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IINFORMACE O PROJEKTU 
 

 

NÁZEV PROJEKTU:      
STUDIJNI  CESTA - VÝ ME NA ZKUS ENOSTI  A DOBRE  PRAXE V OBLASTI UME LECKE HO 
VZDE LA VA NI  
 

TERMÍN:     

25. - 30. 8. 2016 

 

MÍSTO REALIZACE: 

Norsko - Bergen, Troldhaugen 

 

PARTNERSKÉ STRANY:   
Art – spolek uměleckého vzdělávání,  Nádražní 1300, Bystřice nad Pernštejnem, 59301 
Bergen Kulturskole, Strømgaten 19, 5015 Bergen 

ANOTACE PROJEKTU: 

Iniciativa I. – Studijní  cesta zame r ena  na vy me nu zkus eností  a praxe v ume lecke m vzde la va ní , 

na pozna ní , nava za ní  vza jemne  spolupra ce a vy me nu dobre  praxe dvou institucí  v oblasti 

ume lecke ho vzde la va ní  – c eske ho neziskove ho sdruz ení  ART – spolek ume lecke ho vzde la va ní  a 

norske  BERGEN KULTURSKOLE zr izovane  obcí  Bergen Kommune. V pru be hu s estidenní  

Iniciativy probe hla c tyr denní  jedna ní , pedagogicka  konference, uka zky vy ukovy ch metod 

v norske m ume lecke m s kolství  formou hospitací , pr edstavení  c inností  s koly v kulturní  oblasti, 

diskuze jednotlivy ch odborní ku  o praxi a pedagogicky ch metodika ch v obou zemí ch. V ra mci 

studijní  cesty byl prostor ve novany  take  pozna ní  norske ho vy tvarne ho ume ní  formou na vs te vy 

KODE - ume lecke ho muzea v Bergenu a hudební ho ume ní  formou na vs te vy pietní ho mí sta 

nejve ts í ho norske ho hudební ka v de jina ch – Edvarda Griega v Troldhaugen. První  a poslední  den 

byl v ra mci cestova ní  r es itelske ho ty mu do a z Norska.   

Iniciativa II. zahrnula externí  sluz bu konsekutivní ho tlumoc ení  z a do nors tiny. 

 

 

 

Podpor eno z EHP a Norsky ch fondu  2009 – 2014 

v ra mci Fondu pro bilatera lní  spolupra ci na na rodní  u rovni 
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PARTNERSKÉ STRANY 
 

Česká republika:   Art – spolek uměleckého vzdělávání  

je neziskovou organizací, která byla založena v roce 2014. Právní formou se jedná o 
spolek, zapsaný u Krajského soudu v Brně (dne 16. 9. 2014, spis. zn.: L 19981). Účelem a 
hlavními cíli spolku je vzdělávání v uměleckých oborech, oživení kulturního dění 
v regionu a spolupráce s kulturními a vzdělávacími institucemi. 

Jde o volné sdružení poskytovatelů, lektorů a zájemců o vzdělávání v uměleckých oborech, 
především v oblasti hudební, výtvarné, ale také alternativních směrech, jako je arteterapie nebo 
mezigenerační propojení v oblasti uměleckého vzdělávání. Organizace poskytuje rozšíření 
možností pro umělecké vzdělávání dané klasickým vzdělávacím systémem českého uměleckého 
školství (5 až 18 let). Nabízí vzdělávání také těm, kteří nespadají do hlavního vzdělávacího 
proudu, a to bez omezení věku – tedy dospělým zájemcům o umění, seniorům, ale také dětem 
školního a předškolního věku již od 3 let, nebo těm, kteří mají zájem o individuální nastavení 
vzdělávacích potřeb v některém uměleckém oboru.  
 

Art – spolek uměleckého vzdělávání pořádá kurzy v uměleckých oborech, vzdělávací aktivity, 
setkání a semináře, které jsou určeny jak začátečníkům, tak i pokročilejším účastníkům. Pro 
každý školní rok jsou vypsány okruhy kurzů, které probíhají časově v I. pololetí od října do ledna 
a v II. pololetí od února do května, tedy formou semestrální výuky podle akademického roku. 
 

Lektoři jednotlivých kurzů jsou aprobovaní profesionálové v umění, absolventi konzervatoří, 
AMU či VŠ  uměleckým zaměřením a mají dlouholeté zkušenosti v oboru, který vyučují. Spolek 
spolupracuje jak se školstvím v regionu Bystřicko, především se Základní uměleckou školou 
v Bystřici n. P., tak i s kulturními organizacemi. 
 

Norsko - Bergen Kulturskole  

je vzdělávací institucí v oblasti umění zřizovanou pro region Bergen Kommune. Poskytuje 
umělecké vzdělávání v hlavních uměleckých směrech (hudba, výtvarné umění, divadlo, 
tanec) formou inkluzivního a různorodého učení, podporuje širokou škálu tvůrčího 
uměleckého projevu u dětí a dospívajících. Pořádá pravidelné kulturní aktivity                                    
a spolupracuje se základními školami a kulturními institucemi v Bergen Kommune.  

Oficia lne  i legislativne  patr í  s kola do norske ho sta tní ho syste mu vzde la va ní , ale její  role je take  
jako vy znamna  souc a st soukrome ho a neforma lní  z ivota rodin a organizací  regionu. Syste m 
vzde la va ní  je de leny  na akademicky  rok – na podzimní  a jarní  semestr. Z a ci jsou pr eva z ne  ve 
ve ku od 6 do 16 let, nabí zeny  je take  program hudba v mater ske  s kole.  
 

S kola nabí zí  individua lní  i skupinove  lekce, vzde la va  v oblasti tance, hudby, hry na nejru zne js í  
na stroje, muzikoterapie, vy tvarne ho ume ní , multidisciplina rní  oblasti a specializac ní ch 
programech. Studenti hrají  v souborech a orchestrech nebo zpí vají  ve sboru. S kola ma  kolem 
3 500 pravidelne  se vzde la vají cí ch studentu  a pr es 100 zame stnancu . 
 

Bergen Kulturskole deklaruje uc ení  a vyuc ova ní  formou Suzukiho metody, Talent programu a 
individua lní ch pr í stupu , ktere  umoz n ují  uplatnit ru zne  potr eby jednotlive ho z a ka. Za kladní mi 
principy je vytvor ení  pozitivní  pracovní  atmosfe ry, rozví jení  kreativity, zapojení  z a ku  a jejich 
u c ast v koncertech, vy stava ch c i alternativní ch performance, pr ic emz  vy kon, ktery  na ver ejnosti 
z a k nejme ne  jednou roc ne  pr edvede je souc a stí  vzde la va ní . Vy uka je organizova na ve vs ech 
obvodech Bergen Kommune, na r ade  pracovis ť (cca 20 mí st), tak, aby vyhove la dobre  
dostupnosti. 
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ŘEŠITELSKÝ TÝM PROJEKTU 
  TÝM PROJEKT U  

za Českou republiku  - 8 osob + překladatelka 

Mgr. Milada Krásenská 

koordinátorka ART – spolku pro umělecké vzdělávání, ředitelka Základní umělecké školy Bystřice nad 

Pernštejnem, odborný pedagog v oblasti hry na akordeon 
 

Mgr. Kateřina Pospíšilová, Ph.D. 

