ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ZÁMEČEK
V Mušce
PROJEKT

Zpracovatel záměru:
Střední uměleckoprůmyslová škola a Základní umělecká škola - Zámeček s.r.o.
Pod Vinicemi 82, 301 16 Plzeň
IZO: 110 037 545
IČO: 25215531
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Datum zápisu do rejstříku: 1.1. 2005
Ředitelka školy: Mgr. Renata Šindelářová
e-mail: zamecek@zamecek.cz
tel: 377532853
mob: 774077700

Charakteristika navrhovatele, resp. poskytovatele vzdělávací služby:
SSUPŠ – Zámeček byla založena v r. 1995 jako první střední umělecká škola
v Plzeňském kraji. Už 25 let poskytuje střední stupeň vzdělání s maturitní zkouškou. Jako
jediná nabízí uměleckořemeslné obory vzdělávání v plné šíři prostředků výtvarného
zobrazení – prostorové (sochařství), malířské, grafické, fotografické a multimediální. V r.
2016 byla při střední škole zřízena Základná umělecká škola. Majiteli a zřizovateli školy
jsou profesionální umělci.
Zámeček pořádá další četné aktivity pro veřejnost – škola je „Centrem celoživotního
vzdělávání“, pořádá rekvalifikační kurzy, kurzy v rámci DVPP a zájmové kurzy, seminář pro
odbornou pedagogickou veřejnost „Schola Artis vivit“ ve spolupráci s Národním institutem
pro vzdělávání aj. Část těchto aktivit je zaměřena na školní mládež – „přípravný kurz pro
zájemce o studium uměleckých oborů“. Zřízení ZUŠ předcházel od září 2012 kurz pro žáky
ZŠ „Skřítek“.
Popis stávajícího zařízení:

SUPŠ a ZUŠ Zámeček má dvě součásti.

1/ Střední uměleckoprůmyslová škola: studium denní, čtyřleté
(případně zkrácené dvouleté), ukončené maturitní zkouškou. Ve
školním roce 2021/22 se uvažuje otevřít celkem 8 oborově
kombinovaných tříd. Výuka probíhá na základě ŠVP zpracovaných dle
příslušného RVP.
2/ Základní umělecká škola: vzdělávání probíhá v Atelierech na
Zámeckém náměstí 80/9 a ve vilce K Nádraží 218/15 v Plzni –
Křimicích ve výtvarném a literárně- dramatickém oboru ve 4 8 odpoledních skupinách
Studijní obory SŠ:

Vzdělávání ZUŠ:

82-41-M/05 Grafický design (GD)
82-41-M/02 Užitá fotografie a média (UF)
82-41-M/01 Užitá malba (UMA)
82-41-M/16 Kamenosochařství (KA)
82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství (KR)
obor výtvarný
Obor literárně-dramatický

Záměr:

Rozšíření ZUŠ pro oblast ÚMO Plzeň 10
přidružením zájmových kroužků
v Mušce - Malé umělecké školičky ve Lhotě
„Fantazie je tvořivé nekonečno pro druhé“
Dorothee Sölle

Záměrem navrhovatele je transformovat dosavadní aktivity Malé umělecké školičky Muška
do podoby systémového vzdělávání podporovaného prostřednictvím MŠMT státem. Stávající
výtvarné kurzy, které dosud navštěvovaly místní děti, by byly transformovány do
postupových ročníků ZUŠ. Skupiny budou za této situace vedeny odbornými pedagogy a
výuka bude probíhat v souladu s rámcovými vzdělávacími programy (dále jen RVP) MŠMT a
dle školního vzdělávacího programu pro ZUŠ Zámeček . Cílem transformace by byla
profesionalizace výtvarného vzdělávání pro ÚMO Plzeň 10 a v důsledku i zachování
možnosti tvůrčích aktivit pro děti ve Lhotě a okolí. Vzdělávání je systémové a státem
podporované. V současné labilní době by tato okolnost zvýšila pravděpodobnost
udržitelnosti. Vzdělávání by v mimořádných situacích probíhalo distanční formou (jak je tomu
v Křimicích i nyní).
Pro vzdělávání by ÚMO Plzeň 10 poskytlo SUPŠ a ZUŠ Zámeček prostory vilky
v ulici K Sinoru v 1. podlaží (zvýšené přízemí). Požadavky hygienické stanice upřesňují
nárok na vybavení prostor pro vzdělávání: ateliér vybavený dřezem a umyvadlem,
samostatná toaleta (WC) pro děti, samostatná pro učitele, úklidová komora s vlastním
dřezem, vhodné denní a umělé osvětlení.
Po vyřízení administrativních procesů (souhlasy, smlouvy, schválení, zařazení prostor do
školského rejstříku atd.) by bylo možné zahájit vzdělávání v místě. Na počátku školního roku
by se děti dostavily k zápisu a na základě talentové zkoušky by byly zařazeny do příslušného
r čníku a skupiny.

