
 

                                 

 

 

 

 

 
       
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení přátelé a příznivci,  

kdybych měl vybrat něco, co bylo letos           

v životě naší školy skutečně podstatné, 

vybral bych asi dvě věci. Jednu viditelnou             

a jednu neviditelnou, ale o to podstatnější. 

Tou první by byl start výuky na Akademii 

umění a kultury Prahy 15, kam dnes 

dochází více jak stovka seniorských 

studentů. Nápad vzbudil mimořádnou 

pozornost. Kontaktovali mne mnozí ředitelé 

s žádostmi o radu, jak takovou aktivitu také 

založit, objevil se zájem ze zahraničí, 

tématu se věnovali v České televizi, v 

Českém rozhlase a zřizovatel kraj Hlavní 

město Praha nápad doplnil pilotním 

spuštěním na dalších pražských školách 

v příštím roce. S trochou vlídné nadsázky 

lze tedy předpovídat, že na ZUŠ mají 

senioři budoucnost.  

Veškerou mediální pozornost ovšem 

zastiňuje to, co se seniorskými studenty ve 

škole zažíváme. Nejsou to jen nové 

pedagogické zkušenosti, ale i nenápadné, 

drobné příběhy vzájemného poznávání, 

respektu a uvědomování si hodnot, na které 

se při neustálém „podávání výsledků“ ve 

školství občas zapomíná. Kvalita vztahu 

mezi studentem a učitelem je ale často 

důležitější, než nějaký odškrtaný počet 

splněných úkolů či ročníkových výstupů. 

Pracovat na ZUŠ se seniory je doslova 

vzájemné obdarovávání a já, jako ředitel, 

také pozoruji, jak se mi tím běžný kolektiv 

prima učitelů začíná měnit v něco víc - tým 

lidsky zralých osobností. 

Druhá událost, kterou bych rád zmínil, je ta 

„neviditelná“. Kvalita školy se neodvíjí od 

nové fasády, počtu nakoupených tabletů 

nebo množství získaných cen v soutěžích. 

Kvalitní škola = kvalitní učitel. O podzimních 

prázdninách jsme proto vyrazili do Pece 

pod Sněžkou, vystoupil jsem z role ředitele 

školy a ujal se role kouče, který každému 

učiteli věnoval čas na strukturovaný osobní 

rozhovor. Výsledkem bylo uvědomění si 

vlastních osobnostních limitů, profesních 

preferencí, včetně nastavení oblasti, ve 

které by se učitel sám rád rozvíjel. Dnes se 

nejrůznějších seminářů, kurzů a školení 

účastní 96% všech učitelů na škole, a to 

s jednou „neviditelnou“ okolností – 

sebevzdělávání si vybrali sami, absolvují je 

zcela dobrovolně a svůj profesní růst tak 

vnímají jako prospěšný. Na „kvalitě školy“ 

se to musí určitě projevit a těším se,                     

že vám o tom budu moci podat zprávu. 
 

Hezké prázdniny!   

Jiří Stárek, ředitel školy 

 Akademie pro seniory – rok první! 

na ZUŠ 

Školní rok 2014/15 byl zahájen slavnostní imatrikulací 
v prostorách HAMU, kde studenty Akademie přivítali svým 

programem žáci ZUŠ. Předávaly se studijní indexy                                          
a nechyběl ani zpěv studentské hymny Gaudeamus igitur.  

 

Studenty Akademie umění a kultury 

přišli pozdravit i její patroni -                           

paní Květa Fialová  

a pan RNDr. Jiří Grygar CSc. 

Na imatrikulaci se dostavil i nejstarší student Akademie pan 
František Jelínek, který vzbudil zájem redaktorů České televize 
(na snímku v rozhovoru s redaktorem ČT Ivanem Lukášem).                       
Pan Jelínek se rozhodl ve věku 85 let zahájit studium hry na 
klarinet.  

Nově založený pěvecký sbor na prvním  
oficiálním vystoupení studentů  

Akademie v Obřadní síni radnice MČ Praha 15 
v lednu 2015.  

 
Vystoupili zde i další seniorští studenti,  

kteří měli zájem se společně s učiteli  
podělit o výsledky své práce za první semestr.  

Divadelní soubor „Sedm statečných“ z dramatického oboru 
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Jan Amos Komenský 

 Učitelé, kteří se také učí! 
Na několik dní obsadili pedagogové ZUŠ Hostivař horskou 

chatu v Peci pod Sněžkou, aby si zde nastavili plány 

profesního rozvoje. Nejprve absolvovali osobnostní test 

MBTI (Myers Briggs Type Indicator) k identifikaci svých 

vlastních specifických preferencí, potřeb, zájmů a hodnot. 

Pak se dalo dobře posoudit, jak se tyto osobnostní priority 

shodují s cíli školy, které si učitelé nastavili v ŠVP. 

Výsledky se u většiny učitelů „trefily do černého“! 

„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest,  

Někteří kolegové si na školení přivezli   

              neobvyklé hudební nástroje…           

 

Dopoledne probíhalo intenzivní 

studium a poté následovaly osobní 

koučovací rozhovory s ředitelem.                     

A to jak uvnitř horské chaty,  

tak i na čerstvém vzduchu. 

… někteří neobvyklá     

    orientální potěšení  

 

   … a někteří si vzali sebou i domácí „zvířectvo“. 

Ve zbývajícím čase byli učitelé bez dozoru a podle svých vyjádření                                 

se nadále společně věnovali sebevzdělávání. 

jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“ 

V uplynulém školním roce obdržel ředitel 

ZUŠ Hostivař pan Jiří Stárek nejvyšší 

ocenění, udělované Asociací ZUŠ ČR - 

Cenu AZUŠ ČR za významný přínos o 

rozvoj a kvalitu základního uměleckého 

vzdělávání a prosazování zájmů 

základních uměleckých škol.  

Cenu mu předala prezidentka asociace 

paní Jindřiška Kudrlová na 16. řádné valné 

hromadě AZUŠ ČR v hotelu Devět skal                    

v Milovech, kraj Vysočina.  
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