Odborný pedagog v oblasti pěvecké hlasové výchovy, dirigentka dětských pěveckých sborů Pramínek, Pramen 

a Studánka, vedoucí pěveckého oddělení ZUŠ Bystřice n. P. 
 

Mgr. Lenka Macháčková 

Odborný pedagog v oblasti smyčcových nástrojů a muzikoterapeut, lektorka ART – spolku pro umělecké 

vzdělávání, vedoucí oddělení smyčcových nástrojů ZUŠ Bystřice n. P., vedoucí smyčcového orchestru SONK. 
 

Martina Olivová, dipl. um. 

Odborný pedagog v oblasti dřevěných dechových nástrojů, lektorka ART – spolku pro umělecké vzdělávání, 

vedoucí oddělení dechových nástrojů ZUŠ Bystřice n. P., vedoucí dětského divadelního souboru Divadlo Beze 

Jména. 
 

Bc. Petra Rotkovská, DiS. 

Odborný pedagog v oblasti hudební teorie a hudební nauky, vedoucí oddělení hudební nauky ZUŠ Bystřice n. 

P, absolvent konzervatoře v oboru hry na fagot. 
 

Mgr. Libuše Zítková 

Výtvarnice, odborný pedagog v oblasti výtvarné tvorby, včetně keramiky a textilní tvorby, lektorka ART – 

spolku pro umělecké vzdělávání, vedoucí výtvarného oddělení ZUŠ Bystřice n. P. 
 

Ing. Jaroslav Císař 

Odborný pedagog v oblasti žesťových nástrojů, vedoucí detašovaných pracovišť Dolní Rožínce a Strážku při 

ZUŠ Bystřice n. P.  
 

Eduard Makovský 

Odborný pedagog v oblasti hry na klavír a dechové nástroje, dlouholetý dirigent školního dechového 

orchestru ZUŠ Bystřice n. P. 
 

PhDr. Petra Štajnerová, Ph.D.,  
Konsekutivní tlumočnice - norský/český jazyk, profesorka pražské Univerzity Karlovy  
 

za Norsko – 6 osob 
Mardon Åvitsland 
Ředitel Bergen Kulturskole 
 

Kristin Kvam 
pedagog, vedoucí smyčcového oddělení Bergen Kulturskole 
 

Eli Lutterloh 
technický ředitel Bergen Kulturskole 
 

Irene Graven 
pedagog, vyučující trombon v Bergen Kulturskole 
 

Siv Hoye 
pedagog, vyučující klavíru v Bergen Kulturskole 
 

Siri Overland  
pedagog, vyučující saxofon v Bergen Kulturskole 
 

Solveig Ramsvig 
pedagog, vyučující zpěv a klavír v Bergen Kulturskole 
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NAPLNĚNÍ PROGRAMOVÉHO OBSAHU PROJEKTU 
 
 

Pla novany  harmonogram byl splněn ve 100% rozsahu, konkre tní  c asove  rozpe tí  aktivit 

jednací ch dnu  bylo r es eno v souladu s potr ebami partnerske  Bergen Kultuskole, program byl 

doplne ny  dle pla nu na vs te vami kulturní ch akcí  a vzde la vací ch institucí  dle aktua lní ho de ní  

v Bergenu.   

 

Harmonogram studijní cesty - plán: 
25. srpen    cestovní  den, pr í let, pr esun z letis te , ubytova ní  

26. srpen  setka ní  s partnerem, na vs te va Kulturskole, sezna mení  s vedení m s koly, pracovní  

jedna ní  vza jemne  pr edstavení  syste mu v ume lecke m vzde la va ní  

27. srpen   spolec na  exkurze muzea v Troldhaugen – pama tní k nejvy znamne js í ho 

hudební ka norske ho Edvarda Griega  

                  na vs te va koncertu v Troldhaugen 

28. srpen  na vs te va muzea ume ní  a hudby KODE – Bergen Kunstmuseum 

                 u c ast na akci bergenske  kulturní  instituce dle aktua lní   nabí dky v dane m období  

29. srpen    pracovní  setka ní  – pedagogicka  konference o vzde la vací  problematice a 

moz nostech dals í  spolupra ce obou organizací  formou na vazny ch projektu  

                    uka zky pr í me ho vyuc ova ní  v hudební m a vy tvarne m oboru, hospitace   

                       s uka zkou pr í me  pra ce s z a ky 

30. srpen     odlet, pr esun na letis te  VH a zpa tec ní  cesta pr es u zemí  C R   

 
 

Realizace projektu dle harmonogramu - skutečnost:  
25. srpen    cestovní den, přílet, přesun z letiště, ubytování 

Realizace: Odjezd z Bystr ice n. P. v 8:30, pr esun na letis te  V. Havla v Praze prostr ednictví m 

dopravní  spolec nosti Prestige transport, odlet ve 14:10. Pr esun s pr estupem v Kodani. Pr í let do 

Bergenu v 17.50, pr esun dopravní  spolec ností  FlyBus z letis te  do Bergenu. Ubytova ní  v hotelu, 

procha zka c tvrtí  UNESCO - Bryggen.  

Viz obrazová příloha č. 1 - 6 

 

26. srpen  setkání s partnerem, návštěva Kulturskole, seznámení s vedením školy, 

pracovní jednání - vzájemné představení systému v uměleckém vzdělávání 

Realizace: Dopoledne probe hla pr í prava na jedna ní . Po obe de  pr esun do Bergen Kulturskole. Ve 

13:00 zac a tek jedna ní  s r editelem s koly Mardon A vitsland. Sezna mení  a  vza jemne  pr edstavení  

odlis ností  v syste mu ume lecke ho vzde la va ní  v obou zemí ch. Pr edna s ka r editele s koly Mardon 

A vitsland nastí nila zpu sob fungova ní  norske ho ume lecke ho vzde la va ní  , konkre tní  zpu soby 

pouz í vane  jejich s kolou. Diskuze byla ve novana  odlis nostem a zkus enostem obou stran. C lenove  

ty mu take  pr edstavili zkus enosti a poznatky z c eske  praxe i sve  osobní  zkus enosti. Setka ní  bylo 

ukonc eno v 15:30.  
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R es itelsky  ty m navs tí vil Greighallen, kde pra ve  probí hala vernisa z  vy stavy Texture s u c astí  

norske  kra lovny Sonji. Setka ní  s touto osobností  norske  politicko-kulturní  sce ny bylo 

mimor a dny m obohacení m první ho jednací ho dne. 

