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VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2020 
 

Společnost pro hudební výchovu v roce 2020 vyvíjela činnost a aktivity v souladu se svými stanovami                           
a reagovala na výzvy a potřeby pedagogické praxe i situace v oblasti českého školství s přesahy do sféry 
mezinárodní. Její činnost byla zásadním způsobem ovlivněna vládními omezeními vyplývajícími z pandemické 
situace a SHV se tedy soustředila nově na on-line podporu pedagogů napříč spektrem našeho vzdělávacího 
systému. 
 
OBLAST SPOLUPRÁCE S RELEVANTNÍMI ORGANIZACEMI A SUBJEKTY DOMA I V ZAHRANIČÍ 
 

Pokračovala spolupráce s MŠMT ČR a NPI ČR v oblasti přípravy a doplňování strategických dokumentů (Revize 
RVP – Oblast Umění a kultura – Hudební výchova).  Na základě dohody s NPI ČR byla v pracovní skupině během 
nulté fáze revize RVP ZV při této instituci zástupkyní SHV ČR PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. 
 
SHV ČR navázala spolupráci s Českou školní inspekcí – na LDHV umožnila účast členům ČŠI, aby snáze 
monitorovali stav a trendy v oblasti hudební výchovy na různých typech škol. Předseda SHV ČR PaedDr. Jan 
Prchal byl členem pracovní skupiny ČŠI připravující testy pro zjišťování úrovně výsledků učení v předmětu HV 
v 5. a 9. ročníku ZŠ. 
 
V rámci LDHV 2020 se 19. srpna se uskutečnil „kulatý stůl“ k problematice distanční výuky uměleckých oborů. 
Diskuze se zúčastnili zástupci MŠMT ČR a ČŠI a více než 60 pedagogů z I., II. stupně ZŠ a ZUŠ. 
 
Spolupráce s Českou filharmonií pokračovala v rámci dlouhodobého projektu Hudba do škol aktivní účastí na 
setkáních s pedagogy. V rámci projektu Hudba do škol – regionální centra se na činnosti jako jejich lídři aktivně 
podíleli členové Kolegia SHV ČR (Jakub Kacar – Ústí nad Labem/Litoměřice, Jan Prchal – Liberec, Jarmila Šiřická  
Olomouc). Členové lektorského týmu iniciovali vznik Klubu didaktiků při Edukačním oddělení ČF a pravidelně se 
účastnili jeho setkání (Hana Havelková, Jiří Holubec, Jiřina Jiřičková, Jakub Kacar, Jaromír Synek, Jan Prchal). 
 
SHV ČR se jako člen České hudební rady při UNESCO spolupodílela na její činnosti, předseda SHV ČR Jan Prchal 
pracoval jako člen prezídia a pedagogické sekce. 
 
Od roku 2018 je SHV ČR členem Music Teacher Association (MTA), PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. se pravidelně 
účastní jejich setkání. SHV ČR je dále v osobě PhDr. Jiřiny Jiřičkové, Ph.D. zastupována na mezinárodních 
konferencích EAS a je stálým členem Mezinárodního komiteé Mezinárodní hudební olympiády, které obsahově 
zastřešuje mezinárodní projekt propagující všestranné všeobecné hudební vzdělávání dětí a mládeže. 

KONFERENCE 
 
Z důvodu pandemické situace a lockdownu se žádné konference nekonaly. 
 
HUDEBNÍ OLYMPIÁDA ČR 

 

Jednou z klíčových aktivit SHV ČR je Hudební olympiáda ČR. Během celého roku 
2019 realizační tým připravoval materiály, organizační zajištění a metodickou 
podporu soutěžících i jejich pedagogů pro finále (úspěšně proběhlo 8. února 2020 
v Praze). 
Na tomto projektu spolupracuje SHV ČR s Katedrou HV PedF UK Praha a 
Gymnáziem a hudební školou hlavního města Prahy. Celostátního kola se ve dvou 
kategoriích zúčastnilo 15 žáků a studentů z celé republiky. Výkony mladých 
hudebníků a tvůrců posuzovala porota odborná a porota studentská. Tu tvořili 
studenti a studentky učitelství HV PedF UK. Opět se prokázala skvělá úroveň práce 
našich pedagogů na základních a středních školách. Výkony byly natolik 
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inspirativní, že se SHV ČR rozhodla vyslat do mezinárodního kola na Kypr v dubnu 2020 vítězky obou kategorií. 
Mezinárodní kolo se z důvodu pandemie neuskutečnilo ani v náhradním listopadovém termínu. 
 
