
 

                                 
 
 
 
  
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V letošním roce, dne 18. března 2017, odešel ve věku 84 let naší škole blízký člověk,  
spoluzakladatel tradice pořádání České mše vánoční Jakuba Jana Ryby  

v chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě  
v podání žáků, rodičů a učitelů ZUŠ Hostivař 

a patron Akademie umění a kultury,  
kardinál Miloslav Vlk.     

                                                                    Ve výchovných a vzdělávacích strategiích, které jsme          
si v ŠVP nastavili, říkáme, že „s žáky diskutujeme,                                                                                    

tříbíme tím jejich názory a vedeme je tak k sebehodnocení  
i toleranci k odlišným názorům. Pro účelné fungování kolektivní výuky  

       stanovujeme písemně psaná pravidla, která společně s žáky aktualizujeme“.                                     
Vedle intenzivních dopoledních zkoušek (a neméně intenzivního koupání v moři) byla tvorba   

společných pravidel hlavní aktivitou Hostivařského dechového orchestru při letní návštěvě 
partnerské školy v chorvatském Labinu - Osnovna umjetnička škola Matka Brajše Rašana. 

Vážíme si, že jsme se mohli s panem kardinálem potkávat a jsme vděční za jeho radu,              
které se budeme i nadále držet: „Naivní myšlenky, které se vám podaří uskutečnit,                   

svět posouvají kupředu, ostatní události se pouze dějí“.  

 

Vážení přátelé,  
svým učitelům občas připomínám, že 
nejsou dirigenti, sbormistři, klavíristé nebo 
choreografové, ale jsou někým daleko 
více, totiž pedagogové! Jsou to lidé, 
kterým, aby dělali svou práci dobře, nestačí 
hrát virtuózně na housle nebo trubku. 
Musejí ovládat pedagogiku, psychologii, 
didaktiku, využívat empatii, asertivní 
komunikaci, intuici, umět plánovat, 
organizovat, vědět, jak druhé motivovat a 
k tomu všemu ještě děti něco opravdu 
naučit. Oni si prostě zaslouží, aby pocítili 
oprávněné sebevědomí, protože jsou to lidé 
pro společnost cenní a potřební.   
Když se letos ozvali z České školní 
inspekce, že přijdou (po mnoha letech) na 
kontrolu, má největší obava byla, aby 
nedošlo k poškození budování zdravého 
sebevědomí učitelů, o které se snažím. 
Aby se kolegyním a kolegům nedostavily 
nějaké pocity poníženosti, přihrbování nebo 
předstírání, které pamatujeme z dob 
minulých. Vím, že jsme škola reformně 
uvažující, progresivní, hledající nové 
přístupy, ale pozná to i ČŠI? Napsal jsem 
proto všem učitelům, aby si hlídali 
především sebe. Nic nepředstírali, nic 
nepřikrášlovali a za všech okolností zůstali 
sami sebou. To podstatné totiž je, aby si 
na konci inspekce mohli říci, že nepřišli o 
svou rovnou páteř.  
V závěrečné zprávě nám inspekce napsala:  
„Škola naplňuje svou koncepci, uplatňuje 
inovativní a efektivní pedagogické přístupy. 
Ředitel koncepčně, demokraticky a 
systematicky vede pedagogický sbor k 
participaci na řízení a směřování školy. 
Pedagogové jsou motivováni k aktivnímu 
přístupu k vlastnímu profesnímu rozvoji a 
systémová je též podpora začínajících 
pedagogů. Důsledně se aplikují společné 
výchovné a vzdělávací strategie a výbornou, 
a ve srovnání s jinými základními 
uměleckými školami zcela ojedinělou 
úroveň, má zajištění péče o žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami. 
Postupy v ZUŠ Hostivař lze označit jako 
příklady inspirativní praxe“. 
Těší mě, že podle hodnocení státu (ČŠI), 
jdeme správným směrem, ale největší 
radost mám z toho, že během inspekce 
nikoho z učitelů nepotkaly žádné vážné 
potíže… s páteří.    
 

Hezké prázdniny!   

