
Broumov
Broumov je městem, kde je vnímána silná potřeba budování přá-
telských vztahů a dobrých sousedství mezi jednotlivými rodinami 
a obyvateli. Projektem byla podpořena inkluze sociálně znevýhodně-
ných dětí a cílená práce s rodinami těchto dětí. Primárním cílem bylo 
stáhnout děti z ulice a dát jim smysluplné využití času po škole. Měl to 
být první projekt, který odstartuje v Broumově změnu. Otevřeny byly dva 
pohybově-taneční kroužky a kroužek scénického tance. Díky inspirace 
z brněnské ZŠ Merhautovy byl otevřen kroužek skupinové výuky hry 
na kytaru „Hledá se nový Django“, v němž jsou využívány i rytmické 
nástroje, doprovod za pomocí tleskání a zpěv. Zapojilo se již 63 dětí 
a podařilo se zrealizovat i několik veřejných vystoupení, která 
přispěla ke sblížení minority a majority.

„Děti jsou nadšené, že se mohou kroužků účastnit. Jsou spo-
lutvůrci toho, co dělají. Přináší si svoje písničky, mají ná-
pady, co by se mohlo dělat, a tak je to velmi baví. Jsou 
nadšené z veřejných vystoupení a toho, že jim lidé 
tleskají. Myslím si, že to zvyšuje jejich sebedůvěru 
a pozici ve společnosti. To mi připadá důležité.“ 

Pavla Jenková, koordinátorka iniciativy  
OnStage ve městě

Neratovice
Hlavní vizí města je zlepšení in-

kluze sociálně znevýhodněných dětí 
a jejich rodičů z řad majority, romské 

komunity a rostoucí komunity meziná-
rodních občanů prostřednictvím skupinové 

výuky hry na hudební nástroje. Byly otevřeny 
dva hudební programy. Praktická třída, určená 

pro žáky II. stupně, se zaměřuje na skupinovou vý-
uku hry na kytaru, housle, piano a rytmické nástroje. 

Hernička, určená pro žáky I. stupně, je zaměřená na 
volnou výuku hry na rytmické nástroje a vytváření taneč-

ních kreací zábavnou formou. Děti mají možnost vyzkoušet 
si i zpěv a dramatický projev. Lektoři dávají dětem volný pro-

stor pro seberealizaci, aby se mohly zapojit dle svého talentu 
a pocitů. Obě skupiny žáků se pravidelně scházejí v odpoledních 

hodinách hned po vyučování. Zatím se zapojilo 29 žáků.

„Přenos dobré praxe OnStage napomohl větší motivaci 
cílových skupin k zapojení se do dění ve městě a zvýše-

ní pocitu sounáležitosti. Věřím, že hudba má poten-
ciál spojovat a je skvělým nástrojem na zahájení 

dialogu mezi majoritou a minoritou.“  

Roman Kroužecký,  
starosta města Neratovice

Iniciativa OnStage – Hrajeme společně
Cílem iniciativy OnStage je zavádět hudebně-výukové programy k posilování sociální inkluze.  
Tento koncept se v evropském měřítku dostává stále více do popředí zájmu, u nás je však prozatím 
málo rozšířený. Projekt OnStage je proto skvělou příležitostí, jak se hlouběji seznámit s inovativními 
metodami skupinové výuky a s možnostmi jejího využití jako jedné  
ze strategií sociálního začleňování na úrovni měst. 

V rámci projektu vznikly již dvě sítě měst pro přenos dobré 
praxe. Mezinárodní síť (2018–2021) spojila 7 evropských 
měst (Aarhus, Adelfia, Brno, Grigny, Katowice, Valon-
go) v čele s městem L’Hospitalet de Llobregat, je-
hož městská hudební škola EMMCA byla stěžej-
ním zdrojem inspirace pro zúčastněná města.

Zkušenosti, které město  
Brno získalo v mezinárodní  
síti, využilo při zavádění vlastních  
hudebních programů a předávalo  
dalším českým a slovenským městům  
(Broumov, Neratovice, Plzeň, Banská  
Bystrica, Lučenec, Nitra, Trenčín) v rámci  
Česko-slovenské iniciativy OnStage (2021–2022).  

