
                                                                      

 

 

 

 

               

 

 

 

 

Zpráva o činnosti za školní rok 2015/2016 
 

 

Základní umělecká škola Jeseník 
Učitelé Základní umělecké školy vyučovali v rámci tří oborů – hudebním, 

výtvarném a literárně-dramatickém. 

Výuka probíhala na hlavní budově školy /ul. 28. října 873, Jeseník/, na ulici O. 

Březiny 45 a místech poskytovaného vzdělání v Mikulovicích, v Lipové-lázních, 

v České Vsi na ZŠ.   

Každý pedagog připravoval svou třídu na veřejná vystoupení tak, aby byl každý 

žák zapojen a mohl veřejnosti nejméně jednou za školní rok prezentovat výsledky své 

práce (koncerty, výstavy, představení). Kromě praktických dovedností (hra na nástroj, 

výtvarné techniky, dramatika) byla splňována také teoretická příprava žáků (hudební 

nauka a další formy teorie zahrnuté do praktických předmětů).  

Talentovaní žáci byli vybráni na účinkování při dalších speciálních akcích, řada 

z nich se účastnila soutěží a festivalů.  

Učitelé hodnotili výsledky své práce na pravidelných měsíčních poradách, 

pracovali v rámci jednotlivých studijních zaměření. I v letošním školním roce byli žáci 

připravováni k přijímacím zkouškám na střední a vysoké umělecké a pedagogické 

školy.  

Základní umělecká škola Jeseník společně se Spolkem přátel umění (složené ze 

zástupců rodičů školy, ředitelství ZUŠ a dalších dobrovolně spolupracujících členů) 

uspořádala řadu koncertů, výstav, představení. Jedná se o akce s místním, národním a 

nadnárodním významem.  

 

Obory: hudební, výtvarný, literárně-dramatický 

 

Koncerty:   

- třídní (žáci ze tříd každého jednotlivého pedagoga)  

- školní (vybraní žáci každý měsíc – konferování žáky LDO) 

- absolventské (7 absolventských koncertů, 2 vernisáže absolventských výstav, 

absolventské předehrávky klavíristů)  

- koncerty a vystoupení k propagaci školy – koncerty pro MŠ a ZŠ 

- mimoškolní: na vernisážích výstav (Divadlo P. Bezruče, Kino Pohoda, Jesenická   

nemocnice), pro mateřské a základní školy, gymnázium Jeseník, pro penziony 

důchodců, azylový dům, pro obce (Mikulovice, Lipová-lázně), pro dětské domovy aj. 

- podvečerní koncerty pro PLL a.s. Jeseník 

- účinkování na významných akcích města apod. 

- Vrcholem činnosti oddělení HN v letošním školním roce bylo zapojení žáků HN do 

prvního ročníku festivalu „Jaro s Pavlem Jurkovičem v hudební pedagogice“ spolu s 

žáky VO a LDO. Tematicky ucelený koncert všech tří oborů ZUŠ se konal 26. 2. 2016 

ve zcela zaplněném sále Kaple v Průchodní ulici. 

- 12.10.2015 - Koncert pro Světlušku - hráli: Iveta Trojanová (hoboj), Kurt Neubauer 

(trombon), Radana Beláková (klavír), Michal Pášma (kontrabas), Ema Mikešková 



(zpěv) a Jan Bartoň (klarinet). Výtěžek z koncertu byl na místě předán nadaci 

Světluška!!! 

 

Koncerty, festivaly a zahraniční výjezdy: 

 

1) Dechového orchestru mladých společně s mažoretkami SZUŠ taneční s. r. o. Jeseník: 

- Nejvýznamnější akcí v letošní koncertní sezoně byl jarní koncert 16.4.2016 za 

účasti hostů u příležitosti 45 let od založení orchestru. 

- Od září 2015 do července 2016 uskutečnil DOM s mažoretkami 16 vystoupení   u nás 

/koncerty v PLL,  zahájení sezóny, adventní a vánoční koncert, Mezinárodní festival 

Kmochův Kolín, FIJO Cheb/ a  8 vystoupení  v zahraničí /festival v polské Bialej, 

koncert v SRN v rámci FIJA Cheb či koncerty v čínské Šanghaji/. 

 - Stěžejní akcí byla účast na Shanghai Tourism Festival v Šanghaji v září 2015, 

kde byl jesenický orchestr s mažoretkami jediným a zároveň prvním zástupcem 

ČR vůbec. 