Koncepce SUPŠ a ZUŠ ve Lhotě:
Kapacita:
Celková kapacit ZUŠ Zámeček – 100 dětí
Současná naplněnost – cca 40 dětí (z Křimic a okolí)
Předpokládaná kapacita pro oblast ve Lhotě:
cca 50 dětí
Maximální kapacita dětí ve skupině:
15 dětí

Náplň:
Výtvarný obor ZUŠ
/Literárně dramatický obor / obor zatím nebyl naplněn a otevřen
Kurzy pro veřejnost (kurzy pro seniory, keramika pro dospělé, matky s dětmi,
MŠ)
Pořádání komunitních setkání – Den sousedů, Vynášení Morany,
rozsvěcení Betléma atd. – v návaznosti na vžitou tradici lokality

Další aktivity: dosavadní aktivity budou dále obohacené o výstavy a činnost
spjatou s funkcí ZUŠ Křimice (účast na celostátní přehlídce ZUŠ open v centru
města, na workshopech, soutěžích apod.). Důležitá je také provázanost na
možnost dalšího studia na SŠ pro zvláště talentované žáky.
Cílem vzdělávání je rozvoj imaginace a tvořivosti a kultivace schopnosti
interpretace a porozumění významů v kontextu současného moderního světa.
V oblasti výtvarného umění nabídnout zkušenost s širokou škálou různých
specializací – včetně moderních směrů (zázemí široké vzdělávací nabídky
oborů SŠ) a pomoci tak žákům se zorientovat v osobních dispozicích a
preferencích pro další vzdělávání.
Mezi další priority vzdělávací koncepce ZUŠ Zámeček patří:
Neorientovat se na to, co člověk užívá, konzumuje.
Probouzet spontánní chuť k činu a radost z činnosti, lidskou schopnost tvořit, uvádět
něco do pohybu, potěšení ze započatého díla, tvořivou spontánnost.
„Avšak nový, skutečně šťastný člověk nejen konzumuje a přijímá, co mu náhoda
přihraje, ale sám vytváří jiný svět“
Dorothee Sölle
Administrativní předpoklady a harmonogram transformace:
1. Kladné stanovisko ÚMO Plzeň 10 s poskytnutím prostor
2. přizpůsobení prostor požadavkům MHS
3. Sjednání podmínek nájmu
4. Podání žádosti o souhlasná stanoviska se zřízením ZUŠ (ÚMO a Magistrát MP)
5. Podání žádosti o zápis místa vzdělávání do Rejstříku škol
6. Aktualizace ŠVP ZUŠ Zámeček
7. Zápis dětí do ZUŠ a zahájení činnosti od 09/2021
Cíl projektu:
Cílem projektu je zajistit v ÚMO Plzeň 10 uměleckého vzdělávání za účelem cílené,
systematické a koncepční podpory talentovaných a nadaných žáků. Dlouhodobý záměr
vzdělávání v současné době zřizování dalších ZUŠ neumožňuje. SUPŠ a ZUŠ Zámeček
poskytne svoji volnou kapacitu a odbornou garanci, ÚMO Plzeň 10 vstoupí do projektu
prostorovým zázemím.

Personální zajištění:
„Pohlédněte mi do srdce! Pak pochopíte, co jsem se od svého učitele naučil“
rabínská moudrost

Výtvarný obor:
Mgr. Barbara Šindelářová
vzdělání: JČU – PF – učitelství ZUŠ
odborné zaměření: tvorba bižuterie, prostorových objektů, působila na ZUŠ, působí
v o.s. MUŠKA (Malá umělecká školička) v ÚMO Plzeň Lhota jako lektorka výtvarných
kurzů pro děti
od r. 2008 působí na SSUPŠ Zámeček

Reference:
- Výsledky vzdělávání v ZUŠ Zámeček v Křimicích
- aktuálně probíhající výstava ZUŠ v Českém rozhlase Plzeň
- SUPŠ a ZUŠ Zámeček spolu s NIDV pravidelně pořádá celostátní
několikadenní semináře pro učitele ZUŠ
- kladné hodnocení ČŠI
- bohatá výstavní činnost a aktivity pro veřejnost
- ředitelka školy je členem pracovní skupiny pro vzdělávání v PK a
členkou týmu pro zpracování Vize 2035
- vysoké hodnocení školy ze strany studentů (Projekt Kalibro, Nejlepší
střední roku apod.)
Zpracovala: Mgr. Renata Šindelářová
únor 2021
Podklady:
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2020-2025
Dlouhodobý záměr vzdělávání a ...PK od r. 2020 - 2025
Výroční zpráva vzdělávací soustavy PK (poslední dostupná)

