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Vážení kolegové a kolegyně, milí přátelé,

konference Podpora uměleckého vzdělávání vám zprostředkuje
výsledky naší 2,5leté práce, která se věnovala problematice inkluze v uměleckém vzdělávání a ve výuce uměleckých předmětů
ZŠ, SŠ a gymnázií. Tato konference je již čtvrtá v pořadí a navazuje na dvoudenní konferenci Kreativní budoucnost, kterou jsme
v listopadu 2018 uspořádali pro 160 účastníků. Název třetí konference se nám tak zalíbil, že jsme z webu Kreativnibudoucnost.
cz vytvořili nové webové stránky projektu, kde budeme postupně
publikovat a představovat všechny výstupy projektu Podpora
uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti.
Věříme, že spolupráce různých typů a stupňů škol je cestou
ke kreativní budoucnosti. Jsme přesvědčeni, že společné vzdělávání neohrožuje práci učitelů uměleckých škol, ale naopak může
učitele inspirovat k novým metodickým přístupům a pro výuku
intaktních žáků může být inkluze přínosem. Koneckonců mezinárodní výzkumy ukazují, že v zemích s větší podporou inkluze
se kvalita vzdělávání nesnižuje, ale naopak zvyšuje. Své názory
na toto téma jsem shrnul v článku S dětmi o kolečko míň, který
vyšel v únoru 2020 ve Speciálu pro ZUŠ, který najdete také v informačních balíčcích ke konferenci.
První blok konference (dopolední) je určený pro vedoucí pracovníky projektu. Hlavní program začíná ve 13 hodin. Ve druhém
bloku vám představíme aktivitu spolupráce romského pěveckého
sboru Čhavorenge, žáků ZUŠ a členů České filharmonie. V tomto
bloku také ukážeme, jak fungovala spolupráce mezi učiteli ZŠ
a umělci-učiteli ZUŠ. Krátce představíme také další aktivity. Třetí
blok se zaměří na spolupráci mezi uměleckými školami (studentské

hospitace žáků konzervatoří na ZUŠ, semináře pro žáky konzervatoří, práce se ŠVP ZUŠ i konzervatoří). Dále vám ukážeme
v 10minutové prezentaci workshop improvizace.
Čtvrtý blok jsme nazvali Akademický. Představíme vám výsledky
akčního výzkumu, který jsme realizovali v posledních dvou letech.
Vedoucí autoři budou prezentovat metodické a didaktické materiály. Pátý blok bude výletem do světa technologií. Online webinář
zprostředkuje dva speakery, kteří budou hovořit o praktickém
využití technologií v uměleckém vzdělávání. Představíme kurzy
audiovizuální a filmové výchovy a e-learningové kurzy. Formální
část konference uzavře panelová diskuse na téma inkluze.
Během rautu bude možná prohlídka plakátů z akcí projektu, vytištěných publikací a dalších „hmotných“ výstupů projektu. Účastníci si budou moci půjčit iPady, které nabídnou rozšířenou realitu
s videi a fotodokumentací průběhu projektu.
Doufám a věřím, že konference vám rozšíří pohled na inkluzi a její
aplikaci v uměleckém vzdělávání. Doufám a věřím, že budeme
odvážní ve svých profesích a najdeme sílu odbourat předsudky.
Doufám a věřím, že naše budoucnost a budoucnost našich dětí
bude v otevřené společnosti, která se neotočí zády k jakkoli znevýhodněným. Život přece není závod ani sportovní výkon.

Robert Mimra
hlavní manažer projektu Podpora uměleckého
vzdělávání pro rovné příležitosti

Informace
o konferenci
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Program
Blok 1 ‒ dopoledne

Spolupráce učitelů a umělců

10:00 – 11:30

Jan Pfeiffer

Setkání vedoucích pracovníků projektu, strategie prezentace
výstupů projektu a plán realizace některých aktivit po ukončení
projektu. Výstupem setkání bude krátký report pro účastníky
odpoledního bloku konference.

Blok 3 ‒ Pilotní aktivity a spolupráce
uměleckých škol

Hlavní program konference je od 13 hodin

14:00 – 15:00

12:30 ‒ Registrace

Studentské hospitace, semináře
pro učitele a práce se ŠVP
Alexandros Charalambidis, Jiří Stárek
a Lucie Valentová

Blok 2 ‒ Umělecké vzdělávání jako cesta
rozvoje společnosti

Pilotní aktivity projektu

13:00 – 14:00

Robert Mimra

Romský pěvecký sbor Čhavorenge
a cesta inkluze

Ukázka workshopu improvizace
Pavel Černý

Petr Kadlec
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Blok 4 ‒ Akademický blok

Blok 5 ‒ Technologie ve vzdělávání

15:00 – 15:40

16:00 – 17:15

Akční výzkum

Kurzy audiovizuální a filmové výchovy

Martina Komzáková a Pavel Sochor

Rudolf Adler

Představení metodických a didaktických
materiálů

Technologie v uměleckém vzdělávání
Jiří Taufer

Martina Komzáková, Robert Mimra
a Markéta Pastorová

Technologie v uměleckém vzdělávání
Martina Kupilíková

Přestávka

Ukázka e-learningového kurzu
Robert Mimra

Blok 6 ‒ Kulatý stůl na téma inkluze
17:15 – 18:00
Martina Komzáková, Robert Mimra, Jiří Stárek
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2. blok

Speakeři

Robert Mimra
Projektový manažer a hudebník

MgA. Robert Mimra vystudoval Pražskou
konzervatoř v oborech varhany a skladba, na
HAMU 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.
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Petr Kadlec

Jan Pfeiffer
Umělec, pedagog a kurátor

Muzikolog, pedagog, hudební publicista,
moderátor a vedoucí edukační sekce
České filharmonie

MgA. Jan Pfeiffer je multimediální 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, ateliéru Jiřího Příhody.
Během své kariéry uskutečnil 27 samostatných a skupinových
výstav v Čechách i zahraničí, např. v USA, Anglii, Francii, Polsku,
Maďarsku, Koreji a Číně. Absolvoval mnoho zahraničních stáží
a rezidencí, například na Cooper Union v New Yorku, kde navázal
řadu 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 svou práci byl nominován na cenu Českého lva
za film „Cesta ven“. Intenzivně se věnuje pedagogické činnosti,
vyučoval na americké univerzitě SIT Study Abroad - School for
International Training, kde vedl ateliér nových médií. 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 PedF UK v Praze
na katedře výtvarné výchovy, kde vede ateliéry kresby a prostorové a akční tvorby. Na této katedře současně dokončuje doktorandské studium, kde zpracovává téma černé barvy jako ústřední
motiv výtvarného díla.

Mgr. Petr Kadlec, PhD., je český muzikolog, pedagog, hudební
publicista a moderátor. Vystudoval hudební vědu na Filozofické
fakultě Univerzity Karlovy. V letech 2009–2013 působil jako redaktor Českého rozhlasu, mj. jako hlavní hudební dramaturg
stanice Český rozhlas Vltava. Od roku 2003 spolupracuje s Českou filharmonií, nyní jako vedoucí jejího vzdělávacího oddělení.
Během tohoto působení vedl desítky hudebních workshopů pro
děti a mládež různého věku, od roku 2006 moderuje úspěšný
koncertní cyklus pro studentské publikum Čtyři kroky do nového světa, který vytváří spolu se skladatelem a dirigentem
Markem Ivanovičem. Ve spolupráci s dětským pěveckým sborem
Čhavorenge a Idou Kelarovou vede za Českou filharmonii projekt Romano drom (Romská cesta). Na edukačních programech
spolupracoval také s Pražským filharmonickým sborem, Komorní
filharmonií Pardubice, Jihočeskou komorní filharmonií a festivalem Smetanova Litomyšl. Pro Českou filharmonii vytvořil profilové výstavy dirigentů Václava Talicha, Rafaela Kubelíka a Karla
Ančerla, jemuž také věnoval svoji doktorskou práci. Několik let
přednášel na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy didaktiku
prezentace hudby a pro nakladatelství Supraphon realizoval speciální edici Talichových nahrávek (Václav Talich Special Edition).
Spolupracuje rovněž s časopisem Harmonie.
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3. blok
Jiří Stárek

Alexandros Charalambidis

Ředitel ZUŠ,
lektor a metodik

Učitel hudební výchovy na ZŠ a didaktiky HV
na Pražské konzervatoři a ZŠ Meteorologická

Bc. Jiří Stárek vystudoval Pražskou konzervatoř a PedF UK v Praze (obor školský management). Během studia na konzervatoři také zahájil studium
na UMPRUM (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 a od roku
2001 zde 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 v 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.

PhDr. Alexandros Charalambidis je absolventem PedF UK v oboru učitelství se zaměřením
na ruský jazyk a hudební výchovu (státní zkouška r. 1991, rigorózní
zkouška r. 2008). V letech 1991–1996 působil jako učitel HV na základní škole, od roku 1996 do roku 2008 pracoval jako výzkumný
pracovník ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze, kde se
podílel na tvorbě rámcových vzdělávacích programů. V letech
2002–2003 působil jako člen expertního týmu Ministerstva kultury ČR pro zpracování Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu, v letech 2005 –2006 jako vedoucí skupiny expertů pro
zpracování problematiky autoevaluace v projektu Pilot Z a v letech
2006–2008 jako člen koordinačního týmu, v němž se spolu s Jiřím
Stárkem a dalšími členy podílel na přípravě kurikulární reformy
v ZUV (tvorba RVP ZUV). V průběhu let 2008–2013 působil jako
manažer aktivity 01 projektu Pilot ZUŠ. Krátce působil jako zástupce ředitelky na základní škole (2008–2013 a 2014–2015). V roce
2013–2014 působil jako odborný referent na MŠMT v oddělení
středního a vyššího odborného vzdělávání, kde měl na starosti problematiku konzervatoří. Od roku 2015 pracuje jako učitel hudební
výchovy na základní škole a jako pedagog na Pražské konzervatoři.
Vedle pedagogické činnosti působí jako trenér cyklistiky dětí předškolního a školního věku (FTVS – držitel licence B). Z publikační
činnosti kromě odborných článků (časopis Hudební výchova) připomeňme tvorbu učebnic pro hudební výchovu pro 6.– 9. ročník
ZŠ a učebnic HV pro 1. a 2. ročník čtyřletých gymnázií.
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Lucie Valentová

Pavel Černý

Lektorka, koordinátorka pro žáky se SVP,
sbormistryně

Varhaník, improvizátor, pedagog
a organolog, ředitel mezinárodního
hudebního festivalu

Mgr. Lucie Valentová absolvovala Pražskou
konzervatoř, obor sólový zpěv u prof. Antonie
Denygrové. Poté vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity
Karlovy, obor hudební výchova a sbormistrovství u prof. Jiřího
Koláře. Od roku 1994 se věnuje výuce na hudebním oboru na ZUŠ
Praha 10-Hostivař, kde také založila pěvecký sbor rodičů RadHost.
Od roku 2012 je na stejné škole koordinátorkou pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V roce 2016 ukončila bakalářské
studium na Zdravotně sociální fakultě JČU v Českých Budějovicích, obor sociální práce. V Unii českých pěveckých sborů se
od podzimu 2017 věnuje oblasti seniorských sborů. Má praktické
zkušenosti s lektorováním tématu Společné vzdělávání na ZUŠ
pod NIDV.

MgA. Pavel Černý vystudoval hru na varhany
na Pražské konzervatoři u prof. Jana Hory a na AMU v Praze
u doc. Jaroslava Tůmy. Na konzervatoři studoval také kompozici
u Bohuslava Řehoře. Své vzdělání si rozšířil u řady vynikajících
evropských osobností. Vítězství v soutěžích: Varhanní soutěž
v Opavě 1990, Mezinárodní varhanní soutěž v Lublani (Slovinsko) 1992, soutěž Pražského jara 1994. Následovala řada prestižních ocenění kulturních organizací. Od r. 1991 rozvíjí bohatou
koncertní činnost. Navštívil většinu zemí Evropy, Afriku, Brazílii,
Japonsko, Kubu a USA. Natáčí na CD, pro Český rozhlas a Českou televizi. Pavel Černý vyučuje hru na varhany na AMU v Praze
a JAMU v Brně a zasedá jako člen soutěžních porot. Jako organolog je častým členem odborných komisí pro restaurování a stavby
varhan. Je uměleckým ředitelem mezinárodního varhanního festivalu Varhany znějící.
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4. blok
Martina Komzáková

Markéta Pastorová

Vysokoškolská pedagožka
a lektorka

Vedoucí oddělení pro jazykovědné,
společenskovědní a umělecké
vzdělávání NPIČR

PhDr. Martina Komzáková, Ph.D., pracuje na
Pedagogické fakultě ZČU v Plzni 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 JČU v Českých Budějovicích. Dále je lektorkou v arteterapeutických výcvicích a projektech a má soukromou psychoterapeutickou a arteterapeutickou
praxi. V projektu Portedo 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 skript 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. a 2. část (2010).

PaedDr. Markéta Pastorová vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze. V letech 1987 až 1996 pracovala v institucích pro další vzdělávání pedagogů. Od roku 1996 působila
jako odborný pracovník a posléze jako vedoucí oddělení koncepce
všeobecného vzdělávání ve Výzkumném ústavu pedagogickém
v Praze (od 1. 1. 2012 Národní ústav pro vzdělávání, od 1. 1. 2020
součást Národního pedagogického institutu ČR). Dlouhodobě se
zabývá problematikou uměleckých oborů v systému vzdělávání
a tvorbou kurikulárních dokumentů. Rovněž se zabývá kurikulem
pro základní umělecké školy garantovala udržitelnost projektu
Pilot ZUŠ. Od roku 2005 externě vyučuje didaktiku v rámci Pedagogického modulu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.
Je členkou odborných rad a komisí.
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5. blok
Pavel Sochor

Rudolf Adler

Vysokoškolský pedagog, lektor
a pracovník ve výzkumu

Režisér, scenárista dokumentárních
a hraných filmů, autor rozhlasových her
a teoretických studií, profesor FAMU Praha

Mgr. Pavel Sochor, Ph.D., vystudoval Pedagogickou fakultu MU v Brně, obor výtvarná
výchova a speciální pedagogika. Dlouhodobě působí jako lektor
artefiletiky a speciální výtvarné výchovy i jako speciální pedagog
v Domově Kamélie pro osoby se zdravotním postižením v Křižanově. Současně působí jako vysokoškolský pedagog a výzkumný
pracovník na Masarykově univerzitě. Vyučuje předmět Umění
jako prostor pro inkluzi. Je členem české sekce INSEA a mezinárodní organizace Association Outsider Art. V letech 2014–2015 byl
též garantem výtvarné dílny arteterapie v rámci projektu Slezské
diakonie v Brně. V současnosti je kurátorem a garantem Open
Art Studia na Institutu výzkumu inkluzivního vzdělávání na Pedagogické fakultě MU.

