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Vážení rodiče a milí žáci,
dovolte mi, abych se s Vámi jménem pedagogů ZUŠ před prázdninami rozloučil a popřál Vám
hezké léto. Letošní školní rok byl z našeho pohledu velice úspěšný: uspořádali jsme řadu velmi dobře
hodnocených koncertů, nepochybně jste některý z nich navštívili, několik tradičních akcí (školní ples,
Jabloňová Fest), téměř dvě desítky interních a třídních večírků a připravili jsme vystoupení v rámci
1. ročníku ZUŠ Open. Naše sbory, soubory i sólisty jste mohli slyšet na řadě koncertů, připomenu koncert
Caroly na magistrátu, koncerty Komorního orchestru v muzeu, koncerty v rámci Noci kostelů a Noci
muzeí a v neposlední řadě skvělý absolventský koncert letošního 9. ročníku. V tomto roce jsme měli i tři
zástupce v orchestru, ve kterém zasedli žáci ZUŠ se členy České filharmonie. Nádherný koncert, který
proběhl 4. června v Rudolfinu už ale bohužel nedirigoval pan Jiří Bělohlávek … Saxofonové kvarteto
pořídilo v červnu pod vedením pana Miroslava Koupila několik vynikajících nahrávek, které Vás jistě
potěší.
K životu ZUŠ patří soutěže. Naše sbory opět potvrdily vysokou úroveň a dokázaly, že systém hudebního
vzdělávání, který je na naší škole nastaven, přináší dlouhodobě pozitivní výsledky. Velkým překvapením
bylo absolutní vítězství našeho orchestru ZUŠ v krajském kole soutěže v České Lípě. Nečekaně skvělých
výsledků dosáhli naši klavíristé a hráči na smyčcové nástroje v krajských kolech – viz. iZUŠ
https://www.izus.cz/souteze/vysledkova_listina/?id_kola=340
https://www.izus.cz/souteze/vysledkova_listina/?id_kola=342
Do ústředních kol postoupili z klavíristů Marek Cimbál a Daniel Matejča, z houslistů Gabriela Matejčová
a Daniel Matejča. Daniel se stal i absolutním vítězem houslové soutěže, což lze interpretovat i tak, že je
na nejbližší tři roky nejlepším houslistou v ZUŠ České republiky.
Právě skončený školní rok byl ve znamení přechodu veškeré naší agendy na informační systém iZUŠ.
I když ne každý tento krok přijal s nadšením, s odstupem času jej považujeme za velmi správný. Platby
školného již budou prováděny jeho prostřednictvím a jsem přesvědčen, že i Vy oceníte jeho efektivitu
a komfort, který nám všem poskytuje.
Během roku se podařilo pro žáky uspořádat několik mimořádných kulturních akcí – dvakrát jsme
navštívili Rudolfinum a edukační programy České filharmonie, které mají vybraní žáci za odměnu zdarma
– což je v rámci republiky unikát. Podařilo se mi uspořádat setkání s výjimečnými osobnostmi –
houslistkou Jitkou Šuranskou a nevidomou klavíristkou Ráchel Skleničkovou. Věřím, že si Vaše děti
odnesly nejen umělecký, ale i hluboce lidský zážitek. To by nebylo možné bez zapsaného spolku
Eurytmie, který tyto (a dlouhou řadu dalších akcí) pro školu dlouhá léta zajišťuje. Budeme velice rádi,
když se budete zajímat o členství a způsoby, kterými život naší školy obohatit.

Chtěl bych na tomto místě poděkovat těm z Vás, kteří jste k výše uvedenému přispěli – nemyslím tím
pouze Vaší finanční nebo materiální pomoc, ale i přístup při výchově svých dětí, pravidelnou kontrolu
a motivaci. Během své praxe jsem se přesvědčil, že skutečně dobrých výsledků je možno dosáhnout
pouze spoluprací školy s rodinou.
Tento školní rok nepřinesl jen pozitiva – přetrvává „zvláštní“ přístup ze strany zřizovatele, který stále
nebere na zřetel, že jsme vedle základní školy i škola základní umělecká. Klíčovým kritériem je tedy
spádová příslušnost a nikoli míra předpokladů a zájem o hudební vzdělávání na naší škole. Ve srovnání
s jinými ZUŠ (míněno obecně) jsme v nevýhodě. Nicméně např. výsledky v soutěžích ZUŠ nás řadí i tak
mezi nejlepší ZUŠ v republice. Dosaďte si prosím sami, o čem to svědčí.
Přeji Vám krásné letní dny okořeněné příjemnou hudbou. Až zaslechnete Andělem oceněnou
píseň Hell.o zpěvačky Lenny, vězte, že sbory tam zpívá již zmíněná 9.B …
Srdečně
Jan Prchal

