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Okénko ředitele
Vážení přátelé, milí žáci,
na začátku roku 2010 Vám všem přeji
především pevné zdraví, štěstí, mnoho
úspěchů ve Vaší práci, ve škole, při studiu
i v osobním životě.

Pobočka Horní Lideč
ZUŠ Vsetín již provozuje čtyři odloučená pracoviště.
V Horní Lidči, Lidečku, Valašské Polance a v září
2009 se podařilo zahájit výuku i v Jablůnce.
Z toho je patrné, že narůstá zájem o vzdělávání
nejen v hudebním oboru, ale i ve výtvarném, či
dramatickém.
V současné době na pobočce v Horní Lidči působí
deset učitelů a rozšířilo se tak spektrum jednotlivých
oborů. Na klavír a keyboard vyučují p. učitelky
Eva Pešková, Lenka Vlčková, Renata Machalová
a Zuzana Krcháková. Housle a dechové žesťové
nástroje vyučuje uč. Karel Kubka, kytaru uč. Milan
Humplík, bicí nástroje uč. Lukáš Trčka a pěvecké
oddělení vede uč. Petra Slováková. Podařilo se
také založit výtvarnou třídu pod vedením uč. Jany
Šulákové. Samozřejmostí je i teoretická výuka.
Nauku o hudbě vyučuje 1. ročník uč. Eva Pešková
a 2. až 4. ročník ředitel ZUŠ Roman Konůpka.
Při čtení těchto řádků mají naši žáci za sebou

V novém roce pro Vás naše škola připravuje
spoustu zajímavých představení, koncertů,
výstav a mnoho dalších akcí nejen ve Vsetíně,
ale i na našich pobočkách a v širokém okolí.
Od měsíce února otevíráme studium pro
dospělé, a to formou odborných výukových
kurzů ve výtvarném oboru se zaměřením
na kresbu, malbu, keramiku a ubrouskovou
techniku. Zájemci z řad rodičů našich
žáků a další příznivci naší školy se mohou
přihlásit na ředitelství školy, nejpozději do
31. ledna. Při naplnění alespoň jedné třídy
bude výuka zahájena počátkem měsíce
února. Výuka bude probíhat v odpoledních
hodinách.
Těším se na setkání s Vámi na našich
připravovaných akcích v novém roce a na
další úspěšnou spolupráci.
						

			

Roman K o n ů p k a
ředitel školy

i veřejná vystoupení, tradiční třídní přehrávky
a vybraní jednotlivci od všech učitelů se zúčastnili
„Předvánočního muzicírování“ v Kačabaru.
Při dalších veřejných vystoupení přeji účinkujícím
v novém roce 2010 hodně úspěchů a jejich učitelům
šikovné žáky a hodně spokojenosti u nás v Horní
Lidči.
Karel Kubka
koordinátor pobočky

Pracoviště Lidečko

Výtvarný obor - kresba

Nový rok se přiblížil a s ním i další akce, které nás
čekají. Naše žáky jste již mohli slyšet na Vánočním
koncertě, který se uskutečnil 14. 12. 2009, v kulturním
domě v Lidečku.

V období začínajícího nového roku pociťujeme
doznívající sváteční atmosféru Vánoc, kterou
nám připomíná výzdoba výtvarných prací se
zimní tématikou v prostorách naší školy. Zatímco
mladší studenti výtvarného oboru vytvářeli
obrázky oslavující nejkrásnější svátky roku, řada
studentů vyšších ročníků věnovala zvýšenou
pozornost především přípravě na přijímací
zkoušky vysokých a vyšších odborných škol,
které se konají v průběhu měsíce ledna. V tomto
školním roce jeví studenti zájem především
o studium na školách s pedagogickým zaměřením
nebo architektury. S ohledem na požadavky
a náročnost přijímacích řízení těchto škol je náš
výukový program především zaměřen na studijní
kresbu.

V měsíci lednu proběhnou třídní přehrávky všech
učitelů, kde si rodiče můžou poslechnout, co se žáci za
první pololetí naučili a zároveň se mohou informovat
o jejich prospěchu. Žáci paní uč. Machačové se
připravují na soutěž komorních souborů s převahou
dechových nástrojů. Přejeme jim hodně vytrvalosti při
nácviku skladeb.
V měsíci březnu si nás přijdou poslechnout ti nejmenší,
z mateřských škol a žáci I. stupně základní školy.
Zavedeme je do světa hudby a představíme jim hudební
nástroje, na které se mohou učit hrát.
V dubnu nás čeká slavnostní koncert.
V květnu se uskuteční třídní přehrávky všech učitelů
z Lidečka.
Svým žákům přejeme, ať i nadále zůstává hudba v jejich
srdcích a Vám všem radostný nový rok 2010.
Lenka Vlčková
koordinátor pobočky

Seminář RVP
V říjnu proběhl dvoudenní seminář zaměřený na RVP
– Rámcově vzdělávací program. Pilotní verze RVP by
měla být schválena v srpnu 2010 a do dvou let si každá
základní umělecká škola vytvoří vlastní ŠVP - Školní
vzdělávací program. Za klavírní oddělení mohu napsat,
že se na námi vytvořené ŠVP těšíme, i když vytvořit ho
nebude určitě jednoduché.

V rámci předmětu Plošná tvorba se snažíme
představit studentům tradiční okruh námětů –
zátiší, portrét, základy figurální kresby a vše
rozvíjet v individuálně pojaté volné kresbě.
Součásti teoretické části je přehled materiálů
a technik kresby. Úkolem studenta v praktické
části je osvojit si a umět používat perspektivní
zobrazování a základy kompozice. Studenti si
osvojují techniku vizování (odměřování proporcí
a vnímání prostorových vztahů) s cílem zachytit
objekt podle základních pravidel perspektivy.
Postupujeme od jednoduchých geometrických
tvarů až ke složitějším asymetrickým objektům
rozmanitých materiálů a struktur. Pokročilí
studenti se seznamují se základy anatomie
a figurální kresbou.

Také bych chtěla popřát i žákům do nového roku hodně
trpělivosti a klidu a našemu oddělení co nejvíce žáčků
– klavíristů.

Lineární kresba je základem každé výtvarné
disciplíny a učí studenty nejen technicky zvládnout
přepis viděné skutečnosti, ale také umění dívat
se. Současně zkoumá řeč linií, pozoruje účinky
světla a stínu. Všímá si charakteristických tvarů,
objemů a jejich vzájemných vztahů. Osvojení si
techniky kresby je nezbytné k přijetí na každou
výtvarnou školu, vyžaduje však píli a důkladnou
školní i domácí přípravu.

Karin Bardoňová
vedoucí klavírního oddělení

Jana Šuláková
učitelka výtvarného oboru
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