Vážení přátelé,
dostává se vám do rukou první číslo informačního
bulletinu, ve kterém bychom vás vždy na konci
školního roku rádi informovali o nejdůležitějších
událostech života naší školy. Je těžké vybrat z té
mnohosti a pestrosti věci nejpodstatnější, vždyť
jenom veřejných a interních vystoupení našich žáků
proběhlo letos více jak osmdesát.
Zahájit pravidelné a každoroční informování
našich partnerů a příznivců jsme se rozhodli právě
v tomto roce, kdy škola oslavila 35. výročí svého
založení. Ve srovnání s jinými pražskými školami
tohoto typu nepatří mezi ty nejstarší, ale zato má
dnes určitě nejmladší pedagogický sbor. Není mým
snažením jako ředitele, vytvořit co nejmladší
kolektiv učitelů, protože mládí ještě nic nehovoří
o nadšení a elánu k pedagogické práci. Důkazem
toho jsou naši zkušení, pedagogicky zralí a velice
úspěšní kolegové, kteří k nízkému věkovému
průměru určitě nepřispívajía přesto jsou pro školu
výrazným přínosem. Já jsem se pouze pokusil
nastavit jisté principy, které je nutné ve vztazích
k žákům, rodičům, ale i mezi námi učiteli dodržovat
a ze kterých nelze ustoupit. Pěkná atmosféra školy i
složení kolektivu učitelů tak vzniká nějak samo
od sebe.
Naši žáci letos dosáhli výrazných úspěchů
v soutěži, kterou vyhlašuje MŠMT pro základní
umělecké školy z celé ČR.. Nejsem příznivec
hodnocení školy pouze podle výsledků a úspěchů
v soutěžích, ale ty letošní jsou vedle několika
přijatých studentů na konzervatoře a střední
umělecké školy, skvělou vizitkou našich učitelů.
V roce 2004 jsme ve Valdštejnské zahradě oslavili
velkým hudebním happeningem vstup naší země
do EU. Rozhodli jsme se, že bude pěkné, když bude
mít naše škola své partnery ve všech zemích se
kterými naše země sousedí. Již dlouhodobě se
setkáváme se školou z rakouského Welsu. Navázali
jsme spolupráci s hudební školou v německém
Passau a v současnosti jednáme o partnerství
s hudební školou v polské Wroclawi a se ZUŠ
v Banské Bystrici na Slovensku.
V prosinci roku 2004 nastudoval náš komorní
orchestr HKO (Hostivařský komorní orchestr)
společně s pěveckým sborem rodičů a sborem
Smirků, Českou mši vánoční Jana Jakuba Ryby,
kterou předvedl na kulturních dnech v Petrovicích
a v Šumperku. Opět ji chystáme letos na vánoce
předvést pod záštitou starosty Prahy 15 a senátora
pana
Jana
Nádvorníka
v Rytířském
sále
Valdštejnského paláce. Uspořádali jsme slavnostní
koncert k 35. výročí založení školy v Sukově síni
pražského Rudolfina. Naši žáci navštívili s různými
koncertními programy několik evropských zemí a
naopak naši partneři z rakouského Welsu
uspořádali několik vystoupení u nás. Žáci
výtvarného
oboru
získali
zlatou
medaili
v mezinárodní výtvarné soutěži 2. bienále dětské
tvorby v Xanthi v Řecku. Zahájili jsme spolupráci
s kulturním centrem Trmalova vila. Literárnědramatický
obor
pokračuje
v oblíbených
divadelních představeních a letos s mladými
tanečníky uspořádali společné vystoupení v divadle
Solidarita.
V letošním roce vstoupila v platnost zcela nová
školská legislativa. Čeká nás příprava RVP
(rámcového vzdělávacího programu) a následně
tvorba ŠVP (školního vzdělávacího programu), tedy
mnoho změn a mnoho úkolů. To podstatné ale je,
aby všechny změny vedly ke kvalitnějšímu
vzdělávání a děti měly z těchto změn užitek. Já se
vás budu pokoušet v těchto pravidelných ročenkách
informovat, jak se nám toto snažení daří.
Přeji vám hezké prázdniny!

Jiří Stárek
ředitel školy

Tři nejúspěšnější žáci naší školy, kteří
postoupili do ústředního kola soutěže ZUŠ,
vyhlášenou MŠMT –
kytarista Jan Kovář,
akordeonista Petr Prouza
a houslistka Kateřina Janálová.
K těmto třem prvním cenám v krajském kole
získali naši žáci dalších pět 3. cen
a tři čestná uznání

Hostivařský komorní orchestr ZUŠ navštívil letos při svém koncertování
i rodný dům W. A. Mozarta v rakouském Salzburgu

Slavnostní koncert k 35. výročí založení školy
v Sukově síni Rudolfina zahájil náš žesťový soubor
Brass quintett a poté vystoupili pěvecké sbory,
sólisté, smyčcové orchestry, ale také bývalí žáci naší školy,
kteří se stále scházejí a společně koncertují –
Quintetto con Mandolino

Zakladatel a bývalý ředitel školy pan Miloš Žižka byl na tomto koncertě
jmenován čestným členem pedagogického sboru

Letos zrekonstruovaný koncertní sál s novým klavírním křídlem
a na stejném patře vybudovaný víceúčelový kinosál nejen pro výuku
pěveckých sborů a hudební nauky, ale také pro nejrůznější
možnosti využití, jako jsou představení pro děti
z mateřských škol z oblasti působnosti naší školy Zahradního města, Hostivaře, Horních Měcholup a Petrovic.
Učebna hudební nauky je nově upravena i pro výuku PHV
(přípravné hudební výchovy) a je vybavena veškerou dostupnou
audio, video, CD, DVD technikou, která je zabudovaná ve stole
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