Prof. Rudolf Adler je rodák z Brna a vyrůstal
ve Zlíně. V letech 1960–1967 absolvoval FAMU, katedru filmové
a televizní režie. Od roku 1970 externě spolupracoval s Krátkým
filmem Praha, FS Barrandov, televizními studii v Praze, Ostravě,
Brně a Bratislavě a se studii Čs. rozhlasu v Praze a Plzni. V letech
1994–2014 byl vedoucím pedagogem Školy audiovizuální tvorby
střediska IMPULS v Hradci Králové, třísemestrálního kvalifikačního kurzu s akreditací MŠMT. V letech 2011 a 2015 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR opakovaně zvolen členem
rady Státního fondu kultury. V druhém volebním období byl jejím
předsedou. Od 1998 je docentem; veřejná přednáška „Metamorfózy dokumentárního portrétu“ byla publikována ve Filmu a době
č. 1/1999. Roku 2002 byl jmenován vysokoškolským profesorem.
Účastní se práce v porotách a organizačních výborech festivalů
a přehlídek. V letech 1990–1994 byl vedoucím katedry dokumentární tvorby na FAMU. Pedagogem této katedry a vedoucím
realizační dílny je doposud. Natočil více než sto filmových a televizních dokumentů, převážně se sociální, etnografickou a portrétní tematikou (Ztišení, Za vojáčka mňa vzali, Pět dopisů Karla
Hiršla, Majstr, Podšable ve Strání, Na kus řeči v šalandě, Proč ne?
Eliška Junková, Poutník – Josef Koudelka, Na palubě Andromedy,
Chevsurové – Tichá genocida, Život mezi erby, Můj Parthenon jsou
Holešovice a mnoho dalších), hrané filmy Střepy pro Evu, Hrom
do kapelníka, Chlapská dovolenka a rozhlasové hry U řeky, Ludvík
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Jiří Taufer

a Václav, Králíček, Vánoční hra. Za filmy a rozhlasové hry získal
řadu ocenění na domácích i zahraničních festivalech. V posledních letech se věnuje aktivně i praktické dramaturgii. Například Já,
Olga Hepnarová nebo Archa světel a stínů.

Ředitel ZUŠ Rýmařov, lektor,
autor didaktických materiálů

Mgr. Jiří Taufer, Ph.D., vystudoval gymnázium
v Pardubicích, Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ s rozšířenou hudební výchovou (magisterské studium) a Pedagogickou
fakultu Ostravské univerzity v oboru teorie hudby a pedagogika
(doktorské studium). Po mnohaleté pedagogické praxi na zvláštní
škole v Trutnově, ZUŠ v Rýmařově a ZUŠ v Bruntálu nastoupil
v srpnu 2000 do funkce ředitele ZUŠ v Rýmařově, kde působí
dodnes. V rámci firmy EducaTrans s. r. o. se věnuje lektorské činnosti především na základních uměleckých školách. Je autorem
vyhledávané Školy hry na kytaru pro 1. ročník ZUŠ. V březnu 2018
byl oceněn hejtmanem Moravskoslezského kraje za dlouholetou
projektovou činnost a za mezinárodní aktivity ZUŠ Rýmařov.

Martina Kupilíková
Ředitelka Centra robotiky v Plzni

Mgr. Martina Kupilíková vystudovala obor Učitelství pro 2. stupeň, matematika – technická
výchova, na Pedagogické fakultě Západočeské
univerzity v Plzni. Vyučovala na základních školách matematiku,
fyziku a informatiku. Nyní pracuje jako ředitelka Centra robotiky,
kde se mimo jiné věnuje podpoře smysluplného začleňování digitálních technologií do běžné výuky na plzeňských základních
školách. Zároveň je učitelkou robotiky na Masarykově ZŠ v Plzni
a ambasadorkou mezinárodní spolupráce eTwinning.
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Společenský
večer

Formální část konference bude ukončena v 18 hodin. Následovat
bude raut, prohlídka plakátů a publikací, které jsme v rámci projektu vydali. Máme zapůjčeny iPady, na kterých představíme některé digitální výstupy projektu. iPady nám poskytne firma 24U
(https://www.24u.cz/), působící v Praze a Středočeském kraji.
Raut zajistí firma MPZ Agency – Párty na klíč (https://www.partynaklic.cz/). Účastníkům konference budeme podávat kuřecí
a vepřové řízečky, kuřecí paličky, uzené maso, šťouchané brambory
a kuskus. Ze studené kuchyně nabídneme šunku a různé druhy
salámů a sýrů, kanapky, saláty a další. Nabídku doplní minizákusky,
ovoce a nápoje.
První historické záznamy o domu Matyáše Bernarda Brauna se
datují již do roku 1337. V dnešní době je tento palác směsicí gotického, renesančního, barokního, neoklasicistního a novodobého
architektonického stylu. Na místě dnešní stavby stály dříve pravděpodobně dva gotické domy. Gotický suterén a část přízemí byly
zachovány ve své původní podobě až do dnešní doby. Do roku
1714 se majitelé střídali z řad pražských měšťanů, až dům koupil
slavný sochař Matyáš Bernard Braun. V tomto svém vlastním paláci Matyáš Braun skonal v roce 1738. Další významná přestavba
domu proběhla v 18. století z iniciativy Braunovy dcery Marie.
V roce 1796 přešel dům do vlastnictví kněžny Johany von Hohenlohe-Kirchberg. V roce 1867 dům získala sňatkem rodina hrabat
Thun-Hohenstein, která dům vlastnila až do konce rakousko-uherského mocnářství. Rodina Thun-Hohenstein provedla další
četné modifikace především uvnitř stavby. Poslední zcela zásadní
rekonstrukce stavby proběhla v letech 1990 – 1992, kdy Fond národního majetku Československé republiky uskutečnil úplnou
restauraci paláce.
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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, ZUŠ

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 středoškolské-gymnaziální
studium, ale i rozvíjení hudebního talentu pod vedením zkušených
pedagogů.

Portedo o.p.s.

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
17

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.

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.

Česká filharmonie

Pedagogická fakulta
Západočeské univerzity

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.

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.

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.

Společnost pro kreativitu
ve vzdělávání, o.p.s.

Základní škola 28. října v Příbrami

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

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
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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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Popis
projektu
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Popis projektu
V rámci publikační činnosti vydáváme tiskem úvody k metodickým materiálům. Tyto materiály jsou v digitální podobě doplněny 68 výukovými jednotkami, které zpracovávají zkušenosti
učitelů a nabízejí ostatním pedagogům příklady dobré praxe. Na
tyto texty navazují didaktické materiály, které se věnují výuce
ve výtvarném oboru a v celkem devíti studijních zaměření ZUŠ
(včetně výuky improvizace a hudební nauky). Třetím metodickým
materiálem je text, který se zaměřuje na práci s žáky se sociálním
znevýhodněním a na výuku dětí ze sociálně vyloučených lokalit.
Materiál vychází z aktivity projektu, v rámci které se setkávali žáci
ze ZUŠ se členy romského pěveckého sboru Čhavorenge a členy
České filharmonie. Celkový rozsah těchto tří materiálů je přes
1 500 normostran textu.

Projekt Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti se
zaměřil na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
(SVP) na uměleckých školách (ZUŠ, konzervatoře, SUŠ) a ve výuce uměleckých předmětů na ZŠ a gymnáziích. Především na
uměleckých školách není vzdělávání žáků se SVP koncepčně
zpracováno. Chybějí komplexní výukové materiály. Inkluzi část
učitelů a vedoucích pracovníků ZUŠ a konzervatoří vnímá jako
riziko a ohrožení svého hlavního pedagogického poslání. Projekt
se proto zaměřil na tyto tři hlavní cíle:
1) Vytvoření metodických a didaktických materiálů a dalších publikací, které se tématu výuky žáků se SVP na uměleckých školách
věnují v co možná nejširším spektru přístupů. Projekt se tak pokouší napravit skutečnost, že dosud nebyl zpracován komplexní
materiál v českém jazyce určený pro výuku žáků se SVP, který by
respektoval specifické prostředí uměleckých škol.

Vedle komplexních metodických a didaktických materiálů jsme
vydali další texty. Tiskem vyšly publikace: Společné vzdělávání
na ZUŠ – Manuál pro ředitele ZUŠ; Příklady dobré praxe, které
vycházejí ze spolupráce učitelů ZŠ a umělců-učitelů ZUŠ + pro
učitele jsme vydali také Manuál; materiál Podpora školních souborů, který představuje aktivity na podporu zapojení žáků se SVP
do školních souborů; publikace Audiovizuální a filmové výchovy
ve vyučování vychází z realizace kurzů pro učitele a studenty VŠ
na toto téma; plakát Cesta inkluze a brožurka na téma hudební
improvizace a skladba na ZUŠ a ZŠ. Tiskem jsme vydali také dvě
brožury ke konferencím 2018 a 2020 a pět brožur/programů ke
koncertům realizovaným v letech 2018 a 2019.

2) Otestování výukových materiálů učiteli uměleckých škol a učiteli uměleckých předmětů na ZŠ a SŠ. Vyzkoušení si nových metod a přístupů k žákům se SVP v uměleckém vzdělávání. Součástí
testování byl rozsáhlý akční výzkum, který přináší exaktní reflexi
metodických materiálů a některých pilotních aktivit projektu.
3) Podpoření publicity výše uvedené problematiky. Pokusili jsme
se na různých platformách setkávat se s učiteli a řediteli škol
a o problému společného vzdělávání diskutovat (včetně toho, že
jsme naslouchali obavám učitelů a ředitelů ze zavádění inkluze).

Další texty vydáváme pouze v digitální podobě. Jedná se především o kompletní metodické a didaktické materiály pro učitele

22

ZUŠ a konzervatoří i učitele uměleckých předmětů ZŠ a gymnázií, publikaci pro zapojení žáků se sociálním znevýhodněním
do umělecké výuky, text k metodě dramatického strukturování,
metodické materiály pro učitele ZUŠ (publikace vychází z Manuálu pro ředitele ZUŠ), závěrečnou zprávu z akčního výzkumu
a další texty, které podrobněji popisují některé aktivity projektu.
Dalším digitálním formátem, který jsme v projektu využili, jsou
e-learningové kurzy, kterých jsme vytvořili celkem osm.

Výsledky projektu průběžně zveřejňujeme na webu Kreativnibudoucnost.cz. Vedoucí pracovníci projektu od roku 2018 publikují
články ve Speciálu pro ZUŠ (příloha časopisu Řízení školy), v ATYP
magazínu a dalších tiskovinách. Diskusní prostor jsme vytvořili na
webovém fóru, platforma pro diskuse je součástí každého e-learningového kurzu, diskuse byla součástí každé aktivity, kterou
jsme uspořádali pro učitele a vedoucí pracovníky škol. Vybrané
tištěné výstupy projektu doručíme na všechny ZUŠ v ČR.

Všechny písemné výstupy projektu budeme postupně publikovat
na webových stránkách Kreativnibudoucnost.cz.

Podrobně projekt popisujeme na následujících stranách. Jedná
se o text rozdělený do celkem 37 oddílů, které popisují 71 aktivit
a podaktivit projektu. Na konferenci představíme ty aktivity, které
se ukázaly do budoucna nejvíce životaschopné a budou v nějaké
podobě pokračovat i po ukončení projektu.

Výše uvedená publikační činnost vychází z realizace pilotních
aktivit. Celkem se jednalo o 154 jedno- nebo vícedenních akcí
+ dalších 20 akcí realizovaných během přípravy projektu. Díky
zapojení několika set spolupracovníků jsme mohli realizovat aktivity, které se věnovaly širokému spektru problémů spojených
s praktickou výukou inkluzivních žákovských skupin. Tak jsme
mimo jiné získali cenné informace k tématu inkluze a k metodám
výuky od učitelů a ředitelů škol. Tyto reflexe a inspirace jsme pak
„propsali“ do materiálů a publikací. Akce projektu jsme pořádali
v celkem 61 městech po celé České republice. V databázi účastníků máme téměř tři tisíce jmen.
Široce rozkročený projekt umožnil vedoucím pracovníkům podívat se na problematiku inkluze z různých úhlů pohledu. V závěrečné zprávě projektu se pokusíme zformulovat návrhy řešení
této problematiky, které budou realistické a zároveň budou mít
potenciál k řešení společného vzdělávání na uměleckých školách.

23

Klíčová aktivita č. 2

Popis
klíčových
aktivit

2.1.1 Akce pro žáky

Studentské hospitace
2019, Praha, Pardubice, Teplice
GARANTI: Alexandros Charalambidis a Jiří Stárek

V rámci aktivity s názvem Studentské hospitace měli žáci konzervatoří možnost formou hospitace nahlédnout do reálné výuky
kolektivního předmětu hudební nauka v ZUŠ, a získat tak prvotní
představu o reálné pedagogické praxi se všemi jejími možnými
úskalími, které právě kolektivní výuka přináší. Své postřehy žáci
zaznamenávali do hospitačních protokolů a zároveň měli možnost
dopsat další pozorování k připraveným výrokům. Po zhlédnuté
vyučovací hodině měli ještě příležitost konfrontovat své další
postřehy s vyučujícím, přičemž důležitým nástrojem „sběru“ výsledků získaných z pozorování se staly i následné pohospitační
rozhovory provedené na konzervatořích.
Jelikož Studentské hospitace byly aktivitou mající především
edukativní charakter, museli se žáci konzervatoří před provedením vlastní hospitace seznámit s vybranými částmi ŠVP navštívené školy (osnovy hudební nauky, výchovné a vzdělávací
strategie) tak, aby mohli fundovaně odpovědět na některé z otázek hospitačního protokolu. Díky provedeným hospitacím si tak
rozšířili své další pedagogické znalosti a kompetence.
Vedoucí pracovníci ZUŠ a konzervatoří koordinovali práce na
hospitacích (např. domluva termínů, komunikace s žáky konzervatoří, poskytnutí materiálů k provádění hospitací). Žáci
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konzervatoří kromě vyplnění a odevzdání protokolů měli ještě
možnost své zkušenosti a pozorování doplnit v již zmíněných pohospitačních rozhovorech s řediteli svých konzervatoří. Vyplněné
hospitační protokoly a zprávy z pohospitačních rozhovorů se staly
podkladem pro zpracování komplexní zprávy z této aktivity. Významným výstupem aktivity bylo jistě i poskytnutí zpětné vazby
školám, které tak dostávají možnost náhledu na výuku. Aktivity
se zúčastnilo celkem 104 žáků konzervatoří včetně žáků se SVP.

