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Tomáš Hvězda – profesní profil 
 
V roce 1983 jsem zahájil studium hry na lesní roh a klavír na Vojenské hudební škole Víta Nejedlého v Roudnici nad Labem. Po 
absolutoriu v roce 1987 jsem nastoupil k Posádkové hudbě Brno a pokračoval u Hudby pohraniční policie Benešov. Po 
rozdělení České a Slovenské republiky jsem prostřednictvím konkursu získal angažmá v Ústřední vojenské hudbě Praha na 
místo koncertního mistra sólisty na lesní roh. 
    V roce 1996 jsem založil společnost zaměřenou na produkci hub a následně na výrobu lahůdkářských výrobku. Zde jsem 
získal zkušenosti s vytváření a řízením pracovních týmů, státní agendou včetně otázek spojených s výstavbou, údržbou a 
provozem nemovitostí. Po ukončení tohoto projektu jsem další zkušenosti získal jako manager kvality ve firmě Gurmán klub 
s.r.o., kde jsem mimo jiné zaváděl certifikaci EU IFS (International food standard).  
     Od roku 2013 pracuji jako učitel hry na dechové žesťové nástroje a klavír. V roce 2015 jsem převzal i dětský dechový 
orchestr. Od roku 2014 působím jako 1.trumpetista v hudebním tělese Stavostrojka.  
    V rámci celoživotního vzdělávání jsem absolvoval: Studium pedagogiky, 6/2015, Notace na počítači, program Sibelius, 
12/2015, Základy dirigování souborů, sborů a orchestrů 3/2017,  

 

 

Koncepce rozvoje – vize 2024 
ZUŠ Bedřicha Smetany v Novém Městě nad Metují je v roce 2024 moderně řízenou školou, která zajišťuje komplexní výuku a 

rozvoj svých žáků. Je respektovanou institucí jak v očích rodičů, veřejnosti, tak zřizovatele a především dětí. 
 

Na škole studuje 700 žáků ve 4 oborech. 
Škola je plně nástrojově vybavena včetně nových elektronických nástrojů. 
 
Funguje špičková multifunkční a multimediální učebna.  

- Je vybavená počítači, klávesami, interaktivní tabulí, moderním softwarem. 
- Hudební nauka je vyučována podle nové koncepce a je velmi populární u dětí (vyučuje se např. podle orig.hry 

„Hudební svět“) 
- Výtvarný obor rozšířil svoji činnost o výuku základů počítačové grafiky a designu 
- Divadelní obor sleduje široké spektrum různých hereckých technik (internet + cd, aj.) 
- Tanečníci mohou sledovat vývoj tanečních technik (internet + cd, aj.) 
- Žáci si mohou své hudební i skladatelské sny realizovat díky hudebnímu software Sibelius (notační program),  

 
Soubory, kapely, orchestry: 

- Tradiční hudební tělesa jsou doplňována o různá hudební seskupení zaměřená na hudební fúze, experimenty a trans-
žánrové realizace 

- Každý žák hudebního oboru získá zkušenost s hrou v hudebním uskupení /kapele /sboru 
- Všechny nástroje jsou díky tomu efektivně využívány 

 
Všechny učebny jsou vybavené: 

- Počítačem a monitorem (veškerá agenda je vedená digitálně) 
- Funkčními pomůckami k výuce 
- Odhlučněním učeben (učitelé učí jen svého žáka a ne sousedního) 

 
Funguje nahrávací studio vestavěné do zkušebny 

- Učitelé i žáci si mohou zachytit svůj umělecký rozvoj i své emoce vložené do nástrojů 
- Hudební skupiny, sbory, orchestry si mohou vytvořit demo snímky a mohou si je archivovat nebo z nich mohou 

čerpat zkušenosti potřebné k souhře. 
 
Škola je rozšířena o další vyučovací místnosti  

- Fungují další tři třídy 
- Ekonomický úsek má svoji samostatnou místnost s archivem 
- Učitelé se již mohou scházet a diskutovat o svých žácích ve sborovně. 
 