 

2) Smyčcového orchestru Jeseník: koncerty: 11. – 20.9.2015 – Koncertní výjezd – 

Gatteo Mare - Itálie, 5.12.2015 – Podzimní koncert – Jeseník - lázně, 30.4.2016 – Jarní 

koncert – Jeseník – lázně, 11-6-2016 – koncert – 600 let obce Česká Ves, 18.6.2015 – 

koncert – Slezské Rudoltice, 25.6.2016 – koncert – slavnostní zahájení provozu – Villa 

Regenhart 

    

3) Kytarového orchestru Jeseník a Ukulele Band: spokupráce se sborem Zvonky, 

koncerty: listopad 2015 - Soustředění a koncert v Ostružné – penzion Skiland, koncerty 

foyer Lázně Jeseník, vánoční koncert se sborem Zvonky, duben 2016 – koncert                                  

v Kongresovém sále PLL Jeseník s hosty: Ukuleleband Jeseník, Pěvecký sbor Zvonky 

ZUŠ Jeseník, tanečnice Kytarového orchestru, Tomáš Pohl – konzervatoř Brno,květen 

2016  - účast na soutěži kytarových orchestrů Hradecké Guitarreando - zlaté pásmo, 

červen 2016 – Koncerty a soustředění Oravská Polhora a Námestovo - Slovensko; četná 

vystoupení Ukulelebandu Jeseník – spolupráce s Kytarovým orchestrem. 

 

4) Kytarového souboru – prosinec 2015 - Mikulášský koncert v hale Hotelu Priessnitz, 

duben 2015 - soustředění Petříkov,  Jarní koncert souboru v Kapli. 

  

5) Pěveckých sborů Zvonky a Zvonečky: koncerty s Kytarovým orchestrem /viz výše/. 

- Koncert 8.4.2016 v kongresovém sále PLL Jeseník – Kytarový orchestr V. Dvořáka a 

Pěveckého sboru Zvonky A. Beťákové 

- Koncert pěveckého sboru Zvonečky  25.4.2016 ve Foyer v Sanatoriu - uč.A.Beťáková 

- Koncert 6.5.2016  Kytar.orchestru V. Dvořáka a komor.sboru Zvonky A. Beťákové v 

Sanatoriu PLL. 

 

6) Dalších komorních těles a seskupení – např. souboru příčných fléten – Jesflet, 

souboru zobc. fléten, smyčcového  souboru Benjamínci, žesťového kvinteta aj. 

 

Výstavy:   
- Výstava z tvorby učitelů: Šumperk Galerie Pod sluncem, 8.10.2015 – vernisáž, do 

3.11.2015 /za účasti bývalých žáků - dnešních výtvarníků/ 

- Zrzavého salon 2015 Opava 

- Prezentace VO – Nemocnice Jeseník, prosinec – leden vystavovali ukázky prací žáci 

všech tříd 

- Absolventská výstava I. stupně – Divadlo PB – duben 

- Absolventská výstava II. stupně – Kino Jeseník 

- Podíl na prezentaci výtvarných oborů na Festivalu ZUŠ Olomouckého kraje: I. 

Svobodová a J. Hanulík 

- Výroční výstava VO – červen 2016 , do poloviny září 

- Výstava z tvorby učitelů a bývalých žáků školy – 25.6.2016 – Katovna /ve spolupráci 

s MKZ Jeseník/ 



- Slezské Rudoltice 2016, 18. červen 2016. Vystavují absolventi všech tříd. 

- Plenér 2016 – Ostružná – práce se dřevem 

Představení:   
- festival Jesenická Žatva, Mikulovický škrpál 

- pohádka O dvanácti měsíčkách 

- pásmo poezie Ivana Wernische Jeden Bedřich 

- O drakovi na střeše 

 

Soutěže a přehlídky:  

hudební obor 

Orchestry a soubory /viz výše/ 

SZ Hra na dechové nástroje - Soutěž MŠMT ČR v komorní hře dech. nástrojů: 

 – krajské kolo: Žesťové kvinteto – J. Staněk – 2 místo,  

Komorní trio B. Novotná, B. Hejdová a M. Krejzková pod vedením I. Neubauer 

Trojanové získalo 3. místo v krajském kole 

- Flétnové duo B. Doleželová a N. Mudrová (D. Macečková) získalo 1. místo v 

krajském kole 

- Flétnové trio ve složení H. Mašková, P. Žáková a A. Jati (D. Macečková) 2. místo v 

celostátním kole 

- soubor Viva barok Jeseník ve složení E. Konečná, T. Kudelková, T. Antošová a M. 

Malčík pod vedením J. Dvořáka rovněž druhé místo v celostátním kole. 

SZ Hra na smyčcové nástroje – Soutěž MŠMT ČR v komorní hře smyčc. nástrojů: 

- krajské kolo: Violoncellové duo – R. Drgáčová – 2. místo, Houslové duo – D. Both – 

2. místo, Violoncellové duo – R. Drgáčová – 2. místo 

SZ Hra na kytaru – zisk zlatého pásma Kytarového orchestru pod vedením V. Dvořáka 

v soutěži Hradecké Guitarreando 2016. 