Plzeň
Město Plzeň se zaměřilo na žáky 16. ZŠ a MŠ Plzeň. 
Z celkového počtu 408 dětí je kvalifikovaným odha-
dem 255 romského původu (62,5 %), 155 žáků 
pochází z ciziny (38,73 %) a 93 žáků (22,8 %) 
pochází ze socioekonomicky znevýhodně-
ného prostředí (neúplné rodiny, ubytovny 
apod.). V souvislosti s ozbrojeným konflik-
tem na Ukrajině škola v posledním roce přija-
la 90 dětí, jejichž inkluze mezi stávající žáky je 
také velmi důležitá.

Cílem bylo zapojení dětí do volnočasových aktivit 
uskutečňovaných školou bez nutnosti se na těchto ak-
tivitách finančně podílet. V dětech měl být vzbuzen zá-
jem o hudbu jako prostředku k sebevyjádření a zároveň jim 
ukázat možnost smysluplně využít volný čas. Inspirací z dobré 
praxe bylo hned několik. Jedna z prvních věcí byl nákup hudebních 
nástrojů (cajony, djembe, bonga, Orffovy nástroje aj.), které začaly 
být využívány v hodinách hudební výchovy jako jedna z motivací k ak-
tivnímu zapojení žáků. Školu velmi zaujal způsob práce s dětmi založený 
na metodě El Sistema. Po vzoru brněnské ZŠ Merhautovy škola zavedla 
skupinovou výuku „Hry na akustickou kytaru“. Inspirovala se také brněn-
ským komunitním sborem a na I. stupni založila pěvecký sbor Duhá-

ček. Sbor měl mezi dětmi takový úspěch, 
že se následně otevřel i sbor 

pro žáky II. stupně s názvem 
Déčko. Zatím se zapojilo 44 žáků.

„Oceňuji možnost poznat kolegy z ji-
ných koutů České republiky. Ačkoliv 

jsme každý z jiného oboru nebo odvětví, 
či na jiné pozici v rámci projektu, všichni 
máme stejný cíl a vizi, že hudba spojuje 
napříč městy, státy, národy a etniky.“ 

Vlastimil Šiška, ředitel 16. ZŠ  
a MŠ Plzeň 

Banská Bystrica
V Základnej škole Pieninská založili 
hudobno-tanečný krúžok v marci 
2022. Vedú v ňom deti k láskavosti, 
rešpektu, radosti, spolupráci a upevňujú 
v deťoch vedomie, že všetci sme 
prínosom pre spoločnosť. Do aktivít 
zakomponovali aj výuku angličtiny, kde 
deti popri hudbe a tanci majú možnosť 
učiť sa cudzí jazyk mimo školského 
vyučovacieho procesu, čo je prínosné pre 
deti, ktorých rodičia si nemôžu dovoliť 
platiť krúžky anglického jazyka v jazykových 
školách. V Základnej škole Trieda SNP 20 si dali 
za cieľ motivovať žiakov rómskeho pôvodu a zo 
sociálne znevýhodneného prostredia k účasti na 
vyučovaní prostredníctvom poobedných aktivít, 
kde sa žiaci venujú rozšírenej hudobnej výchove, 
od septembra 2022. Deti obidvoch škôl už úspešne 
vystupovali na slávnostných podujatiach školy aj 
mesta. Vystúpenia priniesli deťom veľkú radosť, pocit 
hrdosti a úspechu a mali pozitívne ohlasy u rodičov.

„Najdôležitejším tipom, ako úspešne zrealizovať tento 
projekt, je mať kolegov, ktorí sú iniciatívni, zodpovední, 
kreatívni a hlavne ochotní pracovať so žiakmi, aj napriek 
nízkemu finančnému ohodnoteniu.“ 

Sergej Čabala, riaditeľ ZŠ Trieda SNP 20

Trenčín
V Trenčíne realizujú hudobné programy vo viacerých ško-

lách a vzdelávacom centre vďaka dotáciám mesta. V ZŠ 
Východná 9 bol vytvorený hudobný krúžok Drummers pre 

deti s narušenou komunikačnou schopnosťou spolu s intaktný-
mi deťmi vo veku 7–13 rokov. Spojená škola internátna Ľudovíta 

