
 

Tisková zpráva 
Chtěli jsme vystoupit z šedi, 

říká ředitel ZŠ Aloisina Výšina 
 

Zaměření na estetiku a umělecké obory nese na Základní škole Aloisina Výšina na Kunratické své 

ovoce. O tom se mohou nyní přesvědčit lidé na výstavě výtvarných prací žáků školy, která začala ve 

středu 7. listopadu v Radničním sklípku.  

V Radničním sklípku v budově historické radnice nebylo ve středu 7. listopadu téměř k hnutí. Konala 

se zde totiž vernisáž výstavy výtvarných prací současných žáků a absolventů ZŠ Aloisina Výšina 

z libereckého sídliště Kunratická. Účinkujících, rodičů a přátel školy se zde sešla více než stovka. Na 

vernisáži se ovšem blýskly i hudební obory školy – vystoupil tu pěvecký sbor a soubor flétniček. 

„Před několika lety jsme si řekli, že nechceme být běžnou základní školou. Chtěli jsme vystoupit z šedi 

a začít se nějak specializovat. Proto jsme zavedli na naší škole estetickou výchovu a posílili její 

výtvarné a hudební zaměření,“ uvedl ředitel školy Jaroslav Vykoukal. 

Výstava žákovských prací, která v Radničním sklípku potrvá do 5. prosince, má připomenout 25 let od 

otevření školy. Návštěvníkům, kteří sem přijdou, nabízí vedle obrázků také plastiky a sochy nebo 

kresby, vytvořené počítačovou grafikou. Děl s nejrůznější tématikou, ve které má navrch příroda a 

domácí zvířata, zde najdou diváci stovky. 

„Dvacet pět let je v životě člověka relativně dlouhou dobou. To už je člověk dospělý a našel si svůj 

směr. Podobně si i ZŠ Aloisina Výšina našla svou cestu, kterou se chce ubírat. Líbí se mi zaměření 

školy na estetiku, tvůrčí psaní a výtvarné a hudební obory. A obdivuji, že jsou v tom, co dělají, natolik 

dobří, že dokážou připravit tak hezkou výstavu,“ zdůraznil náměstek primátorky pro školství, kulturu 

a sociální oblast Kamil Jan Svoboda, který výstavu spolu s ředitelem Vykoukalem zahajoval. „Nejenže 

se z některých současných žáků mohou vyprofilovat budoucí umělci. Zaměření školy na estetiku a 

umění ale vnitřně obohacuje také ty, kteří se žádnému uměleckému oboru po absolvování školy 

věnovat nebudou,“ doplnil. 
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