Viz obrazova  pr í loha c . 7 – 12 

27. srpen   společná exkurze muzea v Troldhaugen – památník nejvýznamnějšího 

hudebníka norského Edvarda Griega, návštěva koncertu v Troldhaugen 

Realizace: Spolec na  exkurze do hudební ho pama tní ku v Troldhaugen. V dopolední ch hodina ch 

odjezd busem do Troldhaugen, coz  je mí sto cca 10 km vzda lene  od Bergenu. Jedna  se o muzeum 

nejvy znamne js í ho norske ho skladatele Edvarda Griega, mí sto, kde proz il svu j z ivot. V area lu  

jsme navs tí vili pu vodní  vilku skladatele, jeho pracovnu na pobr ez í , hrob skladatele a jeho z eny 

a moderní  muzeum s uka zkami dochovany ch materia lu . Ve vile je take  mnoho artefaktu  vc etne  

autenticke ho klaví ru E. Griega. Muzeum je mí stem definují cí mi nejen Griegu v odkaz, ale take  

norske  hudební  tradice, hudební  na stroje a folklo r. V area lu zahrady je take  mí sto, kde je Grieg 

pochovany . Zde se c esky  ty m spolec ne  poklonil pama tce norske ho hudební ka.  

V odpolední ch hodina ch r es itelsky  ty m navs tí vil jedinec ny  koncertní  sa l -  Troldsalen, ktery  byl 

dokonc en v roce 1985. Jde o elegantní , moderne  pojaty  koncertní  sa l s vynikají cí  akustikou, kde 

se konají  koncertní  vystoupení  a akce, vc etne  vyuz ití  s kolní mi vzde la vací mi institucemi. 

R es itelsky  ty m se zde zu c astnil klaví rní ho koncertu z dí la E. Griega.  

V odpolední ch hodina ch na vrat mí stní  dopravou do Bergenu. 

V 18:00 navs tí vil r es itelsky  ty m zaha jení  akademicke ho s kolní ho roku Griegovy akademie – 

hudební  fakulty. V nove  rekonstruovane  aule probe hl koncert a pr edstavení  studentu  a 

komorní ch te les. Na za ve r byla provedena Carmina burana Carla Orffa.  

Viz obrazova  pr í loha c . 13 - 18 

28. srpen  návštěva muzea umění a hudby KODE – Bergen Kunstmuseum 

                 účast na varhanním festivalu  

Realizace:  Studijní  na vs te va vy tvarne ho projektu - ume lecke ho muzea KODE, ktere  je jední m z 

nejve ts í ch skandina vsky ch muzeí  pro ume ní , r emesla, design a hudbu. Jde o jedinec nou 

kombinaci ume lecky ch muzeí  a domu  skladatelu  v Bergenu a okolí , s vy stavní mi projekty 

souc asne ho ume ní , historicky ch objektu , koncertu  a parku . Jednou z priorit muzea jsou 

vzde la vací  ume lecke  programy pro de ti a mla dez .  

Řešitelský tým navštívil jednotlivé budovy muzea KODE, které nabízejí krátkodobé výstavy 
umění a designu, jakož i rozsáhlé prezentace díla předního norského expresionisty Edvarda 
Muncha, J. C. Dahla a Nikolai Astrupa. Je zde také samostatné oddělení, věnované zejména 
vzdělávání pro děti – umělecká laboratoř - KunstLab. V roce 2014 získalo muzeum KODE 
ocenění "Museum of the Ýear".  

KunstLab - jedná se o první muzeum umění určené převážně pro děti a mládež. Výstavní 
projekt je připraven jako velká laboratoř, která je připravena umožnit dětem divit se, 
přehrávat ukázky, prozkoumat a vyjít jako „umělecký expert“. KunstLab spln uje nejnove js í  
poznatky a pr edstavy, jak ma  ume lecke  muzeum pu sobit na de ti a dospí vají cí  za specificky ch, 
vlastní ch podmí nek. Muzeum ma  velkou vy stavu ume ní  a ilustrací  pro de ti, pravidelne  zde 
probí hají  workshopy. KunstLab ma  celou r adu organizovany ch akcí  pro rodiny s de tmi, s koly a 
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s kolky, rodinne  dí lny zde probí hají  kaz dy  ví kend a be hem cely ch pra zdnin. Na vs te vou KunstLab 
jsme se pouc ili o nejleps í  praxi, jak vytva r et vhodne  podmí nky pro nejmlads í  generaci, aby si 
nas la cestu k ume ní  a kulturní mu de dictví .  

Ve večerních hodinách navštívil řešitelský tým koncert v rámci varhanního festivalu v Bergenu 
koncert v DomKirken a vyslechl jedinečné vystoupení a mimořádný zvuk varhan v této 
katedrále. 

Viz obrazova  pr í loha c . 19 - 24 

29. srpen    pracovní setkání – pedagogická konference o vzdělávací problematice, 

                    ukázky přímého vyučování, přímé práce s žáky 

Realizace:  Pedagogická konference - pracovní jednání s pedagogy partnerské Bergen 

Kulturskole o vzdělávací problematice. Dopolední část začala v 11.00 a zúčastnili se jí 

všichni zástupci partnerských stran.  

Diskutova na byla te mata, zame r ena  na uvedene  jednotlive  ota zky, aktua lne  se prolí nají cí  
problematikou obou s kolsky ch zar í zení : 

- liberalizace vzde la vací ho procesu, vzde la vací  autonomie, poz adavky na pedagogy  
- zava de ní  novy ch forem a metod do vy uky – v C R RVP a S VP, v Norsku s esti u rovn ovy  

syste m 
- pedagogicke  sme r ova ní  z a ka k osvojova ní  si klí c ovy ch kompetencí  a jejich prezentace 
- rovne  pr í stupy k ume lecke mu vzde la va ní  – zkus enosti a praxe s mens inami, migranty 
- postupy pr i udrz ova ní  a rozví jení  kulturní ch tradic souvisejí cí  se vzde la va ní m, vy uka na 

lidove  na stroje 

Diskutova ny byly take  prakticke  ota zky pra ce s z a kem, zpu sob pr ijí ma ní  z a ku , rozví jení  nada ní  
a talentu, por a da ní  s kolní ch koncertu , vy stav a u c ast z a ku  na te chto akcí ch. Vy stupy z tohoto 
jednací ho dne jsou v za ve rec ne  zpra ve  rozpracova ny za jednotlive  c leny r es itelske ho ty mu 
samostatne , s ohledem na odbornost a vyuc ovany  pr edme t kaz de ho z c lenu . 

Druhou částí jednacího dne byly přímé návštěvy vyučování ve vybraných oborech a 
lekcích.  R es itelsky  ty m byl pr í tomny  ve vy uce so love ho zpe vu, skupinove  vy uce hry na saxofon, 
hry na housle, na violoncello a vy uce na hardigfele.  Ac koliv s lo o zac a tek s kolní ho roku v Norsku, 
pr esto z a ci pr edva de li ve vy uce velmi slus ne  vy sledky. Formou na slechu  jsme mohli vstr ebat 
tvu rc í  atmosfe ru, metodicke  nuance a postupy, vedoucí  k vzde la vací mu cí li, vc etne  Suzukiho 
metody, ktera  je v C R minima lne  uplatn ovana . 

Cely  jednací  den byl uzavr eny  projedna ní m zpu sobu  moz ne  dals í  partnerske  spolupra ce, ať jiz  
na vs te vou norsky ch partneru  v C eske  republice, popr . spoluprací  na spolec ne m projektu 
zahrnují cí m take  pra ci z a ku  – napr . spolec na  vy stava vy tvarne ho oboru, spolec ny  koncert a dals í  
otví rají cí  se moz nosti.  

