně pracuje na přípravě tzv. manuálu pro ŠVP,
který bude formulován obecně, tedy tak, aby jej mohly
s užitkem používat i další ZUŠ. Bude obsahovat jednotlivé
zásady tvorby ŠVP, pravidla a doporučení – od formální
stránky (jazykové) přes rady jak formulovat např. charakteristiku pedagogického sboru či školy až k základním
strategickým formulacím cílů činnosti škol. Analýzy
našeho expertního týmu probíhaly až do září letošního roku a nyní tento tým zpracovává výstupy směrem
ke konkrétním školám.
Smysl této práce vidíme také v tom, že ŠVP jednotlivých
škol často ještě nereflektují, resp. nedefinují roli inkluze v rámci ŠVP konkrétní školy. Proto chceme v připravovaném materiálu nabídnout školám pomoc i v tomto
bodě. Autorský tým specializovaný na tvorbu manuálu
pro implementaci společného vzdělávání (inkluze) již
dokončuje práce na první verzi manuálu.
V úzké návaznosti na tyto projektové aktivity bude také
vytvořen interaktivní materiál Cesta inkluze aneb potřeba změn v našich hlavách, ne v našich školách. Materiál
bude sloužit pro propagační potřeby škol a jako informace
pro žáky a rodiče žáků se SVP. Materiál bude distribuován
do všech ZUŠ a konzervatoří v ČR.
Nechceme ovšem téma inkluze prosazovat pouze metodicky, proto připravujeme řadu interaktivních aktivit,
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které budou tuto problematiku přibližovat jak vedení škol,
tak jednotlivým pedagogům i studentům. Bude tak např.
realizován teoretický seminář k problematice vzdělávání
žáků se SVP, který bude určen žákům spolupracujících
konzervatoří. Cílem semináře bude seznámit žáky s principy inkluzivního vzdělávání. Studentům pedagogických
fakult bude nabídnut workshop Inkluze v exkluzivním
prostředí.

Trvalá udržitelnost projektu – budoucnost
Ve stručnosti jsme Vám představili hlavní aktivity našeho projektu a to včetně těch, které budou realizovány až
v druhé polovině Projektu (2019 až únor 2020). Přestože
výzva operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
nevyžaduje udržitelnost projektu, počítáme s dalším
pokračováním aktivit i po ukončení projektu. Především
ale doufáme, že vybudované kontakty a navázaná spolupráce mezi školami budou pokračovat i po oficiálním
ukončení projektu. Spolupráce mezi třemi stupni uměleckého vzdělávání bude formalizována v úpravách ŠVP
spolupracujících ZUŠ a konzervatoří. Předpokládáme, že
bude i po ukončení projektu pokračovat navázaná spolupráce jednotlivých učitelů a umělců. V projektu vytvořené
metodické materiály a speciální didaktiky budou podkladem pro spolupráci škol v oblasti inkluze. I po ukončení
projektu budou k dispozici e-learningové kurzy a široká
databáze informací na projektovém webu. Věříme, že
spolupráce škol se Západočeskou univerzitou v Plzni
a Českou filharmonií bude pokračovat v navazujících
projektech. Naši současnou i budoucí činnost můžete
sledovat na webu eurohudebka.cz, kde pod záložkou
„Náš projekt“ najdete také podrobné informace o celém projektu. Vaše případné dotazy rádi zodpovíme
a za vaše podněty budeme vděčni. Naše kontaktní adresa je office@portedo.cz.

text k Projektu zpracovali
Jiří Klimeš a Robert Mimra

Koncert 1. 3. 2018 v Praze

Koncert 30. 1. 2018 v Brně

GALERIE
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Koncert 17. 5. 2018 ve Varnsdorfu
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Koncert 16. 5. 2018 v Rumburku
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POZNÁMKY

Soustředění LDO – most Praha-Brno, září 2018
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Brožura ke konferenci Kreativní budoucnost
Robert Mimra a kolektiv
Fotografie použité v brožuře jsou z archivu Projektu
Vydalo Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy, ZUŠ
ve spolupráci s Portedo o.p.s.
Obálku a grafickou úpravu navrhla Tatiana Roubíčková
Odpovědný redaktor Robert Mimra
Tisk Powerprint s.r.o., Praha, 2018
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