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V kapitole Charakteristika pedagogického sboru si učitelé stanovili pravidla pro utváření
vzájemných vztahů, která pokládají za důležité dodržovat. Nejedná se o nějaká vymahatelná
pravidla. Jde o dobrovolně nastavený kodex vzájemných vztahů, jehož dodržování si učitelé chtějí
a budou sledovat sami.

Vztah učitelů k žákům:
 Nelpíme na výsledcích za každou cenu,
učíme žáky pro život, ne pro momentální úspěch
 Žádný žák nesmí ze školy odcházet s pocitem prohry
 Vedeme žáky tak, aby se dokázali obejít i bez nás

Vztah učitelů k rodičům
 Rodiče se od nás dozvědí, co, jak a proč to jejich
děti učíme
 S rodiči máme společný cíl a jsou pro nás víc,
než jen „zákonní zástupci“
 Zajímáme se, co rodiče na vzdělávání zajímá

Vztahy mezi učiteli
 Chováme se k sobě tak, abychom nikdy
nepotřebovali zákoník práce
 Spolupracujeme bez vzájemného soupeření, rivality
a pomlouvání
 Máme úctu k práci jiných kolegů a před žáky
a rodiči se nekritizujeme
V kapitole Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce jsou uvedeny
partnerské školy, se kterými ZUŠ Hostivař po vstupu České republiky do EU navázala spolupráci.
Jedná se o školy ze všech zemí, se kterými ČR sousedí a uměleckou školu Osnovna glazbena
škola Matka Brajše Rašana při POU Labin z Chorvatska. Partnerské školy má tak nyní ZUŠ
Hostivař i v Polsku (Spoleczna Szkola Muzyczna I Stopnia ve Wroclawi), na Slovensku (ZUŠ Jána
Cikkera Banská Bystrica), v Rakousku (Musikschule Wels Herminenhof) a ve Spolkové republice
Německo (Städtische Musikschule Passau).
Kapitola Zásady řízení školy popisuje principy
leadershipu, kterými se řídí vedení školy. Klade
důraz
na
delegování
úkolů,
samostatnost
a přenesením odpovědnosti umožňuje osobní růst
každého ze zaměstnanců. Nastavuje prostředí, kde
nerozhodují zásluhy, věk nebo různá privilegia,
ale jasně definovaná pravidla vzájemných vztahů,
která si učitelé vymezují sami (viz kapitola
Charakteristika pedagogického sboru). Vychází ze
zásady, že dobře řízené organizace „nestaví na
lidech, ale na myšlenkách“. Úloha managementu
školy pak spočívá především v dohledu nad
dodržováním pravidel, které z těchto myšlenek
vycházejí. To předurčuje i úlohu ředitele školy, jehož
úkolem je své kolegy pouze neřídit a organizovat,
ale také vést.

Vedení ZUŠ - statutární zástupce ředitele Antonín Krňoul,
zástupce ředitele Roman Janků a ředitel školy Jiří Stárek
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Vytvořit kvalitní a zajímavé logo, znamená dodržet určité zákonitosti. Logo by mělo být dlouhodobě
neměnné, dobře zapamatovatelné, používat by ho mohl pouze jeho vlastník, který na něj má copyright©,
na první pohled by mělo srozumitelně vystihovat hlavní myšlenku firmy atd. Nové logo naší školy je
ovšem postaveno na zcela opačných pravidlech:
 Každou chvíli může být jiné (měnit se může podle situace, účelu, ročního období apod.).
 Je k dispozici všem, kteří ho chtějí používat (svou podobu loga si tak mohou vytvořit žáci pro svůj
koncert, výstavu, představení nebo jako obrázek na žákovskou knížku. Učitelé ho mohou přetvářet
pro účely třídní přehrávky, letního soustředění, zahraničních zájezdů nebo podoby diplomů a rodiče
třeba jako aplikaci na dárek za absolventský koncert).
 Nevyjadřuje žádnou jednoznačnou a transparentní myšlenku (logo samo o sobě je „prázdné“,
dokud ho svou tvořivostí žáci, učitelé a všichni ostatní, kteří jsou se školou spjati, sami nenaplní).
Nápadům nejsou kladeny žádné překážky či zákazy vyplývající např. z autorského zákona apod.
Každý, kdo má zájem, si může „naše logo“ vytvořit v příslušném odkazu na internetových stránkách školy,
a pak ho používat podle libosti. Logo ZUŠ Hostivař tak charakterizuje bezvýhradnou otevřenost a zároveň
vystihuje skutečnou podstatu uměleckého vzdělávání – nikdy nekončící lidskou tvořivost.

Máme nové internetové stránky!

 Negativní (černá) varianta loga
pro světlý podklad nebo plastické
zpracování (vytlačení do kůže apod.)

Kontakt: ZUŠ Praha 10–Hostivař, Trhanovské nám. 8, tel.: 271 750 392, fax: 271 752 344, e-mail: info@zus-hostivar.cz, www.zus-hostivar.cz

