ŠABLONY II
Na podzim roku 2018 škola požádala o dotaci v rámci projektu vyhlášeného MŠMT
ČR tentokrát i pro ZUŠ – ŠABLONY II.
Koncem února byl projekt schválen a od počátku března je postupně realizován.
Projekt je plánován na dva roky (do 28. 2. 2021) a zasáhne všechny oblasti činnosti
školy. Jeho cílem je modernizace výuky prostřednictvím využívání počítačové
techniky, umožnění organizování exkurzí, soustředění, návštěv výstav a kulturních
představení žákům školy, setkávání s umělci a odborníky z jiných škol a institucí. To
všechno má přispět k posílení vztahu k umění, k větší odpovědnosti za kolektivní
dílo, odbourávání trémy a ostychu při vystoupení nebo prezentaci na veřejnosti, ke
stmelování kolektivu, pomoci slabším žákům a také těm, kteří nemají možnost
využívat kvalitní techniku doma.
Dotace není až tak velká. V průběhu dvou let vyčerpáme něco přes milion korun,
pokud dodržíme všechna přísná pravidla. V oblasti ICT byla nakoupena technika
téměř za půl milionu korun, která obohatí hodiny hudební nauky, výtvarného oboru a
multimediální tvorby. Další oblasti nejsou až tak nové. Škola vždy organizovala
mimoškolní akce a vystoupení. V době existence SRPDŠ byly částečně financovány
z příspěvků a vstupného, v minulém roce z doplňkové činnosti. Větší část si ale v
posledních letech dopláceli rodiče. Nyní lze z dotace uhradit dopravu, nocleh i
vstupné. Podmínkou je zajistit odpovídající obsah a vše pečlivě evidovat. A to je asi
ta největší změna pro návštěvníky našich vystoupení. Na každé akci, i malé školní
předehrávce, musíme nechat podepsat rodiče předepsaný formulář, že akce v
daném termínu opravdu proběhla. Naštěstí se nemusí podepsat všichni, vždy stačí
jen osm podpisů. Nově by tyto třídní předehrávky neměly být pouze vystoupením
žáků před rodiči, ale komunitním setkáním, které umožní po produkci besedu rodičů
s učiteli, někdy i s kolegy z jiných škol, hosty z oblasti umění, i individuální
konzultace. Bližší vztah mezi pedagogy a rodiči může přispět k vytvoření
příjemnějšího prostředí a atmosféry ve škole, která pomůže dětem překonávat trému
a strach z vystoupení, posílí jejich pocit odpovědnosti za vystupování v kolektivu a
motivuje je i k lepší domácí přípravě.
Během jarních měsíců roku 2019 proběhla v souladu s přiznanou dotací řada akcí
všech oborů v oblastech komunitní setkávání, projektové dny mimo školu a výuka
vybraných tříd s použitím nově zakoupené techniky. Chod školy byl obohacen o řadu
akcí, které by bez finanční dotace byly nerealizovatelné. Organizace těchto akcí ale
přináší nejen možnosti poznávat nové věci, seznamovat se se zajímavými lidmi a
umělci, ale klade i velké nároky na přípravu pedagogů a jejich volný čas. Našim
žákům ale otevírá nové možnosti vzdělávání a poznání. Díky projektu se výuka
v naší škole stává atraktivnější a zajímavější než dosud.