2.1.2 a 2.1.3 Vzdělávací aktivity

Setkání učitelů a ředitelů ZŠ, ZUŠ, SŠ,
konzervatoří a pedagogů VŠ
26. 3. a 19. 11. 2019, Plzeň, Praha
MODERÁTOŘI: Lukáš Kuta, Robert Mimra a Jiří Stárek

Cílem této aktivity bylo navázat hlubší spolupráci mezi školami
různých typů a stupňů. Proto jsme uspořádali dvě setkání. První
z nich se konalo 26. 3. 2019 v prostorách Západočeské univerzity
v Plzni. Cílem bylo vytvořit autorské týmy pro tvorbu didaktických
materiálů. V jednotlivých týmech se setkali vysokoškolští pedagogové s autory ze ZUŠ, ZŠ a dalších typů škol. Setkání podpořilo
také spolupráci učitelů a pedagogů různých typů a stupňů škol
v rámci jiných aktivit projektu.
Setkání zástupců ZUŠ a ředitelů konzervatoří se uskutečnilo 19. 11. 2019 na Konzervatoři J. Deyla v Praze. Zástupci ZUŠ

Divadelní představení
30. 9. 2018, Praha
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a koordinátoři projektu představili aktivity, které se uskutečnily
v letech 2018 a 2019 a byly určeny pro žáky a učitele konzervatoří. Prezentovány byly Studentské hospitace, semináře pro
žáky konzervatoří, evaluace ŠVP konzervatoří (především částí
popisujících pedagogické předměty).

PEDAGOGICKÝ DOPROVOD: Josef Evan, Jan Horváth,
Karel Janda, Irena Jandová, Helena Kaiserová, Eva Káčerková,
Alena Kopecká, Miloslava Vítková a Monika Zikmundová

V rámci projektu jsme uspořádali tři soustředění školních souborů. První soustředění se konalo v listopadu 2017 v Pasekách nad
Jizerou (hudební soubory Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy,
ZUŠ). Druhé soustředění, tzv. most Praha-Brno, jsme uspořádali
ve dnech 26. až 30. 9. 2018 souběžně v Praze a v Brně (soubory
LDO). Třetí akce se konala v listopadu 2018 pro školní soubory
žáků ZŠ 28. října v Příbrami.

Nově navázané kontakty mezi školami různých typů a stupňů
umožní v budoucnu efektivněji diskutovat možnosti spolupráce,
a to včetně systematické podpory žáků se SVP, kteří přecházejí ze
základního vzdělávání na střední školy a konzervatoře, případně
ze SŠ na VŠ. Komunikace zástupců škol v budoucnu může vytvořit
podhoubí pro další projekty zaměřené na tento cíl. Například
na projekty, které pomohou upravit obsah pedagogických předmětů konzervatoří na základě požadavků a potřeb ZUŠ, které
zaměstnávají největší procento absolventů konzervatoří, nebo
projektů, jež podpoří hlubší diskusi obsahu posledních ročníků
I. cyklu ZUŠ, kde se „generuje“ většina studentů hudebních oborů
na konzervatořích.

Prvního soustředění v Pasekách nad Jizerou se účastnili žáci
Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy. Soustředění se konalo
16. až 19. 11. 2017 za účasti 38 žáků, z toho 4 byli žáci se SVP.
Inkluzivní skupina žáků se věnovala různým možnostem studia
orchestrálních partů včetně symfonické techniky souborové hry.
Žáci se věnovali hře z listu, kreativní tvůrčí práci při realizaci
vlastních interpretačních variant studovaných skladeb. Harmonogram soustředění byl rozdělen do celkem sedmi zkoušek. Žáci
byli na některých zkouškách rozděleni do 12 sekcí, kde se věnovali
individuální a skupinové přípravě.

2.2.1 Akce pro žáky

Soustředění žákovských souborů

Druhé soustředění představovalo technologický experiment,
jehož podstatou bylo uspořádání dvou souběžných soustředění
s výstupem v podobě dvou představení, která byla streamována nejprve z Brna do Prahy, následně bylo druhé představení
streamováno z Prahy do Brna. Soustředění v Praze se uskutečnilo
v ZUŠ Taussigova a vedla ho učitelka ZUŠ Taussigova za pomoci
dvou kolegů. Představení „Pipi, Dlouhá punčocha“ se uskutečnilo

2017 a 2018, Praha, Brno, Paseky nad Jizerou
a Černá v Pošumaví
LEKTOŘI: Ladislav Cigler, Jan Holec, František Hudeček,
Kateřina Chalupníková, Petr Košut, Lucie Macová,
Jana Štíplová a Jakub Waldmann
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2.2.2 a 2.2.3 Akce pro žáky a veřejnost

30. 9. od 17:30 hodin. Během soustředění byl připraven prolog
k představení, který pracoval s tématem zapojení žáka se SVP
do školního kolektivu. Soustředění v Brně se uskutečnilo v ZUŠ
Školský komplex, Mendelovo nám. 3, a v divadelním sále Labyrint
(pod SVČ Lužánky), Švermova 19. Soustředění se účastnilo 8 žáků
ZUŠ Školský komplex. Představení „Slečna popularita“ se uskutečnilo 30. 9. od 17:00 hodin. Jednalo se o autorskou inscenaci,
která byla připravena během soustředění.

Koncerty žáků a školních souborů
30. 1., 1. 3., 1. 11. a 9. 11. 2018, 13. 3. a 4. 6. 2019,
Praha, Brno, Liberec
DIRIGENTI/VEDOUCÍ SOUBORŮ: Hana Bezděková,
Eva Bublová, František Fiala, Matouš Hasoň, Dan Kalousek,
Jan Krček, Ištván Matejča, Marcela Mikolášková,
Alena Sobotková, Štěpán Švestka, Gabriela Tardonová,
Miloslava Vítková a Jakub Waldmann

Třetí soustředění se uskutečnilo ve dnech 4. až 9. 11. 2018 v Hotelu
Racek v Černé v Pošumaví. Akce se zúčastnilo celkem 40 žáků,
z toho 5 žáků se SVP. Jako lektoři zde působili dva pedagogové
z Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Pedagogický dozor zajistili vyučující ZŠ 28. října Příbram.
Žáci se účastnili různých hudebních aktivit v prostorách hotelu i v malebné jihočeské přírodě. Výstupy ze soustředění byly
představeny na výstavě fotografií v ZŠ 28. října v Příbrami. Nové
skladby, které si žáci vyzkoušeli během soustředění, byly prezentovány na vánočním koncertě dne 28. 11. 2018 v Divadle Antonína
Dvořáka v Příbrami.

Během projektu jsme realizovali celkem 12 koncertů, z toho 6 bylo
v rámci aktivity 2.2. Konkrétně se jednalo o tyto koncerty:
První koncert projektu ve spolupráci s NIPOS-Artama navazuje na
koncert, který jsme realizovali v době příprav projektu 25. 10. 2016
v Českém muzeu hudby. Koncert 30. 1. 2018 se konal v Sále Milosrdných bratří v Brně. Dramaturgie koncertu byla koncipována jako setkání hudby 19. století se skladbami 20. a 21. století.
Na koncertě vystoupili žáci brněnských ZUŠ jako sólisté a v orchestru Mladí brněnští sólisté, žesťový soubor žáků ZUŠ A. Doležala a neprofesionální pěvecký sbor Ars Brunensis. Odhadujeme
zhruba 75 návštěvníků koncertu, účinkujících bylo 67. Žáci se SVP
se zapojili do organizace koncertu.

Učitelé v rámci všech tří soustředění pracovali s inkluzivními skupinami žáků. Pro žáky se SVP hledali vhodné formy uměleckého
vyjádření, které respektovaly konkrétní handicapy.

Na koncertě 1. 3. 2018 v Sále Martinů (HAMU, Praha) vystoupili
žáci smyčcového oddělení se svými spolužáky z klavírního oddělení a pedagogy-korepetitory. Na koncertě také vystoupily soubory školy – Lux Iuvenes a Piccoli Archi di Praga (do souboru se
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a Roberta Mimry. Koncertu se zúčastnilo odhadem 80 návštěvníků, účinkujících bylo 64.

zapojili celkem 4 žáci se SVP). Hostem koncertu byla nevidomá
flétnistka Eva Blažková, která zahrála se souborem Lux Iuvenes
Koncert G dur J. J. Quantze. Odhadujeme 120 návštěvníků koncertu, počet účinkujících byl 43.

Poslední koncert aktivity 2.2 jsme uspořádali dne 4. 6. 2019
v Paspově sále v Praze 5. Program koncertu se skládal ze čtyř částí.
V úvodní části se představil Dětský pěvecký sbor Sluníčko dvěma
lidovými písněmi s dávnou tradicí. Pod taktovkou sbormistryně
Hany Bezděkové a za doprovodu klavíru a zvonků děti následně zazpívaly několik dalších podobně laděných lidových písní. V druhé
části programu vystoupil Pěvecký sbor Gymnázia a Hudební školy
hl. m. Prahy, jehož členové se představili dalšími lidovými
skladbami a Mší in C od Antona Bruknera. Třetí blok patřil pěveckému sboru Mariella (starší žáci 15. ZŠ Plzeň), který představil
průřez hudbou 4 století. Na koncertě vystoupilo celkem 104 žáků,
z toho 10 žáků se SVP. Na závěr koncertu společně vystoupili
všechny pěvecké sbory a provedly píseň Jede sedlák v úpravě
Zdeňka Lukáše.

Dalším koncertem ve spolupráci s organizací NIPOS-Artama
se konal 1. 11. 2018 ve Velkém koncertním sále ZUŠ Frýdlantská
v Liberci. Na koncertě vystoupil Komorní orchestr ZUŠ Liberec,
pěvecký sbor Rosex a komorní orchestr Camerata Liberec ze ZŠ
a ZUŠ Jabloňová v Liberci. Na koncertu vystoupilo 67 účinkujících, z toho 43 žáků ZŠ a ZUŠ. Program obsahoval skladby autorů
z doby od 16. do 21. století: O. di Lassa, J. Galluse, J. S. Bacha,
A. Corelliho, J. Ruttera, G. Holsta, A. Piazzolly, V. Miškinise, Z. Lukáše, M. Hroňka, E. Suchoně, A. Lundmarka a H. Smithe. Koncert
proběhl v rámci 28. národního festivalu neprofesionálních komorních a symfonických těles.
Další koncert zahrnutý do aktivity 2.2 jsme realizovali v rámci
konference Kreativní budoucnost (Brno, listopad 2018). Koncert
se konal dne 9. 11. 2018 v hlavním sále Hotelu Atlas, kde vystoupili žáci ZUŠ A. Doležala v Brně a Shadow Quartet. Koncertu se
účastnila zhruba polovina účastníků konference (cca 80 osob).

Cílem koncertů v aktivitě 2.2 bylo vedle kvalitní a pro žáky inspirativní hudební produkce poskytnout prostor žákům se SVP, kteří
se podíleli na koncertech interpretačně i organizačně.

Pátý koncert aktivity 2.2 se konal dne 13. 3. 2019 v Sále Martinů na Malostranském náměstí (prostory Hudební fakulty AMU
Praha). Na koncertě vystoupil orchestr Lux Iuvenes Praga složený z žáků Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy, ZUŠ a pěvecký sbor Akademičtí komorní pěvci (sbor studentů Hudební
fakulty AMU Praha). Do programu byla zařazena díla autorů
Josepha Haydna, Ernesta Blocha, Zdeňka Lukáše, Františka Fialy
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Koncert 13. 3. 2019,
HAMU, Praha

Workshop dirigování
5. 12. 2018, Pardubice

Klíčová aktivita č. 2
2.2.4 Vzdělávací aktivity

Workshopy a soustředění pro dirigenty
školních souborů
2017, 2018 a 2019, Praha a Pardubice
LEKTOŘI: Václav Luks a Tomáš Židek

Workshopy dirigování byly jednou z nejžádanějších vzdělávacích
aktivit pro učitele. Během projektu jsme uspořádali 6 celodenních
workshopů a 1 dvoudenní soustředění, kterých se účastnilo celkem
56 učitelů, někteří se účastnili několika navazujících workshopů
(až v rozsahu 40 hodin). Celkem bylo odučeno 784 „osobohodin“.
Celkem 5 workshopů vedl dirigent Tomáš Židek. Akce se konaly
postupně v prosinci 2017 a v březnu, květnu, říjnu a prosinci 2018
(Konzervatoř Pardubice a ZUŠ Štefánikova, Praha 5). Závěrečnou akcí bylo dvoudenní soustředění na Konzervatoři Pardubice
v lednu 2020. Vedle přednášek lektor poskytl prostor učitelům
především prakticky si vyzkoušet dirigování, učitelé také získali bezprostřední zpětnou vazbu jak od lektora, tak od dalších
účastníků. Vedle dirigování s klavírem bylo učitelům umožněno
dirigovat smyčcový kvartet, žákovský soubor na ZUŠ, symfonický
orchestr Konzervatoře Pardubice. Během soustředění lektor sestavil z účastníků pěvecký sbor, který vystoupil během mše v kostele sv. Bartoloměje v Pardubicích (v rolích dirigentů se vystřídalo
několik účastníků).
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2.2.5 Akce pro žáky

Dne 23. 5. 2019 jsme pořádali šestý workshop dirigování, který se
konal v koncertním sále Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy.
Lektorem byl Václav Luks, špičkový dirigent zaměřující se na barokní hudbu. Po úvodní přednášce se uskutečnila praktická část
zaměřená na rozvoj dovedností dirigentů souborové hry a pěveckých sborů na základních a středních školách a základních
uměleckých školách. Workshop probíhal u cembala, na které lektor přehrával jednotlivé partitury, jež si po předchozí domluvě
s sebou přinesli účastníci.

Hudební setkání žáků
8. 12. 2019, Praha
LEKTOŘI: Radka Dimitrovová, Pavel Humhal
a Robert Mimra

Akce byla plánována pro 15 dětí. Primárně byli zváni žáci se SVP,
počet pak doplnili intaktní žáci. Vzhledem k zvýšené nemocnosti
dětí se SVP se nakonec akce zúčastnilo 9 žáků, z toho 4 žáci se
SVP. U většiny akcí projektu pro žáky (vyjma Modulu pro žáky se
SVP, aktivita 4.6.1) byly inkluzivní skupiny složeny převážně z intaktních žáků a žáci se SVP byli zastoupeni v 10 až 30 %. V této
aktivitě byl podíl intaktních a žáků se SVP téměř vyrovnaný. Ve
skupině jsme pracovali s třemi žáky s Downovým syndromem.
Tato skupina dětí byla tedy v unikátním složení a díky tomu jsme
si mohli vyzkoušet různé specifické metody výuky a otestovat
běžné metodiky v takto heterogenní skupině.

