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Na základních umûleck˘ch
‰kolách mohou totiÏ studovat
pouze vybrané skupiny dûtí.
Omezení je vûkové i dovednost-
ní. Kapacity základních umûlec-
k˘ch ‰kol jsou v posledních le-
tech nedostaãující.

Jako uãitelka Základní umûlecké
‰koly si myslím, Ïe pokud je ze
strany dûtí a jejich rodiãÛ zájem
o umûlecké vzdûlávání, tak bychom
tento fakt mûli podpofiit. A proto
vznikl nápad, zaloÏit obãansk˘ spo-
lek na podporu umûleckého vzdûlá-
vání v‰ech vûkov˘ch skupin bez
dovednostních kritérií. Dvefie jsou
otevfiené v‰em zájemcÛm o umûlec-
ké vzdûlávání bez jak˘chkoliv ome-
zení.

Po pûti letech existence mohu
fiíct, Ïe to byl krok správn˘m smû-
rem. Je úÏasné, kolik dûtí, studentÛ,
ale i dospûl˘ch vãetnû seniorÛ se
pravidelnû úãastní kurzÛ, které or-
ganizujeme. 

Pro malé dûti je branou k umûní

tzv. Syntetick˘ obor. Je organizova-
n˘ pro dûti ãtyfileté a pûtileté.
Nabízí opravdu ‰irokou ‰kálu umû-
leckého poznání. Jde o hudebnû-v˘-
tvarnû-pohybovou aktivitu. V‰e je

organizované formou hry a pfiizpÛ-
sobené vûkové hranici dûtí. JiÏ po
roce jsme schopni rodiãÛm sdûlit,
kam dítû nasmûrovat. V pfiípadû, Ïe
dítû chce studovat na umûlecké ‰ko-
le, vstupuje uÏ vybaveno vûdomos-
tí o tom, co chce dûlat. Nic nezkou-
‰í a jde si za sv˘mi schopnostmi
a talentem.

Místo máme také pro studenty,
ktefií jiÏ opustili brány základních
umûleck˘ch ‰kol a nechtûjí studo-
vat na konzervatofiích. Pfiesto chtûjí
dále hrát, tanãit, malovat, zpívat.
Tyto dûti mohou díky spolku pokra-
ãovat a tû‰it se z hudby, tance a dá-
le svÛj talent a schopnosti rozvíjet.

Kurzy u nás si ale uÏívají i do-
spûlí. KaÏdoroãnû probíhají kurzy
v keramické dílnû, toãení na hrnãífi-
ském kruhu, smaltování, také pod-
veãerní kurzy malby. Dokonce
k nám chodí na individuální v˘uku
seniofii, uãí se v dopoledních hodi-
nách hrát na hudební nástroje, zpí-
vat atd.

Spolek v posledních tfiech letech
funguje za podpory mûsta Blanska.
Neb˘t v‰ak nad‰en˘ch pedagogÛ,
ktefií dûti a svoji práci milují, nebyl
by ani fungující spolek. Za to jim
patfií velké díky. 

V‰echny informace o probíhají-
cích kurzech a kontakty jsou do-
stupné na na‰ich webov˘ch strán-
kách www.art-tep.cz. Od 15. kvûtna
se mÛÏete pfiihla‰ovat na kurzy, kte-
ré probûhnou ve ‰kolním roce
2018/2019.

Nakonec citát Jana Wericha:

„Umûní je jako slunce, které se
nikomu nevtírá.
KdyÏ zatáhnete záclony a zavfiete
okenice, 
tak vám slunce do bytu neleze,
jenomÏe je to va‰e chyba, pane, 
Ïe chcete Ïít potmû.”

Text: MgA. Petra Îerníãková
Foto: archiv P. Îerníãkové

MgA. Petra Îerníãková 

ART-TEP…brána do svûta umûní
Jmenuji se Petra Îerníãková a za podpory ostatních kolegÛ ze Základní

umûlecké ‰koly Blansko, Zámek 3, jsem zaloÏila v roce 2013 obãansk˘
spolek ART-TEP. Spolek je koncipován jako podpora umûleckého vzdûlá-
vání v regionu.
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