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končí nám první pololetí školního roku a my vám
přinášíme zprávy o dění v naší škole prostřednictvím
tohoto čísla Občasníku. Neustále pracujeme na zvelebování
naší školy a hledáme moţnosti zlepšení podmínek pro
vzdělávání našich ţáků. Protoţe jsme chtěli zjistit i váš
názor, uspořádali jsme dotazníkovou anketu o naší škole. Chtěli jsme
zjistit, co se vám ve škole líbí i nelíbí, co by se mělo zlepšit, nebo zcela
změnit. Někteří dotazník vyplnili dle našeho očekávání, několika nápady
a postřehy se jiţ nyní zabýváme. Jiní zase vyuţili anonymity a udělali si
z dotazníku úsměvnou zábavu. Ale i s tím jsme počítali. Nebyli jsme přece
jiní… Vyhodnocení dotazníku pro ţáky najdete níţe. Děkuji za vyplnění,
uvedené odpovědi jsou zaneseny i do Vlastního hodnocení školy a nadále
s těmito údaji pracujeme. Jen snad ještě vzkaz pro některé ţáky:
hasicích přístrojů máme dostatek, všechny protipoţární
opatření splňujeme, detektor kouře neplánujeme;
bazén v naší škole opravdu nevybudujeme;
vyměnit všechno a všechny je sice revoluční, ale časem
přijdete na to, ţe to není to pravé a správné.
Věřte, ţe bych byl velmi rád, kdybychom ihned vešli do pěkně
vymalované školy s novou fasádou, ve třídě se prošli po novém koberci,
zasedli do nových lavic a veškeré věci kolem by byly nové a krásné. Ale
neţijeme v pohádce… Přesto se ale přání mohou plnit postupně. Pokud
půjde vše podle plánu, tak jiţ příští školní rok 2011/2012 bude výtvarný
obor ve Zdounkách vyuţívat nové prostory půdní vestavby. Snad se dílo
podaří, nechejte se překvapit…
Miroslav Nauč, ředitel školy

Vyhodnocení dotazníků pro ţáky
 Dotazníky odevzdalo celkem 133 ţáků
(98 Zdounky, 35 Koryčany).
 50% z nich chodí do ZUŠky, protoţe se chtějí něco
naučit, 26% protoţe chce, 19% protoţe to chtějí
rodiče, 5% protoţe musí
 63% ţáků chodí do naší školy rádo, 21%
s nadšením, 10% unavených, 6% otrávených
 84% ţáků si myslí, ţe jeho učitel je vţdy, nebo
téměř vţdy, důsledný ve svých poţadavcích; 92%
ţáků si myslí, ţe mu učitel často nebo vţdy
dokáţe látku dobře vysvětlit či předvést; 91% ţáků
se domnívá, ţe učitel dokáţe dodrţet to, co
poţaduje po ţácích; 80% ţáků se domnívá, ţe
učiteli na něm záleţí a ţe ho práce s ním baví
 65% ţáků přirovnalo svého učitele ke sluníčku,
18% k ďáblíkovi, 9% ke kolovrátku, 8% k mrtvolce.
(Další: kytička, mrak, anděl, mistr, hvězda, pes…)
 81% ţáků chápe smysl činností v hodině
a zadaných úkolů
 87% ţáků rozumí tomu, co po něm učitel
poţaduje
 73% ţáků se na hodinu těší

 68% ţáků nenavštěvuje akce školy, na kterých
nevystupuje
 61% ţáků cvičí nebo se připravuje do výuky 3-4
dny v týdnu, 28% kaţdý den, 8% těsně před
hodinou, 3% vůbec
Co se ţákům líbí:
 Individuální přístup, nástěnky, výzdoba,
aktivita a přístup učitelů, nové WC, práce
s keramikou, dechovka…
Co se ţákům nelíbí:
 Mříţe, malá šatna, časté besídky, úkoly, testy,
hudební nauka, lavice, obloţení, koberce,
tabule, chování spoluţáků…
Co jim ve škole chybí:
o Botník a ţidle, větší šatna, výuka zpěvu, bicí a
příčné flétny, nová třída pro VO, nápojový
automat, počítač, dětský koutek a hračky,
televize, modernější vybavení, společenská
místnost, kvalitní klavír…
Co by v ZUŠce změnili?
 Novou fasádu, novou učebnu VO, nábytek a
vybavení, více hodin, méně testů, odstranění
mříţí, dobrovolnost při vystupování,
vymalovat pestrými barvami, relaxační
místnost, učitele, ředitele…
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OKÉNKO DO KORYČAN
Kromě
jiného si
zaslouţily
výměnu i
vstupní
dveře do
školy…