Viz obrazova  pr í loha c . 25 - 36 

30. srpen     odlet, přesun do Prahy na letiště VH a zpáteční cesta přes území ČR   

Realizace: v časných ranních hodinách přesun Flybusem na letiště v Bergenu, v 8.00 odlet do Prahy 

s přestupem v Oslo. V Praze odjezd s dopravní společností Prestige transport zpět do Bystřice n. P. 

Příjezd v 16.00.  
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NAPLNĚNÍ CÍLŮ A VÝSTUPŮ PROJEKTU 
 

 

Naplnění cílů projektu 

Dosaz ení  cí lu  probe hlo v plne m rozsahu. Vy me na zkus eností  a know-how v oblasti ume ní  mezi 

norskou ume leckou s kolou Bergen Kulturskole a c esky m vzde la vací m zar í zení m ART – spolek 

ume lecke ho vzde la va ní  vedla k vy znamne mu pozna ní  vs ech zu c astne ny ch: 

 nava za ní  partnerství  mezi dve ma vzde la vací mi institucemi v oblasti ume ní  
 pozna ní  norske ho vzde la vací ho syste mu v oblasti ume lecky ch oboru  
 vy me na zkus eností  a nejleps í  praxe mezi pedagogy v jednotlivy ch vzde la vací ch 

oblastech ume ní  
 vyuz ití  zí skany ch zkus eností  o forma ch a metoda ch vy uky v Norsku, moz nost dals í  

vhodne  aplikace postupu  v C R 
 v budoucnosti snaha o vytvor ení  partnerske  komunikac ní  platformy trvalejs í ho 

charakteru 
 

Dosažené výstupy projektu  

Bylo dosaz eno vs ech konkre tní ch vy stupu  v souladu s pla nem: 

 zvy s ení  erudice, rozhledu a odborne  kvalifikovanosti pedagogu  ZUS  a ART – spolku 
ume lecke ho vzde la va ní  

 osvojení  norsky ch metod rozvoje ume lecke ho talentu u de tí , zpu sobu  pra ce s z a ky, 
srovna ní  s c eskou praxí  a metodikou 

 sezna mení  se s materia lní m vybavení m v norske m s kolství , s pouz í vany mi pomu ckami, 
hudební mi na stroji a technikou 

 vy me na notovy ch materia lu  a vy ukove  literatury, pr edevs í m z oblasti lidove  hudby a 
na rodní ch skladatelu  

 publicita formou tiskove  zpra vy o projektu, zver ejne ní m informací  na internetovy ch 
stra nka ch, v tisku. 

Za ART – spolek ume lecke ho vzde la va ní  zapsala Mgr. Milada Kra senska  
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OBLAST SMYČCOVÝCH A STRUNNÝCH NÁSTROJŮ V BERGEN 

KULTURSKOLE 

Poc et z a ku  v odde lení  celkem: 1500 

Poc et z a ku  hrají cí ch na smyc cove  na stroje: 517 

Poc et pedagogu : 15 

Typy vy uky: hra na klasicke  housle, violu, violoncello a kontrabas, hra na Hardingfele 

 

Vy uka na smyc cove  na stroje probí ha  od prvopoc a tku SUZUKIHO METODOU (da le jen SM) t j. 
skupinova  vy uka 8 – 15 z a ku  najednou. Velice propracovana  SM je realizova na ve skupina ch de tí  
6 let, 7 let a 8 let. Po tr ech letech se talentovane js í m z a ku m nabí zí  individua lní  vy ukova  hodina, 
ostatní  pokrac ují  da le ve skupine . K individua lní  vy uce je pak doporuc ova na hra v te lese, 
pr í padne  komorní  hra. Na kolektivní  vy uku je kladen velky  du raz, v Bergenu funguje mnoho 
orchestru , ve ts inou jsou ale tvor eny nads eny mi amate ry, jen post dirigenta zasta vají  
profesiona lní  pedagogove  vysí laní  hudební  s kolou. Hra na kontrabas se teprve rozví jí .  

Cí le vy uky:  

- hudebně vedený žák 
- metodiky přizpůsobené věku žáka s důrazem na kvalitu výuky 
- spolupráci mezi kolegy 
- podpora žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí 
- podpora žáků z jiných kultur 
- zapojení co největšího počtu dětí do hudebního vzdělávání. 

Proble my: 

- jak pracovat s dětmi, které nemají podporu rodičů 
- podpora dobrovolnické činnosti orchestrů s cílem udržet děti co nejdéle v kontaktu 

s hudbou 
- zajištění erudovaných pedagogů. 

Vybavení  s koly: 

-  k dispozici mají žáci kvalitní nástroje, které jsou jim za úplatu půjčovány, pakliže žák 
doroste „celému nástroji“, kupuje si svůj. K dispozici je opravdu velké množství 

- dokonce i kontrabasy jsou různých velikostí, výuky se tedy mohou účastnit i mladší a 
menší žáci. 

Handarger fiddle – norsky Hardingfele:  

- speciální 9- ti strunné housle, charakteristické pro Norsko a hlavně Bergen. Využívají 
se v místním folklóru, který je též jako předmět vyučován. O výuku hry na Hardingfele 
je velký zájem, protože folklór je velice podporovanou kulturní oblastí v rámci 
zachování tradic a i tyto velice drahé nástroje jsou dětem půjčovány. 

Celkovy  dojem z vy uky v Kulturskulle v Bergenu byl velice dobry . Osobne  jsem nikdy Suzukiho 
metodou neuc ila, protoz e je vhodna  pro ve ts í  skupiny z a ku  stejne  ve kove  kategorie a v nas í  ZUS  
jsem nikdy tak velkou skupinu neme la. Ale pr ekvapila me  u roven  z a ku , zvla s te  ve skupine  
violoncell a Hardingfele. Velice bych sta la o spolupra ci s ne jaky m smyc covy m orchestrem. 

Za smyc cove  odde lení :  Mgr.  Lenka Macha c kova  
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OBLAST ZPĚVU SÓLOVÉHO A SBOROVÉHO V BERGEN KULTURSKOLE 

 

SBOROVÝ  ZPE V 

Ac  je Kulturskole jedina  za kladní  ume lecka  s kola v Bergenu, tak nema  z a dny  vlastní  pe vecky  

sbor. Pouze zajis ťuje uc itele, ktery  chodí  ve st sbory, ktere  pu sobí  pr i za kladní ch s kola ch a 

kostelí ch. De ti zde zac í nají  zpí vat od 6 az  7 let a velky  podí l na organizaci sboru mají  rodic e, 

uc itel ve sboru vykona va  pouze ume leckou pra ci. Kulturskole zame stna va  jednoho sbormistra 

na plny  u vazek. Vy uku s kolní ho ani kostelní ho sboru jsem neme la moz nost slys et, takz e nelze 

srovnat a posoudit u roven . Bohuz el jsem ani neme la moz nost se potkat se sbormistrem a 

vyme nit si na zory, c i si odve st ne jakou norskou de tskou sborovou literaturu. Od na s jsem do 

Bergenu pr ivezla sborove  u pravy lidovy ch pí sní  F. Ly ska. 