Téma inkluze bylo součástí neformálních diskusí mezi účastníky. Problematiku inkluze ve školních souborech nastínil během
těchto akcí lektor Tomáš Židek nebo hlavní manažer projektu
Robert Mimra.

První blok se věnoval hudební tvorbě a rozvoji kreativity. Robert
Mimra vycházel z podkladů k realizovanému singspielu Mluvící
balík (soustředění červenec 2019, Jihlava). Na elementární úrovni
se do tvořivých aktivit zapojily také děti s Downovým syndromem.
Úkoly a role pro jednotlivé děti byly výrazně diverzifikovány.
Druhý blok vedla speciální pedagožka a sbormistryně Radka Dimitrovová, která se zaměřila na základní návody, jak pracovat
s dechem, tvořením tónů, s výslovností. Formou her se podařilo
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2.3 Vzdělávací aktivity

přirozeně zapojit všechny žáky ze skupiny. Na závěr se děti naučily krátkou písničku, kterou vytvořili účastníci letního soustředění hudební improvizace v Jihlavě.

Konference

2018, 2019, 2020, Praha, Brno, Plzeň, Chichester

Třetí blok vedl pedagog a akademický sochař Pavel Humhal.
S dětmi pracoval s využitím iPadů. Vybral vhodné aplikace pro
výtvarnou tvorbu. Až na jednoho z žáků, který měl individuální
program, si děti poradily se základním ovládáním. V další části
se již účastníci věnovali výtvarné tvorbě. Výstupem jsou digitálně
výtvarné práce dětí.

SPEAKEŘI A LEKTOŘI: Petra Bendová, Lubor Bořek,
Petra Drahanská, Romana Feiferlíková, Martin Grobár,
Jan Hajič jr., Petr Hroch, Miloslav Khas, Martina Komzáková,
Štěpánka Lišková, Robert Mimra, Jan Pfeiffer, Jan Prchal,
Marie Slavíková, Jiří Stárek, Jan Topinka, Kateřina Valachová,
Berrak Yedek a Ludvík Zimčík

Tato aktivita je důkazem toho, že každý učitel ZŠ/ZUŠ se správným metodickým vedením je schopen pracovat s inkluzivní skupinou, kde bude i větší počet žáků se SVP. V případě potřeby je
vhodné zapojit asistenta pedagoga, kterého zatím využívají učitelé ZUŠ ve výuce zcela výjimečně ( je to dáno pro ZUŠ nepraktickým nastavením úvazku a podmínek pro asistenty pedagoga).

Konference jsou významným prostředkem pro sdílení zkušeností,
navázání odborných kontaktů, hledání inspirace a formování aktivit projektu. Už během přípravy projektu jsme uspořádali dvě
konference v letech 2014 a 2016. Nejrozsáhlejší akcí projektu
(počtem účastníků i rozpočtem) byla konference Kreativní budoucnost v listopadu 2018 v Brně. Dvoudenní konferenci navštívilo zhruba 160 učitelů a ředitelů škol, umělců i lidí z dalších
příbuzných oborů. Celkem 17 speakerů a lektorů hovořilo na
témata inkluze, technologie a kreativita. Součástí konference
byly workshopy, showroom technologií, koncert a společenský
večer. Pro potřeby konference byly zřízeny nové webové stránky
Kreativnibudoucnost.cz, které nyní slouží jako web projektu. Na
konferenci Kreativní budoucnost navazuje konference Podpora
uměleckého vzdělávání, která se koná v únoru 2020 v Praze.
Další využití konferenčního prostředí je během konferencí pořádaných třetími stranami. Projekt jsme prezentovali v roce 2018
na studentské vědecké konferenci Významné události v současné
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hudební kultuře pohledem studentů v Plzni, na mezinárodní konferenci European Outsider Art Association Conference 2018 v Chichesteru (V. Británie), konferenci Integrativní vize o psychoterapii
v Praze a na mezinárodní webové konferenci Horizonty umenia 5.
V roce 2019 byl projekt představen na konferencích Perspektivy
inkluzivního vzdělávání, Konferenci INSEA a Interdisciplinární
studentské vědecké konferenci s hudební tematikou III v Plzni.
Součástí projektu jsou také diskusní fóra. V první polovině realizace jsme se zaměřili na diskusní fóra postavená na platformě
phpBB3, uplatněné již během přípravy projektu. Jako zásadní problém se však ukázala nutnost registrace do tohoto fóra, jež řadu
diskutujících odradila. Jako efektivnější se ukázaly diskuse v rámci
e-learningových kurzů, které vyžadují pouze základní registraci
do e-kurzu, a poté jsou již diskuse automaticky přiřazeny k účtu
studenta e-kurzu. Posledním digitálním prostorem pro diskuse
byl chat v rámci webinářů.

Konference Kreativní budoucnost,
9. a 10. 11. 2018, Brno
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Literární putování časem a prostorem, Produkce dokumentárního
filmu, Divadlo, Cestování po zemích a další. Všechny výstupy této
aktivity budou shrnuty v publikaci, která bude vydána do konce
února 2020.

Spolupráce učitelů ZŠ
a umělců-učitelů ZUŠ

Březen 2018 až září 2019, Praha, Hrádek nad Nisou, Kadaň,
Sedlčany, Potštát

3.2 Metodické a didaktické materiály

Metodické materiály

VEDOUCÍ AKTIVITY: Jan Pfeiffer a Marianna Sršňová
SPOLUPRÁCE: Kristýna Kratochvílová a Nikola Polívková

2018 a 2019

Aktivita spolupráce učitelů a umělců se inspirovala konceptem
kreativních partnerství. Do této aktivity se zapojili učitelé ZŠ
a umělci-učitelé ZUŠ. Každý tandem (učitel ZŠ a umělec) společně
vytvořil školní projekt – s žáky pracovali během celého školního
roku 2018/2019. Aktivita byla určena pro celé třídy s důrazem na
individuální přístup k žákům, včetně žáků se SVP. Touto aktivitou
jsme podpořili spolupráci ZŠ a ZUŠ nejen ve výuce uměleckých
předmětů, ale i v mnoha všeobecně-vzdělávacích předmětech. Učitelé využili principů tzv. kreativního partnerství umělců a pedagogů, kdy smíšené týmy vytvářejí kreativní pojetí výukových hodin.

VEDOUCÍ AUTOŘI: Bohumíra Eliášová, Eva Gažáková,
Martina Komzáková, Marie Slavíková a Josef Slowík

Stěžejní aktivitou projektu je tvorba metodických materiálů pro
práci s žáky se SVP v inkluzivních třídách uměleckého vzdělávání.
Jsou vytvořeny 4 soubory metodických materiálů – pro hudební,
výtvarný, taneční a literárně-dramatický obor. Každý ze čtyř materiálů je strukturován takto:
1. Obecná úvodní část společná pro všechny obory
2. Úvod pro každý z oborů
3. Soubor příkladů dobré praxe (tematické výukové jednotky).

Přípravné minikonference se konaly v březnu a dubnu 2018, učitelé
se spolu setkali ještě několikrát během let 2018 a 2019. V létě 2018
jsme vydali manuál, který je shrnutím informací o struktuře, cílech
a postupech této aktivity. Od září 2018 postupně začala příprava
školních projektů na 7 základních školách v Praze, Hrádku nad Nisou, Kadani, Sedlčanech a v Potštátě. Do aktivity se zapojilo celkem
24 učitelů a umělců, kteří vytvořili celkem 12 školních projektů.
Učitelé pracovali s hudebními, výtvarnými, filmovými, tanečními
i literárně-divadelními prostředky. Objevila se témata V rytmu,

V obecné části se autor věnuje teoretickým východiskům inkluze,
typům speciálních vzdělávacích potřeb, uvádí příklady ze zahraničí, citace českých a zahraničních autorů.
Oborové úvody se již zaměřují na problematiku inkluze v daném
oboru. V textu je velké množství odkazů na literaturu, poznámek
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pod čarou, u hudebního oboru je například kapitola k muzikoterapii a další.

4.2.1 Metodické a didaktické materiály

Každá výuková jednotka obsahuje metodický přehled (charakteristika tematického bloku, dílčí vzdělávací cíle, doporučené období a délka realizace). Stěžejní částí textu je popis výuky, tedy
koncentrovaný modelový příklad jedné lekce, kde je výuka rozčleněna po 10 nebo 15 minutách (tedy členění do několika aktivit).
Každá aktivita obsahuje cíle aktivity, popis aktivity pro běžnou
třídu a pro žáky se SVP (toto je členěno podle typů SVP), zpětnou
vazbu – komentář učitele k průběhu aktivity, hodnocení výsledků.
Posledním oddílem výukové jednotky je seznam literatury a odkazů a případně přílohy (pracovní listy, příklady atd.).

2019 a 2020

Podněty k didaktikám

VEDOUCÍ AUTORSKÝCH TÝMŮ: Pavel Černý,
Tatiana Klánská, Kateřina Kmínková, Martina Komzáková,
Filip Magram, Robert Mimra, Marie Slavíková, Markéta
Stolzová, Stanislav Vít a Petra Žďárská

Práce na didaktických materiálech začala na setkání 2.1.3, které
se konalo 26. 3. 2019 v Plzni. Podařilo se dojednat autory pro
10 týmů. Z toho 9 týmů se zaměřuje na vybrané obory (studijní
zaměření) hudebního oboru ZUŠ, desátý tým vytvoří texty pro
výtvarný obor ZUŠ. Některé z textů jsou využitelné také v hudební a výtvarné výchově na ZŠ a SŠ.

Výukové jednotky jsou určeny pro výtvarný, taneční a literárně-dramatický obor. Z hudebního oboru to jsou předměty hudební
nauka na ZUŠ, hudební výchova na ZŠ a SŠ a výukové jednotky
pro hudební předměty na konzervatořích. Dále jsou zpracovány
výukové jednotky pro studijní zaměření na ZUŠ: hra na zobcovou
flétnu, příčnou flétnu, akordeon, dudy a elektronické klávesové
nástroje.

Texty jsou koncipovány jako otevřený didaktický materiál, který
bude průběžně doplňován. Proto jsme tento soubor nazvali Podněty k didaktikám. Texty nabízejí učitelům paletu nástrojů a metod pro výuku hudebního a výtvarného oboru včetně výuky žáků
se SVP. Podněty k didaktikám navazují na metodické materiály
vydané v rámci 3. klíčové aktivity.

Obecný a oborové úvody jsou vydány tiskem jako publikace.
Kompletní materiál je vydán ve formátu PDF, publikace je volně
přístupná na webu projektu. Třetí formou metodických materiálů
jsou čtyři e-learningové kurzy rozdělené podle oborů. Výukové
jednotky výtvarného a hudebního oboru sloužily také jako základ
pro akční výzkum, který popisujeme v 7. klíčové aktivitě. Každý
učitel zpracoval třídílný dotazník. Tyto dotazníky byly podkladem
pro akční výzkum.

Každý z deseti textů obsahuje úvod, sumář materiálů, škol, metodik pro každý obor, další kapitola se věnuje vazbě na RVP ZUV
a je doplněna příklady několika ŠVP. Nejrozsáhlejší je poslední
část – soubor výukových jednotek.
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rozvoj kreativity na ZUŠ formou výuky improvizace. Předměty
improvizace a skladba jsou nejvhodnějšími hudebními předměty/
studijními zaměřeními, které přirozeně umožňují práci v inkluzivních skupinách žáků. Mezi přítomnými učiteli byli 4 zrakově
postižení/nevidomí (což je nepřímým důkazem platnosti předchozí věty). Hlavní lektor, varhaník Pavel Černý, zahájil soustředění přednáškou, kde shrnul své zkušenosti z šesti workshopů
improvizace, které pořádal v letech 2019 a 2020 v rámci projektu
na ZUŠ. První den lektorský tým doplnil houslista Lukáš Kuta,
druhý den flétnista a skladatel Jaroslav Pelikán a odpoledního
bloku se účastnil také spoluautor podnětů k didaktikám – muzikolog Robert Hugo.

Podněty k didaktikám jsou vytvořeny pro výtvarný obor. V hudebním oboru jsou zpracovány tyto texty:
• Podněty k didaktice pro výuku žáků se zrakovým postižením
v hudebním oboru,
• Podněty k didaktice výuky hudební nauky na ZUŠ,
• Podněty k didaktice výuky hudební improvizace na ZUŠ,
• Podněty k didaktice výuky skladby na ZUŠ,
• Podněty k didaktice výuky dvojplátkových dechových nástrojů,
• Podněty k didaktice výuky žesťových nástrojů na ZUŠ,
• Podněty k didaktice výuky hry na cembalo na ZUŠ,
• Podněty k didaktice výuky hry na kytaru na ZUŠ,
• Podněty k didaktice výuky hry na bicí nástroje na ZUŠ.

Hlavní část soustředění byla věnována diskusím a zkoušení nových didaktických textů, které výše uvedení autoři připravili pro
učitele improvizace (jedná se o zhruba 30 výukových jednotek).
Účastníci díky soustředění získali osobní zkušenost a mohli si
didaktické materiály „osahat“ v praxi – při individuální a především skupinové improvizaci na daná hudební i mimohudební
témata. Lektoři získali od účastníků cenné informace k dotvoření
didaktických materiálů pro výuku improvizace na ZUŠ.

Další texty formou příloh nabízejí inspiraci pro vedoucí školních souborů; uvádíme pohled psychologa na výuku žáků se SVP
v uměleckém vzdělávání, zaměřujeme se na žáky s postižením
sluchu na uměleckých školách a další.
4.2.2 Vzdělávací aktivity

Soustředění hudební improvizace
7. a 8. 2. 2020, Praha
LEKTOŘI: Pavel Černý, Lukáš Kuta a Jaroslav Pelikán

Ve dnech 7. a 8. 2. 2020 jsme pořádali v prostorách Hudební fakulty AMU, Malostranské nám. 13, Praha 1, soustředění improvizace, kterého se zúčastnilo celkem 47 učitelů. Tématem akce byl
36

Soustředění improvizace,
7. a 8. 2. 2020, Praha
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4.3.1 a 4.3.2 Akce pro žáky

Třetí a čtvrté soustředění se konalo v Praze, a to ve dnech 11. až
17. 3. a 3. až 7. 4. 2019. Ke sboru Čhavorenge se přidal pěvecký
sbor Pueri gaudentes (ZUŠ Šimáčkova, Praha 7) a sbor ze ZUŠ
Varnsdorf, který již spolupracoval na prvním setkání v květnu
2018. Dubnové setkání se podařilo uskutečnit za účasti celkem
118 žáků, což bylo pro členy romského pěveckého sboru Čhavorenge velkou inspirací. Ale bylo tomu také naopak: romské děti
a jejich živost, spontánnost a hudebnost byla velkou školou pro
žáky ZUŠ. Projekt v tomto ohledu fungoval oboustranně.