Stárka 12 nadviazala spoluprácu so ZŠ Veľkomoravská 12 a založili 
spoločný spevácko–filmový krúžok. V ZŠ Na dolinách 27 obnovili fol-
klórny súbor Dolináčik pre deti z 1.–6. ročníka, vrátane detí so špe-
ciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a skupinovú výučbu hry 
na husliach pre rómske deti z Centra pre deti a rodinu – z Detského 
mestečka pre deti z 2. stupňa. Ďalší folklórny súbor bol zriadený 
v Materskej škole Medňanského 9 pod názvom Meduška. V rám-
ci projektu Krtkov klub výnimočných – rozozvučme naše srdcia 
pre každého vo Vzdelávacom centre Krtko otvorili dve skupiny 
– Spevuľka a Hudobníček pre deti so zdravotným znevýhodne-
ním a deťmi intaktnej populácie vo veku 4–12 rokov. Zapájajú 
aj rodičov a súrodencov. 

Deti majú o všetky krúžky veľký záujem, rady sa zapájajú do 
aktivít. Pre mnohé je to niečo nové, čo doteraz nemohli zaží-
vať a nadšení sú aj rodičia. 

„Iniciatíva OnStage je pre nás výbornou príležitosťou vy-
tvárať inkluzívne prostredie pre všetkých bez ohľadu 
na bariéry, ktoré musia prekonávať.“ 

Martina Blažejová, koordinátorka iniciatívy OnStage 
v meste, špecialistka pre metodiku a riadenie základ-
ných škôl, MsÚ Trenčín

Brno
Ze španělské dobré praxe se Brno inspirovalo progra-
mem Tandem, který se zaměřuje na zavádění skupi-
nové výuky hry na hudební nástroj do základních škol 
v krizových oblastech města. Děti tak mají možnost po 
vyučování se několikrát týdně učit hrát na hudební nástroj. 
Výuka je zdarma včetně možnosti poskytnutí hudebního 
nástroje. Metodologicky vychází z venezuelského metodic-
kého modelu El Sistema, který upřednostňuje praxi před teo-
rií a klade důraz na společnou hru a spolupráci. 

V současnosti jsou do projektu OnStage zapojeny čtyři zá-
kladní školy. Od začátku školního roku 2019 ZŠ nám. 28. října 
rozšířila rozvrh povinné školní docházky pro II. stupeň o hodinu 
hudební výchovy týdně. Odpolední program nabízí studentům tři-
krát týdně skupinovou výuku hry na housle a violoncello. Od ledna 
2019 na ZŠ Merhautova probíhá odpolední skupinová výuka hry 
na kytaru. Od září 2019 je otevřena hudební třída na MŠ Sýpka 
a v listopadu téhož roku byl ve spolupráci s místní neziskovou 
organizací IQ Roma Servis založen komunitní sbor. Nově se 
od začátku školního roku 2022 do projektu zapojily školy ZŠ 
Křenová a ZŠ J. A. Komenského se skupinovou výukou hry 
na kytaru.

Lučenec
Cieľom pohybovo-hudobnej voľnočasovej aktivity 
v Lučenci je poskytnúť podnetné a pozitívne pros-
tredie pre deti a ich rodičov, ktorí sa ocitli v krízovej 
situácii v zariadení núdzového bývania, povzbudiť ich 
do činností a posilniť svoje vzťahy. Inšpiráciou z Mesta 
Brna je pre lektorky z Lučenca predovšetkým spolupráca 
školy na komunitnej úrovni, systém výuky v skupinách 
a dostatok pomôcok. Dôležité pre ne bolo aj vidieť 
a zažiť priamo v brnenských školách aktivity uči-
teľov a prístup žiakov, ktorých dokázali rôznymi 
metódami zapojiť do procesu výučby. V Lučenci 
využívajú Orffove nástroje, syntetizátor ako 
sprievodný nástroj a množstvo pomôcok 
na aktívne hry a relaxáciu. Deti prejavujú 
nadšenie, radosť z nového, vytrhnutie 
zo stereotypu. 