SO LOVÝ  ZPE V 

Na bergenske  Kulturskole nemají  jednotnou metodiku ani osnovy pro vy uku so love ho zpe vu. 

Volba vy ukovy ch metod a repertoa ru zcela za visí  na uc iteli. Bergenska  s kola zame stna va  6 

uc itelu , ale z a dny  nema  plny  u vazek jen na zpe vu. De ti zac í nají  zpí vat od 10 let, není  da na ani 

de lka a forma vy uky, ve ts inou se vyuc uje jednotlivec 20 minut ty dne  nebo dvojice 40 minut. 

Talentovany  z a k mu z e mí t vy uku 45 minut. 

V Bergenu nevyuc ují  jen so lovy  klasicky  zpe v, ale i moderní  a lidovy . Technicke  vybavení  s koly 

je pro vs echny druhy zpe vu na vysoke  u rovni, vc etne  moz nosti adekva tní ch doprovodu  pro 

moderní  a lidovou hudbu. Funguje tady spolupra ce mezi jednotlivy mi obory, takz e z a ci studují cí  

moderní  hru doprova zí  popula rní  zpe v, z a ci navs te vují cí  hru na lidove  na stroje mohou 

doprova zet lidove  zpe va ky. Na koncerte  Griegakademiets na zaha jení  akademicke ho roku, ktery  

jsme navs tí vili 27. 8. 2016, jsem slys ela, z e ru zne  druhy zpe vu se dají  studovat i na vysoke  

hudební  s kole a i zde byla samozr ejmostí  spolupra ce mezi studenty. 

Trochu me  pr ekvapilo neu tulne  prostr edí  Kulturskole, ale uc itele  byli k de tem velmi pozitivní  a 

k vy uce pr istupovali tvor ive  a za bavne . Me la jsem moz nost sledovat jednu hodinu vy uky 

so love ho zpe vu, vzhledem k tomu, z e to byla první  hodina po pra zdnina ch, tak nemohu hodnotit 

vs echny aspekty vy uky, ale urc ite  je ve ts í  du raz kladen na pohodovou vy uku, nez  na kvalitu. 

Dostala jsem noty pro pí sen  E. Griega Vond Dag a duet Let us Sander, coz  je upravena  Gavota H. 

Purcella, ktere  urc ite  vyuz iji pr i sve  vy uce. 

Na Kulturskole se mi lí bilo zapojení  rodic u  do vy uky a spolupra ce mezi jednotlivy mi obory. Je 

zde patrna  snaha, aby vy uka de ti bavila a la sku k hudbe  si odnesly do dals í ho z ivota, i kdyz  sami 

nebudou precizní  hudební ci a zpe va ci. 

Za pe vecke  odde lení : Mgr. Kater ina Pospí s ilova , Ph.D. 
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OBLAST VÝTVARNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Systém uměleckého vzdělávání v Norsku: 
 
V Norsku existují  „odpolední “ ume lecke  s koly tak, jako u na s, vzde la vají  z a ky v podobne m 
ve kove m rozpe tí . Snahou vs ak je pr ene st vy uku i do jednotlivy ch za kladní ch s kol, aby byla 
nabí dka pro de ti snadno dosaz itelna . Souvisí  to zr ejme  mimo jine  s ve ts í mi vzda lenostmi a 
obtí z ne js í m cestova ní m v Norsku. Bergenska  s kola ve nuje pec livou pozornost integraci de tí  z 
jine ho kulturní ho prostr edí .  
Ve vy tvarne m oboru se ve ts inou vyuc uje ve dvouhodinovy ch blocí ch, vyuc ovací  hodina vs ak ma  
60 minut (celkem tedy 120 minut), takz e to je srovnatelne  s nas imi tr í hodinovy mi bloky, kdy 
vyuc ovací  hodina ma  45 minut (celkem 135 minut). 
 
Vzdělávání učitelů: 
 
Na pedagogicky ch fakulta ch existuje obor urc eny  pr í mo ke vzde la va ní  uc itelu  vy tvarny ch oboru  
ume lecky ch s kol. Nicme ne  pr í mo v Bergenu je tak velika  konkurence, z e uc itele  vy tvarne ho 
oboru bergenske  Kulturskole mají  ve ts inou vystudovanou ne pedagogickou, ale pr í mo 
ume leckou s kolu, coz  zaruc uje jejich vysokou odbornou kvalitu. To vs ak nestac í , s kola dba  na to, 
aby uc itel byl erudovany  a citlivy  i v pr í stupu k de tem, k rodic u m a take  k ver ejnosti. 

Počet dětí ve skupině: 

Obvyklý počet je 8 až 10, což považuji i já sama za optimální pro efektivní výuku. Při větším 
počtu klesá kvalita výuky, protože se učitel nemůže věnovat dostatečně dlouho každému dítěti 
osobně a rozvíjet jeho individuální potenciál. 

Další podrobnosti a postřehy: 

Vybavení výtvarného oboru je podobné jako u nás, bystřická ZUŠ disponuje pravděpodobně 
dokonce většími prostory. Co bylo překvapující je skutečnost, že bergenští kolegové poměrně 
málo používají větší formáty papíru. Na druhé straně jsou učebny vybaveny tiskárnou a 
kopírkou. Rozvíjí se i multimediální tvorba (animace, film). 

Další přínosy: 

Vynikajícím zážitkem byla návštěva muzea KODE, v jehož prostorách jsou vystavena například 
díla Picassa, Braqua a dalších proslulých umělců. Zcela mimořádným zážitkem však bylo 
zhlédnutí děl norského expresionisty a symbolisty Edvarda Muncha. Zážitek z přímého 
působení jeho rozměrného vynikajícího díla Inger na pláži nelze nahradit působením jakkoli 
dobré reprodukce. Souvisí to zcela jistě i s velikostí obrazu, kdy reprodukce v knihách a v dalších 
médiích jsou vždy menší a nikdy nemohou zprostředkovat silný emocionální náboj, kterým dílo 
disponuje. Jednalo se skutečně o naprosto ojedinělý zážitek. I další Munchova díla bylo možné 
vnímat tak, jak to bylo umělcem zamýšleno, nezprostředkovaně, přímo a s naléhavostí, která jim 
je vlastní. Protože bylo v muzeu dovoleno fotografovat, bylo možné pořídit detailní záběry 
vystavených děl, které budou použity pro další práci s dětmi. Děti tak budou moci vnímat 
malířskou genialitu světových tvůrců, jejich citlivost a vytříbenou formu. 

Za vy tvarny  obor: Mgr. Libus e Zí tkova  
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OBLAST DŘEVĚNÝCH DECHOVÝCH NÁSTROJŮ 

Syste m vy uky na norsky ch ume lecky ch s kola ch je odlis ny  od evropske ho standardu. Za kladem 

je, z e v zac a tcí ch (1. a 2. roc ní k) se z a ci uc í  po skupina ch, tzv. Suzukiho metodou. Ma  to urc ite  

vy hody. Z a ci se snaz í  vní mat ostatní  spoluhra c e i uc itele, ktery  jim pr edehra va . Dolaďují  se k nim 

a procvic ují  se i v pr esnosti rytmu.  