Soustředění a koncerty pěveckého
sboru Čhavorenge
2018 a 2019, Praha, Zderaz, Krásná Lípa
a Nové Město na Moravě
GARANTI AKTIVITY: Ida Kelarová a Petr Kadlec

V rámci projektu jsme uspořádali celkem 5 soustředění v celkové délce 24 dní. Hlavním cílem této aktivity je přivádět žáky
se sociálním znevýhodněním skrze hudbu k cílevědomé práci na
sobě a posílit jejich sebedůvěru, aby dokázali překročit hranice
sociální izolace a našli své místo ve společnosti.

Páté a poslední soustředění se uskutečnilo 17. 6. 2019 v ZUŠ Nové
Město na Moravě. Toto jednodenní soustředění bylo komornější.
Setkali se na něm členové Čhavorenge a žáci oddělení bicích
nástrojů ZUŠ Nové Město na Moravě. Soustředění bylo zakončeno koncertem, po koncertě skupina žáků ZUŠ a několika členů
Čhavorenge spontánně začala improvizovat.

První společné soustředění pěveckého sboru Čhavorenge, žáků
ZUŠ a členů České filharmonie se konalo od 14. do 19. 5. 2018
v Krásné Lípě. Účastníci soustředění (romské děti a mládež) nacvičovali sborový a sólový zpěv pod vedením Idy Kelarové a jejího
uměleckého týmu. Též se věnovali práci s hlasem a dýcháním. Na
programu nechyběl tradiční romský tanec ani nácvik choreografie na koncertní vystoupení pod vedením taneční profesionálky
Libuše Bachraté.

Hlavním cílem této aktivity bylo přivádět žáky se sociálním znevýhodněním skrze hudbu k cílevědomé práci na sobě a posílit
jejich sebedůvěru, aby dokázali překročit hranice sociální izolace
a našli své místo ve společnosti. Tento cíl se podařilo naplnit.
Například na soustředění 17. 6. přirozeně spolupracovali členové
Čhavorenge a žáci ZUŠ, což vyústilo dokonce ve společné, předem neplánované jamování (kolektivní hudební improvizace).

Další soustředění bylo 13. až 17. 2. 2019 v obci Zderaz u Proseče
(mezi Vysokým Mýtem a Hlinskem v Pardubickém kraji) a sešli se
zde členové pěveckého sboru Čhavorenge z celé České republiky.

V rámci soustředění byly uskutečněny celkem 3 koncerty. První
z nich se konal 16. 5. 2018 v kulturním domě Střelnice v Rumburku. Na tomto koncertě vystoupil pěvecký sbor Čhavorenge,
pěvecký sbor ZUŠ Varnsdorf a hráči České filharmonie. Kulturní
dům Střelnice poskytl svým zázemím a technickým vybavením

Pracovali na sborovém repertoáru pod vedením Idy Kelarové
a dalších lektorů.
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Koncert 17. 6. 2019,
Nové Město na Moravě

důstojný prostor pro tuto uměleckou aktivitu. Na koncert dorazilo přes 400 lidí z Rumburku a okolí.
Další koncert proběhl hned následující den (17. 5. 2018) ve Varnsdorfu, kde se přišlo podívat a poslechnout si sbor přes 200 lidí.
Na koncertě vystoupil pěvecký sbor Čhavorenge a pěvecký sbor
ZUŠ Varnsdorf. Oba koncerty (16. a 17. 5.) vedla Ida Kelarová se
svým týmem.
Třetí koncert – 17. 6. 2019 – se uskutečnil v ZUŠ Nové Město na
Moravě ve spolupráci s žáky bicího oddělení místní ZUŠ. Pěvecký
sbor Čhavorenge vedla Ida Kelarová, klavírní doprovod Desiderius Dužda, soubor žáků ZUŠ řídil Libor Orel.
Zkušenosti z realizace soustředění a koncertů jsou shrnuty
v publikaci. Věříme, že nabídneme dalším školám inspiraci pro
pořádání dalších společných aktivit s dětmi se sociálním znevýhodněním. V sociálně vyloučených lokalitách jsou, stejně
jako mezi ostatními dětmi, umělecky talentovaní. Je škoda
tyto talenty promarnit a neinspirovat jejich přístupem k hudbě
a ke světu také tzv. majoritu.
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4.3.3 Akce pro veřejnost

4.3.4 Metodický materiál

Koncert v sociálně vyloučené lokalitě

Publikace na téma práce s žáky
se sociálním znevýhodněním

18. 9. 2019, Brno

2019 a 2020

VEDOUCÍ SOUBORŮ: Drahoslav Bango, Ivan Herák
a Igor Karpilovskij

VEDOUCÍ AUTORSKÉHO TÝMU: Petr Kadlec

Záměrem akce bylo pozvat na koncert obyvatele jedné z největších sociálně vyloučených lokalit v ČR – brněnského Cejlu. Na doporučení spolupracující organizace IQ Roma servis – komunitní
centrum Savore džene jsme původně zvolený sál v lokalitě Cejlu
přesunuli. Vybraný sál Kabinetu múz nedaleko Cejlu se ukázal
jako dobrá volba.

Součástí projektu je také publikace shrnující zkušenosti z realizace aktivit pro děti se sociálním znevýhodněním. Především se
jedná o soustředění a koncerty pěveckého sboru Čhavorenge,
které popisujeme výše. Dalšími aktivitami na podporu těchto žáků
byl koncert 4.3.3, který jsme pořádali 18. 9. 2019 v Brně, hudební
setkání 4.3.5 v Plzni ve spolupráci s nízkoprahovým centrem Ponton, z. s., a dvě výtvarné dílny v létě 2018 a v létě 2019 na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni.

Na koncertě vystoupil pěvecký sbor Choirchestra, Ivan Herák
Band a Drahoslav Bango. Publikum se skládalo zhruba z poloviny
z romských posluchačů. Program se zaměřil na romskou hudbu
a jazz, včetně crossoverů obou hudebních žánrů a náznaků přesahů do rockové a popové hudby. Naopak úvod koncertu patřil
pěveckému sboru, který přednesl Aven Roma (trojhlasé romské
písně pro sbor) od Jiřího Laburdy.

Autorem úvodu je pedagog ZČU Josef Slowík. Následují texty,
které popisují aktivity projektu v širším kontextu práce s dětmi
se sociálním znevýhodněním. Publikace je doplněna obrazovou
dokumentací aktivit.

Koncertní sál Kabinetu múz byl vybaven kvalitním světelným
parkem, ozvučení zajistili špičkoví zvukaři z Tonstudia Jaromíra
Rajchmana. Koncert navštívilo zhruba 70 posluchačů.
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Workshop 15. 1. 2020, Plzeň

4.3.5 Akce pro žáky

Workshop pro žáky se sociálním
znevýhodněním
15. 1. 2020, Plzeň
LEKTOŘI: Štěpánka Lišková, Mirka Nowak a Tereza Stupková
ASISTENT: Robert Mimra

Tuto aktivitu jsme realizovali ve spolupráci s nízkoprahovým centrem Ponton, z. s. Akce byla určena pro děti ze sociálně vyloučených lokalit v Plzni, workshopu se účastnilo 11 dětí.
V prvním bloku představila Tereza Stupková účastníkům hudebně-divadelní hry, které měly za cíl probudit v dětech schopnost
rytmické a vokální improvizace a především vzájemné spolupráce.
Konkrétně se jednalo o hru „Hejá hají“, dramatickou improvizaci
„Jsem, beru“ a hudební improvizace jednotlivců s následující souhrou celé skupiny. Hudební improvizace byla aktivita, která žáky
zaujala nejvíce. Přesto bylo nezbytné několikrát vysvětlit, že během improvizace by nemělo vznikat nic známého, ale něco úplně
nového. Jakmile žáci toto pravidlo pochopili, vznikaly velmi povedené etudky a celá skupina pracovala ve vzájemné souhře.
Druhý blok vedla profesionální jazzová zpěvačka Mirka Nowak,
která zahájila výuku prací s dechem, vysvětlila termín dynamika.
Poté děti zkoušely zpívat v různých dynamických úrovních, včetně
nejslabší možné dynamiky. Lektorka sama předvedla několik
úryvků z jazzových standardů. Následovaly vokální improvizace
dětí a společný zpěv s rytmickým doprovodem.
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Třetí částí provázela zkušená pedagožka Štěpánka Lišková. Lektorka si přivezla velké množství etnických nástrojů. Výuku zahájila na tibetské mísy. Děti nejprve hledaly nejkrásnější tón, poté
zkoušely další techniky hry. Došlo též na krátký výklad fyziky –
názornou ukázku šíření zvukových vln v tibetské míse naplněné
vodou. Dále lektorka představila několik exotických hudebních
nástrojů. Poslední část výuky se zaměřila na perkusivní bicí nástroj djembe. Lektorka děti rozdělila do tří skupin. Postupně
s každou skupinou nacvičila rytmické modely (paterny). Poté
se vše secvičilo dohromady. Výsledkem byla výrazně rytmická
etnická kompozice, kterou si účastníci velmi užili.

V rámci projektu jsme uspořádali velké množství vzdělávacích
aktivit. Na učitele a ředitele ZUŠ jsme cílili v aktivitě 4.5, kde
jsme zařadili semináře k metodě CLIL, vzdělávání žáků se zrakovým postižením na ZUŠ, školení Videozáznam školní akce, kurzy
filmové a audiovizuální výchovy, setkání učitelů různých typů
a stupňů škol. Tyto aktivity popisujeme v následujících kapitolách.
V aktivitě 4.5 jsme také uspořádali celkem 39 workshopů a seminářů na různá témata podle požadavků spolupracujících škol.
Velký zájem učitelů byl o workshopy improvizace, které vedl
varhaník Pavel Černý. Kurzy byly určeny učitelům hudebního
oboru ZUŠ – nejen učitelům hry na klavír a varhany, ale byly
koncipovány pro všechna studijní zaměření hudebního oboru.
V letech 2019 a 2020 jsme realizovali celkem 7 workshopů. Do
projektu jsme přidali také dvoudenní soustředění improvizace
v únoru 2020 v Praze. Pro výuku improvizace jsme vytvořili didaktické texty.

4.5.1, 4.5.2, 4.5.4 a 4.5.5 Vzdělávací aktivity

Vzdělávací aktivity pro učitele
a vedoucí pracovníky škol
2017 až 2020, Praha, Brno, Plzeň, Liberec, Karlovy Vary,
Ostrava-Mariánské Hory, Ostrava-Polanka nad Odrou,
Žamberk, Sedlčany, Jeseník, Rýmařov, Kadaň, Poděbrady,
Rožmitál pod Třemšínem, Náchod, Hradec nad Moravicí,
Dobruška, Vimperk, Štětí, Český Krumlov, Odry, Brušperk
a Studénka

Celkem 3 semináře byly vedeny psycholožkami Táňou Brodskou
a Leonou Dolejšovou. Jednalo se o osobnostní rozvoj pedagogů
ZUŠ. Tématy seminářů byly například motivace učitele i žáka
a specifika komunikace s žáky různého věku, temperamentová
typologie, stres a možnosti jeho zvládání, nejčastější poruchy
chování u dětí nebo vývoj osobnosti učitele.

LEKTOŘI: Táňa Brodská, Pavel Černý, Leona Dolejšová,
Markéta Dvořáková, Ludmila Fidlerová, Pavlína Hublová,
Šárka Káňová, Štěpánka Lišková, Ivo Medek, Robert Mimra,
Jaroslav Musil, Markéta Pastorová, Anna Marie Pivodová,
Jaroslav Raušer, Pavel Sochor, Jiří Taufer, Miloslav Tengler,
Lucie Valentová a Vladimír Vondráček

Další semináře se zaměřily na témata hudebního oboru ZUŠ a na
výuku hudební výchovy na ZŠ. Jednalo se celkem o 17 seminářů,
které se věnovaly výuce žáků se SVP v hudebních předmětech,
využití technologií v uměleckém vzdělávání, výuce skladby na
ZUŠ (druhý seminář na toto téma bude realizován po uzávěrce
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Seminář 5. 2. 2020, Náchod
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učitele. Při politováníhodné absenci kariérního řádu učitelů
v českých školách je třeba hledat a pokud možno i najít oporu
pro profesní rozvoj každého pedagoga. Pokud ji totiž nenajdeme,
je učitel ohrožen mnoha zvykovými právy, včetně toho, že od
okamžiku absolvování školy až do důchodu není ani motivován,
ani tlačen do jakéhokoli studia a zvyšování svých profesních dovedností. Profesní portfolio zde tedy není chápáno jako pouhý
výčet profesních či osobních životních milníků, to bychom tvořili
pouhé curriculum vitae. Jde spíš o to, urovnat si myšlenky a na
základě sestaveného seznamu profesních úspěchů naplánovat
další profesní rozvoj. K tomu slouží komentáře, jednoduchý balanční graf, metoda GROW, plánování. V rámci semináře je dostupná šablona pro tvorbu profesního portfolia, včetně ukázek
hotových portfolií pro inspiraci.“

textů do brožury). Jeden z workshopů se zaměřil na využití
etnických nástrojů ve výuce ZUŠ a ZŠ. Seminář se věnoval tématu spolupráce učitelů a umělců, který vycházel z aktivity 3.1
našeho projektu. Seminář v listopadu 2017 vedla Pavlína Hublová,
která představila Metodický portál RVP.CZ a jeho využití ve výuce
uměleckých předmětů na ZŠ a ve výuce na ZUŠ.
Pro učitele výtvarného oboru ZUŠ a učitele výtvarné výchovy ZŠ
jsme realizovali 2 semináře. První z nich se konal v dubnu 2019
v Brně pod vedením Ludmily Fidlerové a Pavla Sochora. Tématem
bylo naplňování inkluzivních hodnot ve výtvarném oboru. Druhý
seminář v červnu 2019 v Praze byl vedený Markétou Pastorovou
na téma problematika minimálních výstupů z RVP ve výtvarném
oboru v reálných výukových situacích.
Tři semináře vedl ředitel ZUŠ I. Hanuše Miloslav Tengler, který
má dlouholeté zkušenosti s výukou žáků se zrakovým postižením
a nevidomých. Učitele na těchto seminářích seznámil se specifiky výuky těchto žáků.