 

 
Vítězka I. kategorie Anna Jiřičková se svými spoluhráčkami a vítězka II. kategorie Hana Houfková, obě z Gymnázia a hudební 
školy hlavního města Prahy společně s předsedou SHV ČR. 
 

 
                                  Soutěžící I. kategorie.                                                             Soutěžící II. kategorie.                              

 

 
 
 
 
31. ročník Letní dílny hudební výchovy 2020 
 
Letní dílna hudební výchovy je „vlajkovou lodí“ činnosti SHV ČR, jejíž 31. ročník se ve dnech 15.–21. srpna 
uskutečnil v Mělníku. MŠMT ČR, u kterého je kurz akreditován, podpořilo LDHV 2020 grantem v rámci výzvy 

Podpora vzdělávání v regionálním školství a podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2020. 
Stovka pedagogů ze všech typů škol našeho základního a středního vzdělávání měla možnost setkat se na 
inspirativním a pohodovém kurzu, který kromě nových podnětů a impulzů v oblasti didaktiky a metodiky HV 
nabídl možnost setkat se zajímavými a inspirativními osobnostmi – prof. Mudr. Cyrilem Höschlem, houslistou 
Danielem Matejčou, Jitkou Molavcovou, Jiřím Suchým, Janem Vodňanským a zástupci projektů Charanga 
a Tinbalooloo. 
SHV ČR na LDHV 2020 opět umožnila účast zástupců ČŠI a realizovala výuku ve studijní skupině „pro pedagogy 
HV bez předchozího odborného vzdělání“. Pro ně byl připraven speciální program reflektující problémy, se 
kterými se nejčastěji v praxi setkávají. Byly jim nabídnuty postupy, metodické řady a materiály, které jim mohou 
ve výuce účinně a efektivně pomoci. 
Kurz byl realizován s velkým úsilím realizačního týmu, který musel zohlednit veškerá nařízení a hygienicko 
epidemická opatření. 



 
Účastníci 31. LDHV 2020 v Mělníku 

 
 
ČLENSKÁ SCHŮZE SHV ČR 
 
V průběhu LDHV 2020 se dne 16. srpna uskutečnila členská schůze SHV ČR. Zde se přítomní seznámili s výsledky 
hospodaření za rok 2019 a aktivitami SHV ČR za období od členské schůze v roce 2019 s výhledem na období 
nastávající – s akcentem na formu případného distančního vzdělávání. Reflexe distančního vzdělávání proběhla 
formou diskuze, jejíž závěry posloužily jako podklad pro „kulatý stůl“ se zástupci MŠMT a ČŠI 19. srpna 2020. 
Předseda SHV ČR zmínil spolupráci s MŠMT ČR a NPI ČR v oblasti revizí RVP ZV, které byly pozastaveny. NPI ČR 
k této tematice neposkytuje žádné informace. Přítomní se seznámili s výsledky 2. ročníku Hudební olympiády 
a s výhledem finančního zajištění práce SHV ČR. Členská schůze potvrdila současné vedení společnosti na další 
období beze změn a schválila plán práce na další období včetně přesunu konání Letní dílny hudební výchovy do 
jiné lokality. 
 
 
POPULARIZACE HUDEBNÍ VÝCHOVY  
 
V oblasti propagace a popularizace se podařilo o tématu obecného hudebního vzdělávání informovat veřejnost 
prostřednictvím článků v Učitelských novinách, časopisech Aura musica a Hudební výchova. V rovině praktické 
podpory učitelů HV je přínosnou činnost lektora SHV ČR Jakuba Kacara (realizuje projekt Music EDUcoolOGY) 
a během roku týmu SHV ČR ve spolupráci s různými vzdělávacími subjekty (Jiřina Jiřičková, Lenka Pobudová, 
Rafaela Drgáčová, Jan Prchal). 
 
 
Zpracoval: PaedDr. Jan Prchal 
 
Liberec, 28. ledna 2021 
 
 
 

 