        Hudební  nauku jako pr edme t nemají . Vs e se uc í  be hem vy uky hlavní ho oboru formou hry. 

Ve 2. roc ní ku jsou schopni rozpoznat intervaly, umí  vyťukat rytmus podle not a vyuz í vají  to pr i 

poslechu reprodukovane  hudby. Z not hrají  ve ts inou az  od 3. c i 4. roc ní ku, ale noty c í st umí . Do 

te  doby procvic ují  pame ť a vs e hrají  zpame ti. Na to, z e vy uka probí ha  tí mto zpu sobem, me  

pr ekvapilo, jake  u rovne  jsou schopni dosa hnout. Me la jsem moz nost vide t vy uku i vys s í ch 

roc ní ku  5. a 6. Probí hala zde hodina komorní  hry. Jelikoz  byla první  ve s kolní m roce, c ekala jsem, 

z e u roven  nebude valna . Mile me  pr ekvapilo, kdyz  uc itelka rozdala z a ku m noty a ti se 

s naprostou soustr ede ností  snaz ili zahra t skladbu, co nejle pe, hned napoprve . A dar ilo se jim to 

velmi dobr e. 

      Na norske m syste mu take  ocen uji spolupra ci s rodic i. Ti jsou ve ts inou na hodina ch se svy mi 

de tmi. V první ch roc ní cí ch je jejich pr í tomnost na hodina ch vyz adova na. Rodic e jsou aktivne  

zapojeni do vy uky. V první ch hodina ch se s na strojem seznamují  rodic e a uc í  se za klady, aby pak 

mohli by t svy m de tem na pomocni. Pozde ji se pr ida vají  i de ti, ale rodic e jsou sta le podstatnou 

sloz kou vy uky. Hraní  svy ch de tí  doprova zí  zpe vem, nebo jim pr i hr e poma hají . Mají  take  

zodpove dnost za zapu jc ene  na stroje, takz e se o ne  starají  a de tem je vz dy pr ed hodinou 

nachystají  a po hodine  na stroj vyc istí  a uklidí . 

      Jako obrovske  plus vidí m vybavení  s koly po stra nce na strojovy ch archivu . S kola da va  

k dispozici vs em z a ku m na stroje (mimo klaví ru). Me la jsem moz nost do te chto archivu  

nahle dnout a zjistila jsem, z e vs echny na stroje jsou te  nejvys s í  kvality, tudí z  z a ci hned zac í nají  

na vy borne  na stroje. U na s je bohuz el nutnost zac í nat na na stroje niz s í  kvality, vzhledem k cene , 

jelikoz  kvalitní  na stroje jsou pro pru me rnou c eskou rodinu v podstate  nedostupne  a s kola není  

schopna  zajistit na stroje v takove m rozsahu, jako to vyz adují  poc ty z a ku  v jednotlivy ch oborech. 

       Dals í m rozdí lem norske ho syste mu ume lecke ho vzde la va ní  je to, z e na s kolu mu z e by t pr ijat 

naprosto kaz dy . Nemusí  vykona vat z a dne  talentove  zkous ky, ani není  nijak prove r ova n jeho 

talent. Jak jsem jiz  zmin ovala, v první ch roc ní cí ch je z a k vyuc ova n skupinove  a postupne  je 

rozr azova n do individua lní  vy uky a ty se take  de lí , na klasickou vy uku nebo program Talent. Ti, 

kter í  jsou v programu talent, mohou mí t az  ne kolik hodin ty dne  a ve ve ts ine  pr í padu  jsou cí lene  

pr ipravova ní  ke studiu hudby.       

           Ja  jsem z norske  vy uky nads ena , ale asi bych neme nila. Myslí m, z e individua lní  pr í stup 

k nas im z a ku m je urc ite  produktivne js í  a i my nabí zí me z a ku m pra ci ve skupina ch, coz  jsou ru zna  

komorní  seskupení , soubory a orchestry. Takz e resume : Kaz de  s kolství  ma  ne co do sebe, ať je to 

Evropa, Severske  Zeme , Amerika c i jine  vyspe le  sta ty. Kaz dy  ma  svou metodu, je na ni zvykly  a 

urc ite  je podle kaz de ho, ta jeho, ta nejleps í . Ale u kaz de ho najdete ne co, co mu z ete vyuz í t i pr i 

vas í  vy uce. Na vs te va Kulturskole v Bergenu, pro me  osobne , byla urc ite  pr í nosem a ra da se tam 

zase podí va m.                                    

Za dechove  odde lení  Martina Olivova , dipl. um. 
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OBLAST HUDEBNÍ TEORIE A NAUKY 

 

Hudební  nauka, dr eve ne  dechove  na stroje 

Do Bergenu jsem odjí z de la jako za stupce odde lení  hudební ch nauk, ale take  jako uc itelka 

dr eve ny ch dechovy ch na stroju . Co me  pr ekvapilo v norske m syste mu vzde la va ní , tak pra ve  

vy uka hudební  nauky. Ta se tam totiz  jako samostatny  pr edme t kona  pouze u nadany ch z a ku . 

Vs ichni zby vají cí  z a ci hudební ho oboru, se v hudební  teorii vzde la vají  pr í mo v hodine  hlavní ho 

oboru. Toto propojení  mi pr ipada  dobre . A naví c individua lní  vy uka v hudební  teorii je dle me ho 

na zoru take  leps í . Ota zkou je jake  mnoz ství  uc iva nebo vu bec okruh zame r ení  zvla dnou. Bohuz el 

tohle jsme neme li moz nost prozkoumat, neboť nemají  pr esne  stanoveno, co se ma  kaz dy  z a k za 

rok nauc it. Vzde la ní  je tedy relativní , protoz e kaz dy  z a k mu z e mí t za rok jine  vzde la ní . Ne jake  

osnovy by asi me ly by t da ny, ale jinak se mi individua lní  pr í stup lí bí . 

 

Exkurze do pama tní ku Edvarda Griega 

 

Tr etí  den nas í  expedice do Norska jsme se vydali na prohlí dku pama tní ku Edvarda Griega. Grieg 

sice pocha zel z Bergenu, ale z il a skla dal v Troldhaugen. V Troldhaugen je tedy jeho du m, 

muzeum a take  na dherny  koncertní  sa l. Me li jsme k dispozici pru vodce, takz e jsme se dozve de li 

spoustu zají mavostí . Exkurze zac ala prohlí dkou muzea, kde byly uloz eny ne ktere  relikvie z 

Griegova z ivota. Da le na sledovala prohlí dka vily, kde z il se svojí  z enou. Samostatne  jsme pak 

sestoupili k jeho domku, kde skla dal a take  k jeho hrobu umí ste ne ho ve sklaní  ste ne . Na za ve r 

na s c ekal koncert v neobvykle m hudební m sa le. Ze sa lu byl u chvatny  vy hled na mor e a me li jsme 

s te stí  na vynikají cí  klaví ristku z Bergenske  univerzity, takz e opravdu u z asny  hudební  za z itek. V 

tomto sa le se konají  kaz dy  ty den koncerty Griegovy hudby, coz e je skve le . Exkurze do Griegova 

pama tní ku na m pr inesla mnoho novy ch informací  a za z itku  

Za odde lení  hudební  teorie Bc. Petra Rotkovska , DiS. 
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OBLAST DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ,  DECHOVÉ NÁSTROJE 

Na za klade  cesty do norske  Kulturskole v Bergenu jsem pr i kra tke m pobytu v te to s kole dospe l 
k te mto poznatku m. 