Výše uvedené vzdělávací aktivity vycházely z dalších aktivit realizovaných v rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání
pro rovné příležitosti. Mohli jsme tak využít získané zkušenosti,
které jsme nabyli při realizaci pilotních aktivit pro žáky, spoluprací mezi učiteli a akademickými pracovníky během tvorby
metodických a didaktických materiálů a publikací, při spolupráci
s dalšími institucemi, umělci a odborníky.

Pro ředitele škol jsme realizovali 7 seminářů na témata Žáci se
SVP ve výuce na ZUŠ (lektorka Lucie Valentová), Hodnocení
žáků (a učitelů) ve výuce na ZUŠ (lektorka Anna Marie Pivodová),
Osobní portfolio pedagoga (lektor Jiří Taufer) a Využití principů
projektového managementu v řízení ZUŠ (lektor Robert Mimra).
K seminářům na téma Portfolio pedagoga se vyjádřil Jiří Taufer,
lektor a ředitel ZUŠ Rýmařov, takto:

Trvalá stopa vzdělávacích aktivit projektu je obsažena v písemných výstupech projektu, které jsou dostupné na webových
stránkách Kreativnibudoucnost.cz, zkušenosti předáváme ve
formě e-learningových kurzů, volně jsou dostupné také v několika webinářích. Na projektové vzdělávací akce navazují akreditované kurzy a semináře, kde některá z výše uvedených témat
dále rozpracováváme.

„Profesní portfolio je v rámci semináře chápáno jako jedno
z možných východisek pro tvorbu Plánu profesního rozvoje
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4.5.3 Vzdělávací aktivity

4.5.6 Vzdělávací aktivity

Setkání učitelů

Semináře k využití metody CLIL

20. 4. 2018, Plzeň

2017 a 2019, Židlochovice, Rýmařov, Tišnov a Vysoké Mýto

MODERÁTOR: Martina Komzáková

LEKTOR: Zdeněk Vašíček

Dne 20. 4. 2018 se v prostorách rektorátu Západočeské univerzity
v Plzni uskutečnilo setkání s učiteli, kteří spolupracovali a testovali metodické materiály vytvářené v klíčové aktivitě č. 3. Akce se
zúčastnilo celkem 14 učitelů, kteří testovali metodické materiály,
a 6 členů autorského a realizačního týmu. Učitelé byli seznámeni
s projektem a jejich rolí v projektu. Byl představen e-learningový
kurz, který je určen pro testující učitele. Pavel Sochor seznámil učitele s pojetím inkluze, které preferují autoři metodických
materiálů. Poté se učitelé rozdělili do skupin podle oborů a pracovali s lektory a členy realizačního týmu projektu na pilotních
výukových jednotkách, které tvoří hlavní součást metodických
materiálů.

V rámci projektu jsme realizovali celkem 4 semináře, které se
zaměřily na výuku s využitím metody CLIL (Content and Language Integrated Learning) ve výuce na ZUŠ a v hudební výchově ZŠ a SŠ. Semináře vedl Zdeněk Vašíček, zkušený lektor,
jenž se dlouhodobě metodou CLIL zabývá. Semináře se uskutečnily 28. 11. 2017 v ZUŠ Židlochovice, 10. 1. 2019 v ZUŠ Rýmařov,
25. 4. 2019 v ZUŠ Tišnov a 3. 5. 2019 v ZUŠ Vysoké Mýto. Celková
účast byla 35 pedagogů.
K seminářům věnujícím se metodě CLIL se vyjádřil Jiří Taufer,
ředitel ZUŠ Rýmařov:
„Představa, že si moderní škola vystačí soustředit se pouze na
malou Českou republiku, je v roce 2020 úsměvná. Je opravdu
nezbytné, aby učitelé i žáci a studenti bez problémů překračovali
hranice a komunikovali se zahraničím. To ale bez znalosti jazyka
a dalších komunikačních prostředků jednoduše nelze. Pokud si
tuto skutečnost uvědomíme, zcela jistě uvítáme zařazení metody
CLIL do výuky i ve škole, kde by to snad člověk ani nečekal – ve
škole základní umělecké. Přitom se lze domnívat, že právě umělci
jsou ti, kteří používají hudbu, tanec, umění dramatické či výtvarné
jako ,idioma universal´, tedy jazyk všech. Rozvoj komunikačních
a jazykových kompetencí v prostředí uměleckého vzdělávání je
zcela přirozený a vlastně velmi snadný. Nejde totiž o výuku cizího
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Klíčová aktivita č. 4
a učitelům. Účastníci kurzů se seznámili s kompletní metodikou
filmové – audiovizuální tvorby a výchovy a vývojem výrazových
prostředků audiovize. Kurzy obsahovaly teoretickou i praktickou
část. Teoretická výuka se skládala z přednášek a seminářů, z projekcí a následného rozboru významných filmů české i světové
kinematografie. Praktická část byla věnována práci s kamerou,
natáčení, osvětlování, střihu, problematice příjmu zvuku apod.
Účastníci vytvořili několik elementárních praktických cvičení seznamujících se základy audiovizuálního – filmového vyjadřování.
Stranou nezůstala ani redakční, dramaturgická a scenáristická
příprava. Součástí kurzů byly také informace o vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami v rámci tohoto oboru.

jazyka (to umějí daleko lépe kolegové jazykáři, kterým určitě není
dobré plést se do řemesla), ale o výuku prostřednictvím cizího
jazyka, což na žáky ani na učitele neklade kdovíjaké nároky. Spíš
jde o chuť a odvahu zkusit něco nového a pro moderní školu
dvacátých let 21. století přínosného.
V ZUŠ Rýmařov jsme zavedli metodu CLIL ve výuce literárně-dramatického oboru, výtvarného oboru a v hudebním oboru ve výuce
hry na zobcovou flétnu a v hudební teorii. Žáky do ničeho nenutíme, nehodnotíme je a velmi citlivě zvažujeme i délku ,vstupů´
CLIL do výuky – někdy stačí dvě tři minuty, někdy se tématu věnujeme déle, nikdy však celou lekci. Žáci přijímají CLIL velmi pozitivně
– jednak se rádi ,předvedou´, jednak většinou vysoce oceňují, že
jejich učitel umí něco, co ostatní ne. Navíc se naše škola profiluje
jako škola projektová s mnohaletými aktivitami po celé Evropě.
To, co se společně naučíme v oblasti užívání cizího jazyka, pak
skutečně používáme při organizaci koncertů, výstav, představení,
do nichž se zapojují naše děti spolu s dětmi ze zahraničí.“

Celkem bylo realizováno 14 víkendových kurzů rozdělených do
tří semestrů, během kterých se absolventi kurzů naučili pracovat se základními vyjadřovacími možnosti a prostředky filmového
jazyka, orientovat se v hlavních etapách vývoje filmu a audiovizuálního vyjadřování, v jeho současných podobách i perspektivě.
Absolventi jsou schopni pracovat s dětmi a mládeží v tomto oboru
i na různých typech škol a mohou jim pomoci rozvíjet analytické schopnosti i následnou reflexi a schopnost komunikace,
především tím, že dokážou zprostředkovat žákům audiovizuální
výrazový aparát kinematografie jako individuální tvůrčí zkušenost. Absolventi dokážou vést praktická cvičení a jsou schopni
samostatně vytvářet audiovizuální práce (reportáž, dokument,
krátký film atd.).

4.5.7 Vzdělávací aktivity

Kurzy audiovizuální a filmové výchovy
Březen 2018 až červen 2019, Hradec Králové
VEDOUCÍ LEKTOŘI: Rudolf Adler a Jiří Myslík

Kurzy audiovizuální a filmové výchovy byly pořádány v Centru
podpory uměleckých aktivit Impuls v Hradci Králové. Byly určeny
studentům pedagogických fakult, uměleckých VŠ, konzervatoří
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Kurzy audiovizuální a filmové výchovy,
školní rok 2018/2019, Hradec Králové
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4.5.8 Vzdělávací aktivity

4.6.1 Akce pro žáky

Videozáznamy aktivit projektu
a školení Videozáznam školní akce

Modul pro žáky se SVP
2018, Praha a Brandýs nad Labem

2017 až 2020, Praha, Brno, Plzeň, Brandýs nad Labem,
Pardubice, Sedlčany, Jihlava, Police nad Metují, Velvary,
Ostrava-Polanka nad Odrou

KOORDINAČNÍ TÝM: Dušan Klačko, Kateřina Vokounová
a Robert Mimra
LEKTOŘI: Petr Bernášek, Magdalena Gracerová,
Barbora Kadlecová, Václav Mácha, Eliška Novotná,
Pavlína Úlehla Senič, Barbora Schneibergová,
Ramona Schulz, Ada Slivanská, Václav Slivanský
a Miloslav Tengler

LEKTOR A GARANT: Vladimír Beran

Součástí projektu byl také záznam některých aktivit na video
a školení Videozáznam školní akce. Realizátorem, lektorem a garantem aktivity 4.5.8 byl Vladimír Beran, pedagog ZUŠ Police
nad Metují.

Cílem modulu bylo nabídnout v rámci mezinárodních letních hudebních kurzů Ameropa (a jejich Youth programu) prostor žákům
se SVP. Těmto žákům a jejich rodičům byla na kurzech poskytnuta
podpora z projektu a přítomnost speciálního pedagoga a asistentů zajistila bezpečný průběh kurzů pro žáky se SVP a ostatní
účastníky.

K 20. 2. 2020 bylo pořízeno 43 „videoklipů“ z 20 akcí projektu.
Některé videozáznamy byly vytvářeny společně s žákem se SVP,
tvorba videí tak byla zároveň výukou. Videozáznamy pilotních
hodin pomohly autorům metodických a didaktických materiálů
vytvářených v rámci projektu. Průběžná videodokumentace pomohla realizátorům projektu s organizací dalších aktivit. Především však videa slouží jako příklady dobré praxe pro učitele. Část
videí je volně dostupná na webových stránkách projektu, další
videa jsou vzhledem k ochraně osobních údajů ke zhlédnutí v neveřejné sekci webu, resp. neveřejném Youtube kanálu projektu.

Kurzy byly rozdělené na sólové mistrovské kurzy (pro starší
účastníky) a Youth program pro děti do 14 let. Sólových kurzů
se zúčastnili 3 studenti se SVP, Youth programu 6 žáků se SVP
a 2 žáci, kteří byli na hranici SVP. V rámci Youth programu byla
nabídnuta celá škála aktivit, které se děti účastnily. Kromě svého
hlavního oboru a korepetic, kam docházeli jednotlivě, měli žáci
společný program. V rámci společného programu byli rozděleni
do skupin, které se střídaly na výtvarném programu, notačním
programu a kreativním programu. Mezi programy nechyběly hry
ani odpočinek.

Vladimír Beran také vedl školení Videozáznam školní akce, realizoval celkem 4 školení v roce 2020.
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Výtvarné dílny
30. 7. až 1. 8. 2018, Plzeň

Součástí kurzů byl doplňkový program. Výtvarný program proběhl v galerii Crux pod vedením Barbory Schneibergové a malířky a pedagožky Viktórie Rampal Dzurenko. Kreativní program
pěstoval celou škálu dovedností dětí – pohyb, řeč, zpěv, hru na
nástroj, aby vytvořily svůj vlastní osobitý hudební jazyk. Inspirace
vycházely z obrazů, hudby, rytmu, tance a řeči. Další doplňkový
program byla výuka notačního programu MuseScore.
Součástí aktivity byly odpolední mistrovské kurzy se známými
osobnostmi (například Kateřinou Englichovou nebo Jaroslavem
Svěceným). Kurz byl uzavřen veřejným koncertem účastníků na
zámku v Brandýse nad Labem.
Celkem se účastnilo Youth programu přes 40 dětí do 14 let, žáci
se SVP byli do této skupiny plně zapojeni. K dispozici byli žákům
se SVP asistenti a speciální pedagogové pod vedením Magdaleny
Gracerové. Kurzy proběhly bez problému a zcela naplnily svůj cíl.
4.6.2 Akce pro žáky

Letní výtvarné dílny
2018 a 2019, Plzeň
LEKTOŘI: Martina Komzáková, Pavel Sochor a Jan Svoboda

Letní výtvarné dílny se uskutečnily na katedře výtvarné výchovy a kultury (KVK) FPE ZČU Plzeň ve dvou cyklech 2x 3 dny,
které se zopakovaly druhé léto s tou změnou, že skupiny dětí
se zúčastnily dílny s opačným programem. Dílen se zúčastnily 2
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4.7 Vzdělávací aktivity

skupiny žáků – v jedné byl přítomen žák s PAS a druhou tvořila
skupina dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí ve věkovém
rozpětí 7–15 let v počtu cca 12 dětí. Kurzů se zároveň zúčastnili
pedagogičtí asistenti z řad studentů KVK, osobní pedagogický
asistent žáka s PAS a vychovatelé z nízkoprahových center, kam
docházejí děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Počet
asistentů se odvíjel od náročnosti realizovaných aktivit, neboť
program se odehrával jak v prostoru ateliéru KVK, tak ve venkovním prostředí.

E-learningové kurzy a webináře
2017 až 2020
GARANTI: Miloslav Khas a Veronika Topinková

Projekt Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti usiloval o podporu využívání technologií v uměleckém vzdělávání.
Velký prostor pro představení technologických možností byl nabídnut učitelům na konferenci Kreativní budoucnost, kterou jsme
pořádali v listopadu 2018 v Brně. Celkem 10 seminářů v aktivitě
4.5.1 se věnovalo tématu technologií na ZUŠ. Na dalším semináři
jsme představili platformu RVP.CZ, kde je umístěno velké množství metodických materiálů pro všechny typy škol.

Obsahem kurzů byly výtvarné tvůrčí činnosti zaměřené na
rozvíjení smyslové citlivosti, rozvíjení komunikačních účinků
a uplatňování subjektivity. Tyto činnosti byly vzájemně provázány a probíhaly v rovině vnímání, tvorby a interpretace.
Základním tématem kurzů bylo poznání významu unikátní jedinečnosti a neopakovatelnosti každého lidského jedince jak ve
své tělesné jedinečnosti, tak duševní originalitě, pro obohacení
a rozvíjení kulturně-společenské podstaty lidské společnosti.
Konkrétním obsahem kurzů bylo seznámení s grafickými technikami (dílna „Tisk“) a artefiletický projekt s prvky land artu
a prostorové tvorby (dílna „Golem, nebo člověk?“).