                                Jiří Stárek, ředitel školy 

kde se žáci, učitelé i rodiče cítí bezpečně,  
protože „špatné mravy zde neomluví ani práce pro dobrou věc“.   
 z kapitoly „Zaměření školy a její vize“ (ŠVP) 

Dlouhodobým cílem školy je vytvořit jakýsi „mikrosvět“ důvěry, 



Běhal Jaromír Kovářová Marie MUDr. Slavčev Antonij  
Bezděkovská Alena Kraftová Jana Smetáčková Irena 
Bulířová Zuzana Krátošková Helena  Ing. Smolka Jiří 
Cihlář Josef Krejcárková Olga Srp Josef 
Červinka Zdeněk Kryčer Lubomír Srpová Libuše 
Dorotíková Ema Křesinová Marta Staněk Petr 
Droždaková Ljudmila Ksandrová Ivana Ing. Sůrová Zdeňka 
Dvořáková Dagmar Lepičová Růžena Svatoňová Michaela 
Ing. Faktorová Blanka RNDr. Lieblová Jitka Ševčíková Zdenka 
Feltová Hana PeadDr. Lukasová Helena Škeříková Jindra 
Froschová Milada Macháčková Alexandra Školoutová Jarmila 
Grusová Radmila Macháčková Ivana Tomášová Zdeňka  
Ing. Halama Ivan Machová Eva Tomková Vladimíra 
Halounková Stanislava Ing. Marečková Alena Topinková Eva 
Holub Pavel Matějková Jana Topinková Markéta 
Jan Hartman Navarová Alena Urbanová Jaroslava 
Jandus Jaroslav MUDr. Němcová Jiřina Vacek Petr 
Jestřábová Jiřina Nižníková Jaroslava Váchová Mária 
Jíchová Helena Nosková Helena Vlasáková Jitka 
Josefyová Jaroslava Nováčková Ivona Volková Květa 
Kapucián Ladislav Peroutková Michaela Vošahlík Eduard 
Kapuciánová Jindřiška MUDr. Pihrt Jaroslav Zajíčková Milena 
Kasková Libuše Prinzová Zuzana Zlochová Eva 
Kočvarová Iva Romančuková Jana PhDr. Zušťáková Libuše  
Kolomazníková Zuzana Runzová Jaroslava Žáková Alžběta 
Kořínková Alena Růžková Eva  
Kovandová Jindra Ing. Skowronek Emil  

 

 
 
                             
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Letošní letní semestr je pro naše seniorské studenty již závěrečný. Za tři roky 
se v Praze projekt vzdělávání seniorů na ZUŠ rozšířil do dalších šestnácti škol 
(v současnosti zde studuje přes 730 studentů) a přibývají další města v ČR, 
kde Akademie vznikají. O tom, jak založit Akademii umění a kultury pro 
seniory, se začali zajímat i v zahraničí. Projekt jsme proto představili v Polsku, 
Rakousku, Slovensku a Chorvatsku. Přesto, že již nyní chystáme přihlášky pro 
nové zájemce, na naše první studentky a studenty budeme asi vzpomínat 
nejvíce a už přemýšlíme, jak s nimi nadále zůstat v kontaktu.   

   

Čestným občanem Prahy 15  

 

 
 

 

 Akademie umění a kultury pro seniory, rok třetí  

V lednu 2017 byl ředitel ZUŠ Hostivař pan Jiří Stárek    
              jmenován na radnici MČ Praha 15  

Ocenění mu bylo uděleno za mnohaleté úsilí                         
o rozvoj městské části v oblasti vzdělávání, 
pedagogiky a uměleckého školství. Jmenování                  
mu předal starosta městské části Praha 15                                       
pan Milan Wenzl.  

Promoce studentů 
20. 6. 2017 

České muzeum hudby 
 v 10 a ve 12 hod. 

 

Paní učitelka Markéta 
Mükschová s dcerou                     

Rozárkou a učitel Oldřich 
Ledabyl se synem Oldřichem. 

Vedle usilovné                        
pedagogické práce se 

někteří učitelé věnovali                    
i zlepšování úrovně       

demografického vývoje                   
a skvělé výsledky se      

v tomto roce dostavily.  

  Vzdělávání seniorů na ZUŠ- přestali jsme jenom dělat věci správně,    

 a udělali správnou věc! 

Kontakt: ZUŠ Praha 10 – Hostivař, Trhanovské nám. 8, tel.: 271 750 392, fax: 271 752 344, e-mail: info@zus-hostivar.cz 
Akademie umění a kultury pro seniory, akademie@zus-hostivar.cz, www.facebook.com/akademieprahy15 

www.zus-hostivar.cz 
 

   První absolventi Akademie umění a kultury pro seniory  

mailto:info@zus-hostivar.cz