V minulém čísle našeho Občasníku (březen 2010) jsme
slíbili, ţe v naší rubrice Rozhovor s… zavítáme na naši
pobočku do Koryčan. Na této dvojstraně Vám tedy
přinášíme krátký historický exkurz, informace a novinky
z tamější výuky a také poodhalíme profily vyučujících obou
oborů, které jsou zde ţákům nabízeny…
O detašovanou třídu v Koryčanech, jejímţ vedením byl
pověřen nově nastupující učitel Zdeněk Halašta, byla
tehdejší LŠU ve Zdounkách rozšířena ve školním roce
1988/1989. Zpočátku se vyučovalo v prostorách Základní
školy v Koryčanech, a to hře na kytaru, klavír a zobcovou
flétnu. Školní rok 1991/1992 byl zahájen v nové budově
a tak i zde byly vytvořeny odpovídající podmínky pro
výuku.
Od roku 2007/2008 vede
bývalou pobočku – dnes místo
poskytující vzdělávání v Koryčanech
p.
uč.
Norbert
Svačina. Vyučuje hru na
dechové nástroje a klavír,
hudební nauku a komorní hru.
Hře na kytaru vyučuje p. uč.
Alena Cholastová a výtvarný
obor p. uč. Jarmila Svobodová.
Ţáci a učitelé přispívají ke
kulturnímu ţivotu města, škola
se
pravidelně
prezentuje
vánočními
koncerty
či
koncerty ke dni matek.
V současném školním roce
navštěvuje hudební obor 29
ţáků, výtvarný obor 15.

V posledních třech letech došlo na zdejší základní
umělecké škole k řadě rekonstrukcí budovy školy díky
finanční pomoci Městského úřadu Koryčany. V roce 2007
se začalo kompletní výměnou netěsnících oken za
plastová, v roce 2008 následovala oprava fasády v zadní
části budovy a izolace topení ve sklepě. V roce 2009
proběhlo připojení kanalizace domu na městskou
kanalizaci a revitalizace školního dvora a zahrady. Rok
2010 se nesl ve znamení výměny sociálních zařízení,
nových vrat a podlahy ve vstupní hale školy. To vše za
chodu a bez přerušení výuky.

Norbert SVAČINA
Pan učitel Norbert Svačina většinu ţivota
proţil ve Zdounkách, které – jak sám tvrdí jsou jeho srdeční záleţitostí. Tady absolvoval
ZŠ a LŠU ve třídě Rudolfa Berana a Lázara
Cruze. V letech 1992 - 1998 studoval na
Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříţi
a v letech 1998 - 2002 na JAMU v Brně ve
třídě Prof. Jaroslava Kummera. Při studiu se
 narozen
zúčastnil dvou zahraničních stáţí, a to na
18. prosince 1977
Hogeschool den Kunsten v nizozemském
v Přerově
Utrechtu a PMF v japonském Sapporu.
Po studiu na JAMU také absolvoval základní
 absolvent
vojenskou sluţbu u Fanfárového orchestru
Konzervatoře P. J.
Vejvanovského v Kroměříži Hradní stráţe v Praze.
a JAMU Brno - obor hra na V letech 2005 - 2007 pracoval jako
trombon; magisterský
1. trombonista orchestru Národního divadla
a doktorský titul
v Brně a koncertoval celkem ve 30 státech
světa. V tom se snoubí i jeho záliby –
 ženatý, dcera Klárka
cestování a cizí jazyky. V roce 2009 úspěšně
 zájmy: vážná hudba,
absolvoval na JAMU v Brně doktorské studium
cestování, cizí jazyky,
v oboru Interpretace a teorie interpretace,
rodina
a tak získal titul Ph.D.
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Adventní doba je plná koncertů a besídek jak pro
veřejnost, tak děti z MŠ. Na těchto akcích bylo
moţné kromě jiných spatřit i rodinná dua. Mezi ně
patří sestry Evička a Hanička Petrášovy, Martina
a Marie Drkulovy, bratři Miloš a David Hluchých
a bratranci David Šauer s Jiřím Nakládalem 