1. Výuka ve škole: 

       Z celkove ho zhodnocení  vy uky s koly ze strany pana r editele s koly lze konstatovat, z e 
v Norsku na tomto typu s kol je snaha poskytnout vzde la ní  v oblasti kultury co nejve ts í mu 
mnoz ství  de tí  ve ve ku od 6 do 18 let, coz  v porovna ní  se syste mem jaky  je u na s ( je zde spí s e 
snaha o vy be rovou s kolu na za klade  urc ity ch talentovy ch pr edpokladu ) jina  priorita. Kdyz  
pominu poc et z a ku  v norske  s kole oproti nas emu poc tu, ma m za to, z e tento jejich syste m 
odpoví da  spí s e jednotlivy m krouz ku m v oblasti kultury, ktere  by se daly spí s e srovna vat s nas imi 
Domy de tí  a mla dez e. 

Pokud se mohu vyja dr it k vlastní  vy uce, kterou jsme mohli v omezene m rozsahu vide t, lze r í ct, 
z e zde je oproti nas í  vy uce kladen daleko ve ts í  du raz na kolektivní  vy uku hry na na stroje 
zejme na v niz s í m ve ku. Rovne z  de lka vy uky v jednotlivy ch oborech se mi jeví  jako nedostatec na , 
neboť zde uc itel nema  mnoho moz ností  individua lne  s z a kem pracovat vzhledem k c asu, ktery  
na ne j ma . Te z ko potom mu z e vysve tlovat, co ma  z a k do pr í s te  nacvic it, natoz  s ní m probrat c emu 
se ma  doma v samostatne  pr í prave  ve novat, coz  je zejme na u zac í nají cí ch z a ku  a z a ku  v první ch 
tr ech letech studia to nejdu lez ite js í . Rovne z  skupinova  vy uka, kterou jsem me l moz nost vide t ve 
tr í de  saxofonu , se mi jevila ze strany uc itele jako velmi propracovana  a pro de ti pr itaz liva , 
nicme ne  podle my ch zkus eností  a zpu sobu vy uky my ch z a ku  dosti pomala  a pro jejich rychlejs í  
hudební  ru st na tr etí  rok hraní   ma lo efektivní . Pr ece jenom v individua lní  vy uce je podle me ho 
na zoru moz nost hudební ho ru stu z a ka daleko ve ts í . To z e individua lní  pr í stup je daleko 
efektivne js í  me  pr esve dc ilo ve vy uce kolektivní ch houslí  patrne  zac a tec ní ku , kde sice naprosta  
ve ts ina te chto z a ku  ve de la, co hraje, reagovala na pokyny pr í tomny ch uc itelek, ale jsem 
pr esve dc en, z e zde chybí  to, co by me l zac í nají cí  z a k dosta vat od sve ho uc itele uz  v samotny ch 
zac a tcí ch,  tj. spra vne  drz ení  na stroje, spra vny  zpu sob hry, odstran ova ní  chyb a nedostatku  a 
pr í pravu na dals í  vy uku. To podle me ho na zoru 2 pr í tomne  uc itelky nemohou plnohodnotne  
zvla dnout. Naopak velky m kladem je pr í tomnost klaví rní ho korepetitora, ktery  svy m 
doprovodem z a ku m poma ha  v pestrosti vy uky. Rovne z  jako klad oproti nas í  s kole bych hodnotil 
u c ast rodic u  na te to vy uce. 

Klady takto prova de ne  vy uky: 

- Schopnost od začátku výuky provádět hru v kolektivu spolužáků (možnost souhry, 
spolupráce při ladění …) 

- Při vhodném vedení výuky ze strany učitele zdravá ctižádostivost mezi žáky a snaha být 
nejlepší 

- Porovnání zvládnutí přípravy na výuku jednotlivých žáků v rámci skupiny a jejich 
pochvala před ostatními a tím snaha zvýšit motivaci ostatním 

Nedostatky takto prova de ne  vy uky: 

- Nemožnost s jednotlivými žáky pracovat individuálně podle jejich schopností (ne všichni 
mají stejné předpoklady) 

- Věnovat se výuce hry na nástroj do větší hloubky, zaměřit se na zdokonalení hry po 
stránce techniky, kvality tónu, zaměřit se na nedostatky… 

- U těch talentovanějších může vzhledem k tomu že v rámci skupinky to zvládá dobře dojít 
k určitému uspokojení a tak sice výuku zvládá,  ale při individuální výuce by při dobrém 
vedení učitele dosahoval podstatně lepších výsledků 

- Při neúčasti na výuce několik hodin po sobě, dochází pravděpodobně u žáka nemožnost 
ihned se plně zapojit do výuky skupiny, což snižuje pokrok vpřed celé skupiny  
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2. Materiálně technické zabezpečení školy: 

   Po stra nce moz ností  s koly prostorove  s kola v podstate  spln uje krite ria pro samotnou vy uku. I 
pr es ujis ťova ní  r editele s koly o nedostatku prostr edku  na provoz s koly, lze z toho co jsme vide li 
konstatovat, z e je to podobne  jako u na s. Tzn., z e s kola musí  vyjí t s tí m, co dostane a za uvedene  
prostr edky se snaz it prezentovat tak, aby pr í s te  dostala stejne  nebo pokud moz no ví c. 

Co lze vs ak te to s kole za vide t je sklad na stroju , ktery m s kola disponuje nejen co do poc tu, ale 
zejme na v jejich kvalite .  Aby me la moz nost pu jc it kaz de mu z a kovi kvalitní  na stroj potr ebny  pro 
vy uku se jen tak nevidí  a zde musí m konstatovat, z e v tomto jsou daleko pr ed na mi. 

3. Účast na kulturních akcích studijní cesty: 

Vs echny me ly ne co do sebe, kaz dy  z na s mohl by t spokojen, z me ho pohledu se mi nejví ce lí bil 
koncert v GRIEGAKADEMIETS – koncert studentu  te to s koly. Na to, z e byl teprve zac a tek 
s kolní ho roku, pr edvedli velmi dobre  vy kony a souhra v jednotlivy ch souborech byla velmi 
dobra . 