Součástí projektu je také realizace 6 webinářů v letech 2019
a 2020 a vytvoření 8 e-learningových kurzů. Tyto e-kurzy byly
vytvořeny v prostředí Moodle, které nabízí nejširší možnosti pro
tvorbu on-line vzdělávacích aktivit. Je možné také vytvářet testy
v různých podobách, vkládat libovolné digitální materiály a propojovat e-kurzy s některými dalšími aplikacemi. Od roku 2018
jsme vytvořili tyto kurzy:

Průběh a výsledky realizace dílen vedly k zajímavým úvahám
o tom, jak efektivní podpůrná opatření ze strany pedagogů, asistentů a volba vhodných technik a materiálu mohou vést k nadprůměrným až neočekávaným výsledkům toho, jakých konkrétních výstupů jsou žáci se SVP schopni.

• Hudební nauka pro žáky se SVP,
• Inkluze ve výtvarné výchově a výtvarném oboru v ZUŠ,
• Metodické materiály pro hudební obor,
• Metodické materiály pro výtvarný obor,
• Metodické materiály pro taneční obor,
• Metodické materiály pro literárně-dramatický obor,
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• E-kurz pro výuku skladby na ZUŠ,
• E-kurz pro výuku improvizace na ZUŠ.

inkluze v uměleckém vzdělávání. Lektorkou semináře byla Lucie
Valentová. Seminář organizoval Národní institut dalšího vzdělávání.

Tyto kurzy byly otestovány učiteli uměleckých škol a na základě
připomínek autoři dotvářejí podobu e-learningového vzdělávání
v projektu. Kurzy budou přístupné na základě bezplatné registrace a budou tvořit otevřené prostředí pro sdílení dalších informací, vytváření nových e-kurzů. Součástí projektového e-learningu jsou diskusní fóra pro všechny registrované uživatele.

Třetí seminář se konal 13. 11. 2019 v Business Link Visionary, Praha 7.
Seminář se zaměřoval na identifikování potřeb školy a rodiny
a třecí plochy, nedorozumění a konflikty. Lektorem byl psycholog
David Čáp. Pracovnice projektu, která seminář absolvovala, poté
zpracovala dotazník pro rodiče Gymnázia a Hudební školy hl. m.
Prahy, který je součástí výstupů projektu. Seminář realizovala
společnost Monika Puškinová, s. r. o.

4.8 Vzdělávací aktivity

Vzdělávací aktivity v rámci DVPP
2018 a 2019, Praha
LEKTOŘI: David Čáp a Lucie Valentová

Kurz DVPP pro pracovníky projektu jsme uspořádali dne
12. 2. 2018 v prostorách Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy.
Kurz byl uspořádán formou semináře pro lektory vzdělávacích
aktivit projektu. Lektorkou kurzu byla Lucie Valentová. Seminář
byl outsourcován – organizoval jej Národní institut dalšího vzdělávání. Témata semináře: společné úvodní zamyšlení nad procesem inkluze – společného vzdělávání, zkušenosti s žáky se SVP,
žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, integrace – inkluze.
Další seminář se uskutečnil dne 16. 10. 2018 opět na Gymnáziu
a Hudební škole hl. m. Prahy. Tématem semináře bylo společné
vzdělávání, zkušenosti s žáky se SVP, integrace – inkluze a specifika
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5.1.1 a 5.1.2 Vzdělávací aktivity

5.1.3 Metodické a didaktické materiály

2017 až 2019

2019 a 2020

GARANTI: Alexandros Charalambidis a Jiří Stárek

Autor: Jiří Stárek

Aktivita „Analýza potřeb na kompetence absolventů konzervatoří“ umožnila prostřednictvím vyhodnocení dotazníků zaslaných
všem ZUŠ ČR identifikovat okruhy problémů a definovat požadavky na kompetence absolventů konzervatoří z hlediska potřeb
vzdělávání na ZUŠ. Ze zjištěných požadavků vyplynula skutečnost,
že pedagogická příprava absolventů na konzervatořích má mnoho
rezerv, které si začínají uvědomovat i samotní studenti. Ukazuje
se, že chybí například hlubší vhled do problematiky kolektivních
předmětů, kde se objevuje i téma inkluze. Proto další navazující
aktivita „Rozbor, posouzení a návrhy úprav vzdělávacích obsahů
u vybraných předmětů pedagogického zaměření ve ŠVP partnerských konzervatoří“ byla zaměřena na pedagogické předměty,
které reflektují obsahový okruh „Umělecko-pedagogická příprava z RVP“ konzervatoří. V aktivitě byly analyzovány ŠVP čtyř
partnerských konzervatoří (Pražská konzervatoř, Konzervatoř
J. Deyla, Konzervatoř Pardubice a Konzervatoř Teplice) a naznačena možná cesta k prohloubení spolupráce na sebe navazujících
škol s uměleckým zaměřením.

„Cesta inkluze“ je vlastně informační plakát do každé sborovny.
Na formátu A3 budou graficky zpracována témata, kterými by se
mohli učitelé na základních uměleckých školách, v rámci společného vzdělávání, zabývat. Tento plakát by měl působit jako inspirační zdroj k zahájení přemýšlení o principech společného vzdělávání. Pokud způsobí diskusi mezi učiteli, vyprovokuje vzájemnou
výměnu názorů nebo vyvolá vlastní uvažování, splní svůj účel.
Některé vzdělávací postupy totiž nelze učitelům přikázat. Ani
nejpřísnější ředitelská rozhodnutí nemohou zajistit, že určité žádoucí pedagogické postupy budou ve škole smysluplně zaváděny.
Každému začátku změny v přístupu k žákům, a je jedno, zda jde
o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo o žáky, kteří
žádná podpůrná opatření nepotřebují, předchází změna způsobu,
jakým o své profesi uvažují samotní učitelé. „Cesta inkluze“ je
tedy určitý vizuální impuls k zahájení diskuse, kdy učitelé mohou
nejen vyjadřovat své názory, ale jsou zároveň otevřeni v dialogu
přijmout, na základě argumentů, i názor druhého.

Práce se ŠVP konzervatoří

Materiál Cesta inkluze
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Klíčová aktivita č. 6
5.1.4 Akce pro žáky

6.1.1, 6.1.2 a 6.1.3 Vzdělávací aktivity

2017 až 2019, Praha, Pardubice, Teplice

2017 až 2019, Brno, Františkovy Lázně, Kadaň, Mimoň,
Nepomuk, Olomouc, Orlová, Pardubice, Police nad Metují,
Sedlčany, Praha, Třešť, Vimperk

Semináře pro žáky konzervatoří

Práce se ŠVP ZUŠ

LEKTOŘI: Jiří Stárek a Lucie Valentová

Cílem čtyř seminářů pro studenty, pořádaných na partnerských
konzervatořích, nebylo pouze seznámení s historií a současností
základního uměleckého vzdělávání, ale i obeznámení se základními principy, na kterých byla v předcházejících letech uskutečňována reforma v tomto druhu škol a otevření tématu inkluze.
Analýza předností, nedostatků, příležitostí i hrozeb, vytvořená
před spuštěním kurikulární reformy, struktura RVP ZUV, principy,
na nichž je základní kurikulární dokument postaven, význam klíčových kompetencí, parametry a zákonitosti tvorby školních výstupů apod., byla témata prvního semináře, která se se studenty
na seminářích diskutovala, a to vždy s přihlédnutím k obsahům
současných předmětů pedagogiky, jež se na konzervatoři vyučují.

GARANT: Jiří Stárek
ANALYTICI ŠVP: Alexandros Charalambidis, Jana Mazánková,
Jiří Taufer a Lucie Valentová

Aktivity „Zpracování všeobecné analýzy a vyhodnocení ŠVP
vybraných partnerských ZUŠ (z hlediska kurikulární reformy)“,
„Zpracování celkové analýzy ŠVP“ a „Posouzení a zpracování
konkrétních návrhů úprav vzdělávacích obsahů ve ŠVP u vybraných partnerských ZUŠ“ byly zaměřeny na dílčí analýzy ŠVP
partnerských škol a následné zpracování komplexní analýzy. Dílčí
analýzy byly provedeny ve spolupráci realizačního týmu s dalšími přizvanými odborníky z řad ředitelů ZUŠ. Analyzováno bylo
13 programů partnerských škol (návrhy na úpravy byly následně
koordinátorem aktivity konzultovány s těmito řediteli a byla jim
poskytnuta odborná pomoc). Tyto analýzy se pak staly podkladem
pro komplexní sběr podnětů, jakési shrnutí zásadních nedostatků
ve ŠVP a návrhů na jejich odstranění. Jako „vedlejší produkt“
vznikl také návrh na případné úpravy RVP ZUŠ při možných revizích kurikula. Díky výsledkům analýzy je nyní možné přesněji
definovat nejčastější problematické okruhy týkající se kurikulární
reformy v základním uměleckém vzdělávání.

Další tři semináře měly za cíl seznámit studenty konzervatoří
s problematikou inkluze na základních uměleckých školách a odkrytí námětů, jaký prostor se pro inkluzivní přístup na školách
uměleckého směru pro studenty otevírá, pokud si zvolí po studiu
pedagogickou dráhu např. na ZUŠ.
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Klíčová aktivita č. 6
6.1.4 a 6.1.5 Metodické materiály

Součástí této aktivity bude také tvorba metodických materiálů
pro učitele, sestavených z reflexí učitelů a ředitelů škol, kteří
mají zkušenost s výukou žáků se SVP na ZUŠ. Metodické materiály budou tvořit základnu pro další diskusi mezi učiteli na téma
inkluze v uměleckém vzdělávání.

Manuál pro ředitele a metodické
materiály pro učitele
2018 až 2020
AUTOŘI: Jiří Stárek a Lucie Valentová

Dokument „Společné vzdělávání na ZUŠ – Manuál pro ředitele“
byl vytvořen jako podpůrný materiál pro ředitele základních
uměleckých škol, kteří se rozhodnou věnovat tématu inkluze
v uměleckém vzdělávání hlouběji a systémově. Jednotlivé kapitoly
nejsou sestaveny tak, aby ředitele pouze směrovaly k jednotlivým
manažerským krokům, a oni tak naplnili zákonné povinnosti spojené se společným vzděláváním. Jde o to, aby je vedly k hlubšímu
porozumění a pochopení vlastních postojů, které ovlivňují jejich
rozhodování a mají pak dopad na celkovou atmosféru ve škole.
Každá kapitola obsahuje „Připomeňme si“, což je výběr těch nejdůležitějších témat, část „K zamyšlení“, kde si ředitelé mohou
odpovědět na otázky inspirující k přemýšlení a „Co si chci poznamenat“, kde si pak zapíšou vše potřebné. Smyslem publikace není
poskytnout přímo „návod“, jak postupovat v určitých konkrétních
případech. Nejde ani o to, aby ředitel detailně znal veškeré zákonné normy, kterými se při společném vzdělávání má řídit. Bude
stačit, když začne o principu rovného přístupu ke vzdělávání přemýšlet a uvědomí si, že platí i pro ZUŠ, kde, na rozdíl od jiných
druhů škol, je spíše příležitostí než hrozbou.
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Klíčová aktivita č. 7
7.1 Výzkum

žákovských prací a děl či fotograﬁí pořízených učiteli; analýza
videozáznamů výuky na základě metodiky 3A videohospitace.

Akční výzkum

Výsledky výzkumu jsou shrnuty ve 4 hlavních oblastech:

2018 až 2020, Plzeň, Rokycany, Domažlice, Kralovice, Dobřany,
Teplice, Praha, Sedlčany, Brno, Frýdek-Místek, Bohosudov,
Plavy, Litvínov, Chrást, Aš, Blatná

1) Vyhodnocení pedagogických determinant výuky dle okruhů
lekcí (hlavní cíl projektu)
2) Příklady dobré praxe v motivaci žáků k učení ve sledovaných
lekcích
3) Příklady dobré praxe rozumění žáka obsahu učiva ve výuce
výtvarné výchovy ve sledovaných lekcích
4) P
 říklady dobré praxe zvládnutí vzdělávacích obsahů u žáků se
SVP – kritická místa ve výuce a jejich překonání

AUTOŘI: Martina Komzáková, Jan Slavík, Pavel Sochor a kol.

Hlavními výzkumnými oblastmi realizovaného akčního výzkumu
projektu za hudební a výtvarný obor byly 1) učitelovo pojetí výuky
reflektované z hlediska jeho předpokladů pro inkluzivní vzdělávání a hodnocené prostřednictvím didaktické analýzy skrze
realizované výukové lekce oboru VV, 2) testované výukové lekce
jako nástroj participace všech dětí ve vzdělávání mající inkluzivní
potenciál.
Výzkumný soubor sestával z otestovaných modelových lekcí, kde
každý testující učitel testoval 3 zvolené výukové lekce.
Design výzkumu byl nastaven podle modelu, který vycházel
z komparace modelů Coghlana a Brannicka (2001) a Elliotta (1991).
Pro potřeby našeho výzkumu byl model následně modifikován
(Sochor, 2014).
Pro naplnění výzkumného záměru byly využity následující výzkumné metody: didaktická analýza vyplněných formulářů učiteli;
didaktická a speciálně pedagogická analýza polostrukturovaných
psaných učitelských reﬂexí; individuální polostrukturované rozhovory s učiteli; konceptová analýza dalších výstupů v podobě
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Skladatelská dílna
17. 1. 2020, Velvary

Klíčová aktivita č. 8
8.1.1 Akce pro žáky

Hudební kurzy a skladatelské dílny
2018 až 2020, Praha, Velvary
LEKTOŘI: Robert Mimra, Jaroslav Raušer a Jana Vörösová

Hudební kurzy pořádal lektor Jaroslav Raušer v letech 2018 a 2019
na ZŠ Korunovační, Praha 7 a poté v 1. pololetí školního roku
2019/2020 ve Skautském institutu v Praze. Celkem se jednalo
o 4 řady, vždy jednou týdně během jednoho pololetí. Lektor se
se skupinou žáků věnoval hudební tvorbě s využitím digitálních
technologií a softwarů pro zpracování zvuku. Děti se v těchto
kurzech učily skládat hudbu na počítači, pracovat se samplováním zvuků, lektor je vedl k pochopení struktury hudební kompozice. V dalších lekcích se žáci učili orientovat v jednotlivých
hudebních nástrojích, které uměli rozeznávat, a poté navrhovat
jednoduché aranže v přehledných hudebních formách. Výstupem
jsou zvukové soubory s krátkými skladbami žáků. Jeden žák dokonce zpracoval hudební podklad k několikaminutovému videu
k výstavě výtvarných haptických prací.
Skladatelské dílny (modul skladby) byly uspořádány v lednu
a únoru 2020. Cílem dílen bylo nabídnout žákům rozličné skladatelské metody formou her. Lektoři využívali netradiční hudební
nástroje. Součástí dílen byla také hudební improvizace na základě
například grafických partitur.
Lektoři pracovali s inkluzivními skupinami žáků. Bylo tak možné
vyzkoušet netradiční přístupy k výuce hudby také s žáky se SVP.
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8.1.2 Vzdělávací aktivity / Akce pro žáky