Učebna hudební nauky
se mění k nepoznání –
kout s nástěnkou
vystřídala nově
instalovaná
interaktivní tabule…
Ţáci 3. ročníku si
v lednu vyzkoušeli
práci s moderní
pomůckou, která
nabízí široké vyuţití –
od kvalitního
audiovizuálního
formátu přes
nejrůznější výukové
programy a lekce.

ROZHOVOR S... p. uč. Jarmilou Svobodovou

narozena
11. února 1965

Výuka výtvarného oboru v
Koryčanech probíhá
s přestávkami jiţ od roku 1993. Tříhodinová lekce
s nejrůznějšími výtvarnými technikami tvoří náplň práce kaţdý
týden zhruba 15 ţákům pod vedením p. učitelky Jarmily
Svobodové. I přesto, ţe se obvykle drţí oblíbeného přísloví
„Dvakrát do jedné řeky nevstoupíš“, po několikaleté odmlce
začala znovu vyučovat výtvarný obor, který je v místě
poskytujícím vzdělávání Koryčany nabízen zájemcům jiţ třetím
školním rokem po sobě… Baví ji jak činnost s dětmi, tak ruční
práce a vše, co je spojeno s kreativitou.

5 x NEJ:

 Jak byste v kostce popsala výuku výtvarného oboru

barva: červená
květina: růže
jídlo: nejoblíbenější
nemá žádné, ale
neodmítne svíčkovou
nebo řízek s
bramborovým salátem

v Koryčanech?
„Výuka probíhá v budově ZUŠ Koryčany jednou týdně vţdy
v úterý a vyučuje se plošná a objektová tvorba, malba, kresba
a keramika. Kaţdý rok se ţáci prezentují dvěma výstavami.
První probíhá vţdy před Vánocemi v adventním čase a druhá
před velikonočními svátky. Na obě výstavy jsou zváni rodiče,
děti z MŠ a ţáci ZŠ Koryčany.“

 Co Vaši ţáci v hodinách výtvarného oboru? Máte
malířství: obrázky Josefa
nějakou vizi do budoucna, co se výuky týče?
Lady
„Přála bych si, aby ţáci, kteří se přihlásí do VO, nejen
četba: historie a
úspěšně dokončili ročník, ale aby pokračovali v docházce celý
historické romány
1. stupeň, který ukončí absolventskou prací. Co nás trochu
trápí, jsou prostory a vybavení učebny pomůckami, ale věřím,
co nemá ráda?
ţe i toto se v budoucnu zlepší.“
lež, zlé a závistivé lidi

Děkujeme za
rozhovor
a poskytnuté
informace oběma
učitelům
z Koryčan 
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ZAMYŠLENÍ
Ústřední kolo Národní soutěţe ZUŠ
ve hře dechových orchestrů
Letovice, 7. května 2010

Dechový orchestr ZUŠ Zdounky
dirigent: M. Nauč
♫ ZLATÉ PÁSMO – 1. místo
♫ Cena za dramaturgii
♫ Diplom za sólový výkon ve hře na bicí
nástroje (V. Plachý)

XV. Ţváčkův festival dech. hudeb
Konice, 20. června 2010

Dechový orchestr ZUŠ Zdounky
dirigent: M. Nauč
♫ Cena diváků, poukázka na nákup hudebního
nástroje v hodnotě 10.000,- Kč

Krajská soutěţ ve hře na EKN
„NAPAJEDELSKÉ KLÁVESY“
ZUŠ R. FIRKUŠNÉHO NAPAJEDLA,
3. prosince 2010
♫ ZLATÉ PÁSMO

Michaela PRAŢÁKOVÁ (0. kategorie)
Lukáš KOPL (I.)
Karolína STŘALKOVÁ (V.)
ze třídy uč. Š. Šrámkové

KALENDÁŘ

Ondřej MOŢDIAK (V.)
ze třídy uč. J. Jablunky

Pololetní prázdniny
pátek 4. února 2011

♫ STŘÍBRNÉ PÁSMO

Nikola KOPEČKOVÁ (IV.)
Sabina KOPLOVÁ (V.)
Anna ŠKRABALOVÁ (V.)