 

Za odde lení  detas ovany ch tr í d a dechovy ch na stroju  zapsal Ing. Jaroslav Cí sar  
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OBLAST VÝ UKÝ HRA NA KLAVI R, DECHOVÝ  ORCHESTR A Z EST OVE  

NA STROJE 

Ve dnech 25. – 30. srpna 2016 jsem se zu c astnil exkurze do Bergen Kulturskule v norske m 

Bergenu (obdoba nas í  za kladní  ume lecke  s koly). Nejen, z e jsme byli podrobne  sezna meni 

s chodem s koly, ale bylo na m umoz ne no zu c astnit se i vyuc ova ní  v r ade  tr í d. Jelikoz  jsem 

uc itelem v ZUS  jiz  35 let a podrobne  zna m problematiku vy uky v ZUS , mohu srovna vat. Tady jsou 

me  postr ehy a nove  zkus enosti: 

1. Na roky na uc itele jsou na te to s kole velice vysoke . Uc itel musí  mí t nejen odpoví dají cí  
vzde la ní , ale take  nejme ne  3 roky praxe jako vy konny  ume lec. Jeho povinností  
v ra mci u vazku je za roven  u c inkova ní  v ne ktere m ume lecke m souboru (kapely, 
orchestry apod.) Pokud tyto poz adavky nespln uje, mu z e pra ci uc itele vykona vat, 
proka z e-li sve  ume lecke  a pedagogicke  kvality. 

2. Financ ní  a materia love  vybavení  s koly je s nas imi ZUS  nesrovnatelne . Vyjma klaví ru 
hrají  z a ci na s kolní  na stroje odpoví dají cí  svou velikostí  fyzicky m dispozicí m z a ka. 
Pro pr í klad uva dí m z a ky na saxofon. Ti nejmens í  zac í nají  na sopra n saxofon, po dvou 
letech jej vyme ní  za alt saxofon, potom za tenor saxofon a mohou dojí t az  k baryton 
saxofonu. A s kola jim poskytuje i pla tky, coz  take  není  zanedbatelna  poloz ka. 

3. S kolne  c iní  cca 3000 NOK roc ne , coz  je s ohledem na pr í jmy Noru  me ne  nez  v nas í  
ZUS . 

4. Vy uka probí ha  buď individua lne  nebo ve skupine . O zpu sobu vy uky rozhoduje uc itel 
a mu z e ho me nit podle potr eby. Na skupinovou vy uku se klade velky  du raz, protoz e 
z a ci mohou srovna vat sve  dovednosti se spoluz a ky, v hodine  se necí tí  osamocene , 
zí ska vají  nove  kamara dy atd. 

5. Jedna lekce trva  pouhy ch 20 minut a obsahuje jak hru na na stroj, tak vy uku teorie. 
Lekce jednotlivy ch z a ku je moz ne  spojit. To znamena , z e napr . 3 z a ci mají  dohromady 
60 minut. 

6.  Uc ební  osnovy c i S VP s kola nema . Vy jimkou je hra na klaví r, kde uc itele  poprve  tento 
s kolní  rok vytvor ili s esti u rovn ovy  program, ktery  r í ka , jake  dovednosti by me l z a k 
v jednotlivy ch u rovní ch zí skat. Není  vs ak urc eno, zda ma  z a k jednu u roven  zvla dnout 
za rok, za dva c i za tr i roky.  

7. Pro nadane  z a ky je urc en zvla s tní  vzde la vací  program, ktery  dovoluje le pe vyuz í t a 
rozví jet jejich vrozene  nada ní . 

8. Bohuz el jsem nevide l zkus ebnu dechove ho orchestru, a to pravde podobne  proto, z e 
dechove  orchestry zkous ejí  mimo hlavní  budovu s koly (vy uka probí ha  celkem v 20 
budova ch v Bergenu a okolí ).  

9. Na s  vzde la vací  program je mnohem propracovane js í . Pr estoz e od Sametove  revoluce 
pokusy se S VP znac ne  sní z ily poz adavky na konec nou u roven  vzde la ní  z a ku  ZUS , 
povaz uji na s  syste m za leps í . Nes kodilo by ale, zamyslet se nad Komenske ho 
sloganem „s kola hrou“. 

 

Na vs te va Troldhaugen, kde je muzeum Edvarda Griega, du m, kde z il a koncertní  sí n , ve ktere  

jsme me li moz nost vyslechnout klaví rní  koncert  z mistrova dí la, a da le koncert studentu  

Griegovy hudební  akademie k zaha jení  s kolní ho roku byly pro me  velky m za z itkem. 

 

Za klaví rní  a dechove  odde lení  zapsal Eduard Makovsky   
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ZÁVĚR A SHRNUTÍ 
 

Projekt „Studijní  cesta - vy me na zkus eností  a dobre  praxe v oblasti ume lecke ho vzde la va ní “ 
realizovala neziskova  organizace ART – spolek ume lecke ho vzde la va ní .  

Osm pedagogu  navs tí vilo v ra mci pe tidenní  studijní  cesty vzde la vací  zar í zení  pro mlade  norske  
talentovane  s kola ky – Bergen Kulturskole, coz  je obdoba c esky ch Za kladní ch ume lecky ch s kol. 
Studijní  cesta probe hla na konci srpna v termí nu 25. - 30. 8. 2016, a byla zame r ena  na pozna ní  
norske ho syste mu ume lecke ho s kolství . V jednací ch dnech probe hlo setka ní  s norsky mi 
pedagogy, vy me na know-how a specificky ch pedagogicky ch postupu . Dos lo i na pedagogicke  
hospitace v konkre tní ch hodina ch vy uky houslí , saxofonu, violoncella, zpe vu, ale take  napr . 
dokumenta rní ho filmu nebo tradic ní ch norsky ch hardingfele.  

Vy znamnou souc a stí  studijní  cesty byla na vs te va hudební  fakulty Griegovy akademie 
v souvislosti se zahajova ní m akademicke ho roku. R es itelsky  ty m vyslechnul zahajovací  koncert 
studentu . Navs tí vil take  koncert a muzeum v nedaleke m Troldhaiugen, kde z il a tvor il 
nejzna me js í  norsky  skladatel Edvard Grieg a festivalovy  varhanní  vec er v Domkirke Bergen.  
Mimor a dny m za z itkem bylo hudební  vystoupení  kra lovske  gardy a setka ní  s norskou kra lovnou 
Sonjou pr ed vernisa z í  její  vy stavy Texture v Grieghallen. 

V oblasti vy tvarne ho ume lecke ho vzde la va ní  byla mimor a dnou zkus eností  na vs te va muzea 
KODE, ktere  krome  obvykly ch vy stavní ch projektu  ma  jako samostatny  oddí l de tskou 
„Ume leckou laborator “ (KunstLab), ve ktere  probí hají  tvor ive  projekty pro de ti a rodic e a 
vy stavy, zame r ene  na kreativní  ví cesmyslove  vní ma ní  ume ní  jiz  od nejmlads í ho ve ku. 

Cela  studijní  cesta probe hla v pla novane m rozsahu a splnila cí le a vy stupy v kontextu s pla nem 
projektu.  Mohla probe hnout dí ky podpor e norsky ch fondu , konkre tne  fondu pro bilatera lní  
spolupra ci na na rodní  u rovni a vy znamny m zpu sobem obohatila profesní  rozhled vs ech 
zu c astne ny ch.    

 

 

 

 

 

 

Realizace byla podpor ena z  EHP a Norsky ch fondu  2009 – 2014  
v ra mci Fondu pro bilatera lní  spolupra ci na na rodní  u rovni. 

 

 