Opravy a rozšíření nemovitého zázemí 

- Jsou vyměněny luxfery ve střeše výtvarného oboru za funkční střešní okna s možností zatmění proti slunci. 
- Máme k dispozici vhodné skladovací prostory pro nástroje, případně zázemí pro výuku tak, aby měl každý učitel svoje 

pracoviště (učebnu, kancelář) 
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Partnerství 
- Pěstujeme kontakty s partnerskými ZUŠ v ČR i mezinárodně 

- Spolupracujeme s hudebními tělesy z partnerských měst 

ZUŠ jako služba veřejnosti: 
 
     Moderní ZUŠ funguje také jako instituce, která zásadně ovlivňuje u svých žáků vnímání hodnot, a si musí být plně vědoma 
důležitosti své role a funkce při formování hodnot, zvyků a postojů jak svých žáků, tak rodičů a obecenstva. ZUŠ je místem, 
které se zásadně podílí na výchově a vývoji osobností nás všech! 
Tato služba se odehrává v těchto základních úrovních:  
 

- Učitel – žák – pedagogové musí soustavně pracovat na svých schopnostech motivovat žáky správným způsobem a 
vytvářet jim tak základ pro celoživotní postoje, návyky a hodnoty 

- ZUŠ – rodiče – vynikající škola zvládá dobře i komunikaci směrem k rodičům, tak aby i rodiče pochopili jakou šíři a 
v jaké kvalitě je poskytované vzdělání jejich dětem 

- Veřejnost – ZUŠ – Stejně jako rodiče je žádoucí, aby činnost ZUŠ trvale oceňovala i široká veřejnost, tj. byla o celkové 
činnosti a přínosech vhodně informována. 

 
Je nedílnou součástí a povinností dobrého managementu školy na těchto tématech soustavně a cíleně pracovat!  

 

 

HUDEBNÍ OBOR 
 

- Je kladen důraz na souborovou hru a přípravu na 
souborovou hru 

- Souborová hra funguje jako motivace, místo pro 
vytváření vztahů a zážitků a místo, kde žáci pochopí, 
proč je důležitá soustavná příprava (proč cvičit na 
nástroj), kde vidí přesné výsledky své práce 

- Souborová hra je také způsobem, jak popularizovat 
hru na nástroje jako je například tuba nebo kontrabas 
a ze zdánlivé nevýhody / nepoužitelnosti takového 
nástroje vytvořit příležitost, která poskytne žákovi 
vědomí důležitosti a jedinečnosti 
 

TANEČNÍ OBOR 
 

- Výuka tance stojí a bude stát před úkolem propojit 
výuku baletních tanců, klasického, případně 
společenského tance a tanců moderních včetně 
stylů jako je například street-dance, výrazový tanec 
a další, zejména pro mládež atraktivní styly 

- Řešení vidíme v široké kooperaci s profesionály 
v různých tanečních institucích a školách, 
divadlech, atp (např. Yemmi academy,aj.) 

 

DIVADELNÍ OBOR 
 

- Dramatická výchova bude sehrávat stále větší roli 
nejen, např., pro obnovený ochotnický divadelní 
spolek Nodivse, tak pro praktické využití – zaklad pro 
činnost moderátorů, animátorů, jako součást vzdělání 
budoucích vedoucích pracovníků atp… 

- V divadelním oboru počítáme s širokým a intenzivním 
propojením mládeže a dospělých 

VÝTVARNÝ OBOR 
 

- Vizualizace, kreativita, design, imaginace, 
abstrakce, … hrají a budou hrát stále větší roli 
v rozvoji osobnosti dětí a stejně jako ostatní obory 
bude základní protiváhou digitalizovanému a 
přetechnizovanému světu. 

 
 

V Novém Městě nad Metují, 23.5.2018        Tomáš Hvězda  

Metodický přístup ke skupinám žáků podle jejich talentů a předpokladů 

1) Systematické vyhledávání a podpora mimořádně nadaných dětí 

2) Příprava pro veřejná vystoupení a veřejné působení všeobecně (např. hra v orchestru a jiných hudebních 
sdruženích, veřejná vystoupení u tanečních a pěveckých oborů) 

3) Výuka na úrovni „hobby“  - s cílem vytvořit celoživotní kladný vztah k umění a jeho využití v rodinném i jiném 
společenském životě 