Školní kolo soutěţe
ve hře na klavír
středa 9. února 2011
1600 hodin, sál ZUŠ

ze třídy uč. Š. Šrámkové

Miloš HLUCHÝ (III.)
ze třídy uč. J. Jablunky
Všem soutěţícím blahopřejeme
k dosaţeným úspěchům a děkujeme
za vzornou reprezentaci školy!
Pro letošní rok jsou mimo jiné vyhlášeny
soutěţe ve hře na klavír a kytaru,
kterých se někteří naši ţáci zúčastní.
Přejeme jim hodně zdaru a pevné nervy!
-vedení školy-

OBČASNÍK
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ
ŠKOLY ZDOUNKY
číslo 4, ročník IV.
vyšlo 27. ledna 2011
redakční a grafická
úprava: J. Jablunka
bezplatná tiskovina
neprošlo
jazykovou korekcí

Často slýcháme stesky, ţe se v dnešní době nedodrţují ţádná
pravidla společenského chování a ţe zvláště mládeţ se ţádnými
pravidly neřídí. I já zde přidávám postesknutí nad tímto faktem.
Ovšem dříve neţ budeme hodnotit druhé, zamysleme se nad tím,
jaký příklad ukazujeme dětem my dospělí a čemu je učíme.
Uţ delší dobu nás pedagogy trápí přístup některých dětí i rodičů
k vystoupení na besídkách či koncertech. Děti navštěvují ZUŠ, kde
se učí hrát na hudební nástroj, věnují přípravě svůj volný čas,
a kdyţ přijde slavnostní okamţik, kdy se chtějí s tím, co umí,
podělit se svými blízkými, měl by to pro ně být sváteční okamţik.
Hudební besídka nebo koncert je menší či větší společenská událost
a ta si zaslouţí i jiné oblečení. V dnešní době jistě není problém
koupit mladé slečně či chlapci slušivé, praktické, ale zároveň
slavnostnější oblečení. Poté, co dítě vstoupí na pódium, se můţeme
těšit na příjemný poslech, ale i příjemný pohled! Zkrátka rifle,
vytahané tričko, mikina apod. na pódium nepatří. Prosíme vás
rodiče, abyste dětem pomohli rozlišovat slavnostnější a výjimečné
okamţiky jejich ţivota.
A ještě jedna prosba. Buďme při koncertech ohleduplní
k druhým účinkujícím i posluchačům. Pokud naše dítě odehraje
a my musíme nezbytně odejít, vyčkejme na potlesk nebo přestávku.
Nechovejme se sobecky a nerušme vystoupení druhým. Zkusme si
uvědomit, ţe tyto malé návyky v dětství vedou k těm větším
v dospělosti. Vím, ţe můţete říci: „Jsou ještě pravidla slušného
chování nutná? Nejsou na úkor ´přirozeného chování´? Ať se kaţdý
chová tak jak chce. Nebo ne?“ Odpovědět si musíte sami.
Ovšem základem slušnosti je úcta k sobě samému a úcta
a ohleduplnost k druhým lidem.
M. Drkulová


Jarní prázdniny
14. – 18. února 2011

Velikonoční prázdniny
čtvrtek 21. dubna
a pátek 22. dubna 2011

I výtvarníci soutěţí…



Zdounecký výtvarný obor se také zúčastní
Okresní přehlídky výtvarných oborů ZUŠ.
Výstava bude zahájena slavnostní vernisáţí ve
čtvrtek 3. února 2011 v 17 hodin v Muzeu KM.
Krásné a různě tematické práce ţáků
z jednotlivých škol bude zaštiťovat úderný
slogan CESTY FANTAZIE. Přijďte se podívat na
naši cestu, jste srdečně zváni! Výstava potrvá aţ
do 6. března.
M. Skácelová, vyučující VO