„Dôležité je vytrvať, nedať sa od-
radiť a poukazovať na význam 
a zmysel všetkého, čo robíme.“ 

Marianna Žilková a Anna 
Čemeričková, lektorky, 
Centrum voľného času 
Lučenec

Nitra
Zámerom mesta Nitra je dosiahnuť zlepšenie 

školskej dochádzky detí z rómskej komunity, na-
pomôcť rozvoju ich osobnosti, talentu a zručností, 

zvýšiť kvalitu ich pripravenosti do života, schopnosť 
presadiť sa a zlepšiť vzťahy medzi rómskymi komu-

nitami a obyvateľmi navzájom. Cieľom je tiež poskytnúť 
systematickejšiu podporu organizáciám, ktoré sa venujú 

práci s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. Trom 
základným školám, v ktorých začali s hudobnými krúžkami, 

zabezpečila samospráva širokú škálu hudobných nástrojov. Lek-
tori z rómskej komunity sa zúčastnili školenia zameraného na pre-

venciu sociálno-patologických javov. Koordinátori projektu v školách 
zorganizovali tri bubnové workshopy v spolupráci s hudobným zosku-

pením Campana Batucada. Na ZŠ Ščasného žiaci spolu s pani učiteľkou 
pripravujú zbierku rómskych piesní a zbierku rómskych kuchárskych re-

ceptov, zároveň deti nacvičili školskú rómsku hymnu, ktorú budú prezento-
vať v rámci Adventného kultúrneho programu. V Základnej škole Krčméryho 
posilnili hodiny hudobnej výchovy v prvom ročníku. V Základnej škole Novozá-

mockej sa deti zamerali na hru na bubnové nástroje a hru na gitaru. V roku 
2023 budú mať deti, ktoré sa zapojili do projektu OnStage, priestor vystú-

piť na hudobných predstaveniach pre rodičov a verejnosť. 

„Mňa osobne účasť v iniciatíve OnStage veľmi obohatila, spoznala 
som množstvo zaujímavých a inšpiratívnych ľudí. Veľakrát som 

videla význam našej práce v nadšení a úsmeve detí a v ich chuti 
pokračovať a zlepšovať sa.“

Andrea Oravcová, projektová manažérka, MsÚ Nitra

Iniciativa OnStage  
v číslech
8 zapojených měst 

92 členů realizačních týmů  
ve městech

31 hudebních a tanečních  
programů

336 zapojených dětí  

Veškeré použité fotografie byly poskytnuty městy zapojenými do iniciativy OnStage.

„Hudba by měla být uznána jako pozitivní činitel pro sociální  
změnu v nejvyšším slova smyslu, protože předává nejvyšší  

hodnoty – solidaritu, harmonii a vzájemnou empatii.“

José Antonio Abreu,  
zakladatel hudebně-vzdělávací metody El Sistema

Česko-slovenská iniciativa OnStage

URBACT – Slovenské kontaktné miesto 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava

e-mail: urbact@mindop.sk

 www.facebook.com/urbactSK/

URBACT – České kontaktní místo

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1

e-mail: urbact@mmr.cz

      www.facebook.com/urbactcz

Projekt OnStage byl jednou z pěti pilotních národních inciativ operačního programu URBACT III  
zaměřených na přenos dobré praxe a vzájemné sdílení zkušeností mezi zapojenými městy.

Program URBACT umožňuje městům spolupracovat na rozvoji nových a udržitelných řešení  
nejrůznějších městských výzev skrze sdílení zkušeností a dobré praxe.

OP URBACT je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj  
a členskými a partnerskými státy EU.

Více informací: 

www.urbact.eu/ceska-republika 

www.urbact.eu/slovenska-republika
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• Počet obyvateľov: 75 317
• Počet členov tímu: 11
• Počet hudobných a tanečných programov: 2
• Počet zapojených detí: 30
• Cieľová skupina: žiaci so zdravotným znevýhodnením,  

žiaci z málo podnetného a sociálne slabšieho prostredia,  
žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,  
rómske deti

• Vek zapojených detí: 7–15 rokov
• Realizované projekty: hudobno-tanečný krúžok,  

spevácko-hudobný krúžok 
• Školy a neziskové organizácie, kde krúžky prebiehajú:  

Základná škola Pieninská 27, Základná škola  
Trieda SNP 20

Banská Bystrica
• Počet obyvatel: 7 444
• Počet členů týmu: 7
• Počet hudebních a tanečních programů: 4
• Počet zapojených dětí: 63
• Cílová skupina: děti z řad romské komunity  

a sociálně znevýhodněných zástupců majority
• Věk zapojených dětí: 3–14 let
• Realizované projekty: pohybově-taneční kroužek, 

pohybově-taneční kroužek Tancuj pro radost, 
kroužek scénického tance, kroužek skupinové 
výuky hry na kytaru Hledá se nový Django