Dílny hudební improvizace
Školní rok 2017/2018, Brno
LEKTORKA: Marcela Slaná
ASISTENTKA: Silvie Sommrová

Dílny hudební improvizace jsme pořádali ve školním roce
2017/2018. Uskutečnilo se celkem 6 jednodenních dílen v ZUŠ
A. Doležala v Brně a 6 odpoledních dílen v ZUŠ V. Kaprálové
v Brně. Dílny vedla zkušená pedagožka Marcela Slaná, jíž asistovala Silvie Sommrová. Dílny nabídly žákům 1. až 5. třídy ZŠ kreativní aktivity, které rozvíjely jejich hudební tvořivost. Dílny pomohly vyhledávat nové talenty, podpořily estetické vnímání dětí,
rozvíjely jejich sociální dovednosti skrze vzájemnou spolupráci,
vedly k zodpovědnosti za skupinu. V průběhu jejich realizace se
cíleně vytvářelo prostředí pro inkluzi žáků se SVP (lektorka pracovala s inkluzivními skupinami dětí). Při výuce improvizace byla
využita celá řada metodických postupů – od pohybové a hlasové
improvizace přes poslech a jeho výtvarné zpracování až např.
k vědomé práci s hudebními nápady, které děti za pomoci lektorky zapisovaly do not.
Učitelé se dílen účastnili formou náslechů. Lektorka vždy na úvod
každé dílny seznámila pedagogy s plánem výuky, o přestávkách
mezi jednotlivými bloky odpovídala na otázky pedagogů a v závěru dílen ještě krátce shrnula využité metody výuky.
Dílny hudební improvizace,
školní rok 2018/2019, Brno
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Soustředění hudební improvizace
30. 6. až 4. 7. 2019, Jihlava
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Klíčová aktivita č. 8
8.1.2 Vzdělávací aktivity / Akce pro žáky

Učitelé ZUŠ Jihlava se soustředění účastnili formou náslechů. Průběžně byli lektory informováni o využitých metodách výuky. V pauzách mezi jednotlivými bloky výuky měli možnost s lektory hovořit.

Soustředění hudební improvizace
30. 6. až 4. 7. 2019, Jihlava

8.1.3 Akce pro žáky

LEKTOŘI: Robert Mimra, Marcela Slaná a Vojtěch Šembera

Pilotní hodiny dramatického
strukturování

Soustředění hudební improvizace jsme pořádali v ZUŠ Jihlava.
Akce se zúčastnilo celkem 15 dětí, z toho 9 bylo žáky ZUŠ Jihlava
a 6 dětí přijelo z dalších měst. Ubytování bylo zajištěno v penzionu zhruba 3 kilometry za Jihlavou. Penzion nabídl ubytovaným
veškeré pohodlí, zahrada a rozsáhlé prostory v okolí penzionu
umožnily nerušenou přípravu kulis a kostýmů. Obědy a večeře
byly zajištěny v restauraci nedaleko od místa konání soustředění.

2019, Staňkov
LEKTORKA: Barbora Sklenáková

Pilotní hodiny dramatického strukturování vedla v dubnu a květnu
2019 lektorka Barbora Sklenáková na ZŠ Staňkov, kde uspořádala
celkem 8 pilotních hodin. Dramatické strukturování je metoda,
jejímž základem je příběh (obsahující konflikt, potřebu rozhodování), do něhož 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.).

Pro realizaci soustředění byly k dispozici 2 koncertní sály a 8 učeben ZUŠ Jihlava. Tak byla umožněna také individuální příprava
žáků. Účastníci byli první den rozděleni do dvou skupin. První skupinu vedla Marcela Slaná, která s žáky připravovala hudebně-divadelní pásma, rozvíjela improvizační dovednosti žáků, vedla je také
k zápisu not, rozvoji intonace a rytmu. Druhou skupinu vedl Robert
Mimra, který s účastníky pracoval na opeře (malém singspielu)
na motivy knihy Geralda Durrella Mluvící balík. Třetí den odpoledne vedl obě skupiny lektor Vojtěch Šembera, který se zaměřil na
zpěv a správné dýchání. Pátý den soustředění byl dopoledne uspořádán koncert, kde účastníci představili své skladby a předvedli
improvizace v intencích toho, co se během soustředění naučili.

Zkušenost z výuky s žáky se SVP i intaktními žáky v inkluzivních
skupinách je dalším učitelům nabízena v PDF publikaci. Strukturované drama je možné využít v rámci uměleckých předmětů,
českého jazyka, občanské výchovy, ale i dalších všeobecně vzdělávacích předmětech na ZŠ a gymnáziích. Tato metoda může posloužit také učitelům literárně-dramatického oboru ZUŠ.

Akce se zúčastnili dva žáci se SVP. Lektoři tak pracovali s inkluzivními skupinami žáků. Program byl uzpůsoben těmto žákům se SVP.
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Kurzy současného tance,
1. pol. šk. roku 2018/2019, Praha

Klíčová aktivita č. 8
8.1.4 Akce pro žáky

Kurzy současného tance
2018/2019, Praha
LEKTORKA: Veronika Šimková
SPECIÁLNÍ PEDAGOG: Renata Bártová
KOREPETITOR: David Smrž

Ve spolupráci s Hudebním gymnáziem hl. m. Prahy, ZUŠ a taneční
konzervatoří Duncan centre jsme od září 2018 do ledna 2019 pořádali kurzy současného tance v pěti na sebe navazujících lekcích.
Do inkluzivní skupiny se zapojili také dva žáci se zrakovým postižením. Cílem lekcí bylo rozvíjet schopnost komunikace prostřednictvím tance, objevování nových přístupů k pohybu a vzájemné
spolupráce ve skupině tanečníků. Kurzy vedla zkušená lektorka
Veronika Šimková ve spolupráci se speciální pedagožkou Renatou
Bártovou. Hudební doprovod na kytaru zajistil David Smrž.
O kurzy měli velký zájem intaktní žáci. Pro žáky se SVP však byly
tyto kurzy poměrně náročné. Pro realizátory projektu se ukázal taneční obor jako nejtěžší umělecká disciplína pro inkluzi. Je to dáno
již specifiky tohoto oboru, který je například pro žáky s poruchou
autistického spektra prakticky nedostupný (snad jen nějaká alternativní forma nekontaktního tanečního stylu). My jsme se zaměřili
především na žáky se zrakovým postižením, ale bylo velmi náročné
je získat pro kurzy v prostorách špičkové taneční konzervatoře.
Větší úspěch jsme zaznamenali během testování metodických materiálů, které vedli učitelé v rámci svých tříd na ZŠ a ZUŠ. Zde se
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na „vlastní kůži“. Nejvíce ohlasů měla „kresba světlem“. Propojením technických možností člověka s tvořivostí a fantazií i prvky
výtvarné dramatiky vznikly osvětlené fotografické scenérie.
Celkem se akce účastnilo 40 žáků včetně žáků se SVP.

podařilo úspěšně zapojit do výuky žáky se zrakovým postižením,
jednoho žáka s tělesným postižením, žáka s postižením sluchu
i žáky s narušenými komunikačními schopnostmi.
V případě tanečního oboru se tedy cesta k žákům a nabídka aktivit v jejich prostředí osvědčila více než nabídka špičkových kurzů
v pro ně novém, byť inspirativním prostředí.

8.1.6 Akce pro žáky

Přípravné kurzy hudební teorie

8.1.5 Akce pro žáky

2018/2019, Praha

Výtvarné dílny

LEKTOR: Jiří Kubík

5. až 10. 11. 2017, Černá v Pošumaví

Cílem kurzů hudební teorie bylo naučit žáky ve věku 4. třídy ZŠ
základy hudebně teoretických předmětů do té míry, aby byli
schopni obstát u přijímacích zkoušek na osmileté gymnázium hudebního zaměření. Kurzy se konaly od října 2018 do června 2019
v inkluzivní skupině 20 žáků, z nichž dva byli žáci se SVP. Lektor
spolupracoval s asistentkou žáků se SVP ve školních souborech.

LEKTOŘI: Aleš Pospíšil a Karel Řepa
PEDAGOGICKÝ DOPROVOD: Michaela Kopičková,
Alena Smotlachová, Jana Svobodová, Hana Vitásková
a Petra Volfová Zemanová

Ve spolupráci se ZŠ 28. října v Příbrami jsme pro žáky této školy pořádali výtvarné dílny. Akce se konala v krásné a inspirativní přírodě
v Černé v Pošumaví, kde byli účastníci ubytováni v Hotelu Racek.
V objektu bylo možné využívat dvě společenské místnosti a místnost
suterénní. U hotelu bylo dětské hřiště a hřiště s umělým povrchem.
Účastníci pod vedením dvou lektorů z Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity a několika pedagogů ZŠ 28. října realizovali různé
možnosti výtvarné tvorby a jejích technik. Vyzkoušeli si například
malovat na hedvábí, sklo i igelit či práci s drobným výtvarným
materiálem. Teoreticky se dozvěděli o výtvarném směru land
artu a body artu a samozřejmě zakusili i jejich praktickou stránku

Zapojení žáků se SVP do skupiny přípravných kurzů se ukázalo
jako bezproblémové. Žáci společně pracovali přirozeně a jako
celek dosáhla tato skupina stejných výsledků jako další skupiny
hudební teorie mimo projekt.
Kurzy byly součástí dalších pilotních aktivit realizovaných ve
školách během výuky, případně formou projektových dní a soustředění.
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Tištěné
publikace
projektu

Celkem pět publikací a brožur vydalo Gymnázium a Hudební škola
hl. m. Prahy, ZUŠ ve spolupráci s Portedo o.p.s., odpovědný redaktor
všech publikací je Robert Mimra.
ADLER, Rudolf
Audiovizuální a filmová výchova ve vyučování
Autorem textu na str. 24 až 29 je MYSLÍK, Jiří
Ilustrace a nákresy autor
Obálka a grafická úprava: Tatiana Roubíčková
Tisk: Point4me.com, Brno
Praha, 2018
STÁREK, Jiří; VALENTOVÁ, Lucie
Společné vzdělávání na ZUŠ. Manuál pro ředitele
Překlady z německého jazyka: Lenka Veselá
Grafický návrh publikace: Jiří Stárek
Typografická úprava: Tatiana Roubíčková
Tisk: Point4me.com, Brno
Praha, 2020
MAGRAM, Filip (ed.)
Podpora školních souborů
Obálka a grafická úprava: Tatiana Roubíčková
Tisk: Point4me.com, Brno
Praha, 2020
MIMRA, Robert (ed.)
Jak podpořit hudební tvořivost dětí?
Obálka a grafická úprava: Tatiana Roubíčková
Tisk: Point4me.com, Brno
Praha, 2020
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STÁREK, Jiří
Cesta k inkluzivní škole
Společné vzdělávání je pro ZUŠ příležitost
Informačně vzdělávací plakát formátů A4 a A3
Grafické zpracování: Jiří Stárek
Tisk: Point4me.com, Brno
Praha, 2020

Západočeská univerzita v Plzni ve spolupráci s Gymnáziem
a Hudební školou hl. m. Prahy, ZUŠ a s Portedo o.p.s. vydala úvod
k metodickým materiálům.
FIDLEROVÁ, Ludmila; GAŽÁKOVÁ, Eva; KURFIŘTOVÁ, Zuzana;
KOMZÁKOVÁ, Martina; MEDŇANSKÁ, Irena; SLAVÍK, Jan;
SLAVÍKOVÁ, Marie; SLOWÍK, Josef; SOCHOR, Pavel
Metodické materiály pro práci s žáky se SVP v uměleckém
vzdělávání
Grafický návrh publikace a typografická úprava:
Tatiana Roubíčková
Tisk: Point4me.com, Brno
Praha, 2020

Dvě publikace vydala Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s.
ve spolupráci s Portedo o.p.s.
SRŠŇOVÁ, Marianna; PFEIFFER, Jan (eds.)
Manuál klíčové aktivity Podpora spolupráce učitelů a umělců
Obálka a grafická úprava: Tatiana Roubíčková
Tisk: Point4me.com, Brno
Praha, 2018

V rámci projektu jsme také vydali sedm brožur a programů
ke konferencím a koncertům.
•B
 rožura ke konferenci Kreativní budoucnost, která se konala
9. a 10. 11. 2018 v Brně
•B
 rožura ke konferenci Podpora uměleckého vzdělávání,
28. 2. 2020 v Praze
• Brožura ke koncertu 30. 1. 2018 v Brně
• Brožura ke koncertu 1. 3. 2018 v Praze
• Program koncertu 1. 11. 2018 v Liberci
• Brožura ke koncertu 13. 3. 2019 v Praze
• Program ke koncertu 4. 6. 2019 v Praze

KRATOCHVÍLOVÁ, Kristýna; PFEIFFER, Jan; POLÍVKOVÁ, Nikola;
SRŠŇOVÁ, Marianna
Příklady dobré praxe. Podpora spolupráce učitelů a umělců
SPOLUAUTOŘI: Patrik Bartizal, Marcel Gabriel, Gabriela
Gyömberová, Pavel Humhal, Vladimíra Křenková, Iva Novotná,
Hana Prchlíková, Štěpánka Prýmková, Tereza Richtrová
a Kristýna Šraierová
Autoři fotografií: učitelé ZŠ a ZUŠ a koordinátor aktivity
Grafický návrh a typografické zpracování: Tatiana Roubíčková
Výtvarné zpracování grafů: Jan Pfeiffer
Tisk: H.R.G. spol. s r. o., Litomyšl
Praha, 2020

Další publikace jsou vydávány ve formátu PDF a budou
postupně uveřejňovány na webových stránkách projektu
www.kreativnibudoucnost.cz.
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Poznámky

Brožura ke konferenci
Podpora uměleckého vzdělávání
Editor: Robert Mimra
Grafický návrh a typografické zpracování: Tatiana Roubíčková
Fotografie použité v brožuře jsou z archivu projektu
Vydalo Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy, ZUŠ
ve spolupráci s Portedo o.p.s.
Tisk: Point4me, Brno
Praha, 2020
www.kreativnibudoucnost.cz

Brožura je vydána v rámci projektu
Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti,
reg. č. projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Brožura je vydána v rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání
pro rovné příležitosti (reg. č. projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850).
Tento projekt je spoluﬁnancován Evropskou unií.