• Zapojené školy: Základní škola a Praktická škola 
Broumov, Komunitní centrum Naděje, Mateřská 
škola Začít spolu, z. s., Dětský domov Broumov, 
ZUŠ Broumov

• Počet obyvateľov: 28 475
• Počet členov tímu: 9
• Počet hudobných a tanečných programov: 1
• Počet zapojených detí: 10 (8 rodičov)
• Cieľová skupina: deti a ich rodičia alebo zákonní zástupcovia  

zo sociálne slabšieho a menej podnetného prostredia
• Vek zapojených detí: 2–7 rokov 
• Realizované projekty: pohybovo-hudobná voľnočasová aktivita
• Školy a neziskové organizácie, kde krúžky prebiehajú: Zariadenie 

núdzového bývania, Občianske združenie Za dôstojný život

Lučenec

• Počet obyvatel: 16 000
• Počet členů týmu: 9
• Počet hudebních programů: 2
• Počet zapojených dětí: 29
• Cílová skupina: děti z řad romské komunity,  

mezinárodních občanů a sociálně  
znevýhodněných zástupců majority

• Věk zapojených dětí: 8–15 let
• Realizované projekty: Praktická třída a Hernička
• Zapojené školy: Základní škola a Praktická škola  

Neratovice

Neratovice

• Počet obyvateľov: 77 610
• Počet členov tímu: 12
• Počet hudobných a tanečných programov: 8
• Počet zapojených detí: 90
• Cieľová skupina: deti zo sociálne znevýhodneného  

a marginalizovaného prostredia
• Vek zapojených detí: 6–15 rokov
• Realizované projekty: 2 krúžky hry na bubny, 2 x výučba hry  

na klávesy, výučba hry na gitaru, výučba hry na klávesy, spev, 
rytmika, posilnenie hudobnej výchovy v 1. ročníku základnej 
školy, kreatívny klub – rytmické hudobné cvičenia, spevník 
rómskych piesní a zbieranie rómskych receptov, hymna školy

• Školy a neziskové organizácie, kde krúžky prebiehajú:  
ZŠ Ščasného, ZŠ s MŠ Novozámocká, ZŠ Krčméryho

Nitra

• Počet obyvatel: 175 000
• Počet členů týmu: 13
• Počet hudebních programů: 3
• Počet zapojených dětí: 44
• Cílová skupina: děti z řad romské komunity, mezinárodních 

občanů a sociálně znevýhodněných zástupců majority
• Věk zapojených dětí: 6–15 let
• Realizované projekty: pěvecký sbor pro I. st. Duháček,  

pěvecký sbor pro II. st. Déčko, Hra na akustickou kytaru 
• Zapojené školy: 16. ZŠ a MŠ Plzeň

Plzeň

• Počet obyvateľov: 55 877
• Počet členov tímu: 19
• Počet hudobných a tanečných programov: 5
• Počet zapojených detí: 70
• Cieľová skupina: žiaci so zdravotným znevýhodnením,  

žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, deti zo zahraničia
• Vek zapojených detí: 4–13 rokov
• Realizované projekty: hudobný krúžok DRUMMERS, spevácko-filmový  

krúžok, Folklórny súbor DOLINÁČIK, Folklórny súbor Meduška, Krtkov  
klub výnimočných – rozozvučme naše srdcia pre každého

• Školy a neziskové organizácie, kde krúžky prebiehajú: Základná škola  
Východná 9, Spojená škola internátna, Ľudovíta Stárka 12, ZŠ Veľkomoravská, 
ZŠ Na dolinách 27, MŠ Medňanského, Vzdelávanie centrum Krtko

Trenčín

Broumov

• Počet obyvatel: 379 466
• Počet členů týmu: 12
• Počet hudebních programů: 6
• Počet zapojených dětí: 95 dětí
• Cílová skupina: děti ze sociálně znevýhodněného prostředí,  

děti z romské komunity
• Věk zapojených dětí: 4–14 let
• Realizované projekty: skupinová výuka hry na kytaru,  

skupinová výuka hry na housle a violoncello, hudební výuka  
pro předškolní děti, komunitní sbor ONSTAGE

• Zapojené školy: ZŠ Merhautova, ZŠ Křenová,  
ZŠ J. A. Komenského, ZŠ nám. 28.října, MŠ Sýpka 

Brno

Brno

Nitra

Trenčín Banská Bystrica

Lučenec

Broumov

Neratovice

Plzeň