SZ Sólový a sborový zpěv -  

- 27.1.2016 Okresní  kolo -  Duhová písnička - ocenění: Z. Glauschová – zvláštní 

ocenění, G. Leskovjanová – 1.místo, K. Koukalová – 3.místo, J. Ignačáková – 2.místo, 

V. K. Šuláková – 1.místo 

- Krajská soutěž pěveckých sborů MŠMT 19.3.2016 v kongresovém sále PLL Jeseník. 

Soutěž připravila A. Beťáková, Mgr. J. Svoboda. Soutěžě se zúčastnilo 10 pěv. sborů 

olomouckého kraje. Pěvecký sbor Zvonky se umístil v bronzovém pásmu – A. 

Beťáková 

- Okresní kolo pěvecké soutěže Zvoneček (Duha Jeseník) 20.4.2016 v Kapli. Zúčastnili 

se žáci ZUŠ Javorník, Vidnava, Jeseník. Kat.I T.Blandová – 2.místo, Kat.III Lai Men – 

1.místo, Kat.IV A. Veselá – 1.místo, V. K. Šuláková – 2.místo, J. Ignačáková - 3.místo. 

- Celostátní soutěž kytarových orchestrů v Hradci Králové 21.5.2016 v ZUŠ Střezina. 

Soutěže se zúčastnil společně s Kytarovým orchestrem V. Dvořáka i Pěvecký komorní 

sbor Zvonky A. Beťákové.V celostátním kole získali Zlaté pásmo. 

SZ Hra na klávesové nástroje –  

- T. Antošová s ostatními členy souboru získala 2. místo v ústředním kole Národní 

soutěže ZUŠ komorních souborů s převahou dechových nástrojů v ZUŠ Orlové. 

- Na Krajské přehlídce talentovaných klavíristů v ZUŠ Zábřeh (14.4.) reprezentovali 

pod vedením K. Vysikan M. Straka a K. Kovářová ze třídy D. Kaňkové. M. Straka 

získal Cenu diváka.  

- Na Okresní přehlídku talentovaných klavíristů v Kapli v Jeseníku (25.4.) B.A. Blahová 

připravila 4 žákyně, 1 žákyně získala Cenu poroty, Z. Blechtová připravila 6 žáků - 4 

Ceny poroty, M. Ondryášová 5 žáků - 4 ocenění, L. Polcrová 8 žáků - 6 ocenění, D. 

Kaňková 2 žáky - 2 ocenění, K. Vysikan 3 žáky - 2 ocenění a V. Pavelková 3 žáky.  

- V Národní soutěži ZUŠ ve hře na elektronické klávesové nástroje v okresním kole, 

které se konalo v Kapli v Jeseníku (10.2.), žákyně T. Novotného K. Smatonová a E. 

Kouřilová  získaly 2. místa, žákyně R. Jeřábkové E. Švubová, M. Mičkerová a D. 

Šestáková byly oceněny rovněž 2. místy.  

- Žák T. Novotného A. Stojčev dále v krajském kole téže soutěže v ZUŠ Litovli (17.3.) 

byl ohodnocen Čestným uznáním, žák J. Svobody R. Velc získal rovněž Čestné uznání, 

žáci R. Jeřábkové E. Cenková a M. Kavický vybojovali 2. a 3. místo. 



výtvarný obor 

Obeslání soutěží: Lidice 2016, Zvíře není věc, Toruň 2015, Evropa ve škole, soutěž 

MŠMT na počest výročí Karla IV., Bienále fantázie Martin 

Toruň 2015: Veronika Bajzová, Lenka Horká, Nikola Kořínková, Sabina Machačová, 

Jana Seibertová, Jana Valíčková, Natálie Zemanová - uč. J. Krhánková, Marie Straková 

- uč. J. Hanulík 

Evropa ve škole / krajské kolo Olomouc/: Simona Stiaková 1. místo s postupem, v 

celost. kole Čestné uznání, Natálie Zemanová 1. místo s postupem - uč. J. Krhánková 

Zvíře není věc 2016: 2. místo prostorové práce /kolektiv/, Adéla Podhorná, Karolína 

Svobodová, Simona Stiaková - uč. J. Krhánková, Markéta Seibertová Čestné uznání, 

Monika Bandíková vystavující, Adéla Balcárková vystavující - uč. I. Svobodová 

Lidice 2016: Čestné uznání udělena - Natálie Hrancová, Sára Tschulíková, Kristýna 

Joklíková, Oldřich Psotka - uč. I. Svobodová 

soutěž MŠMT na počest výročí Karla IV.: Natálie Zemanová - 2. místo 

Bienále fantázie Martin: Čestné uznání - Marlene Herandezová 

 

literárně-dramatický obor 

Dvě skupiny žáků  p. uč. Michaely Svobodové vystoupily na divadelním festivalu 

Jesenická Žatva, kde se žáci představili s pohádkou O dvanácti měsíčkách a pásmem 

poezie Ivana Wernische Jeden Bedřich, se stejnými představeními žáci vystoupili na 

přehlídce Mikulovický Škrpál, kde získali ocenění poroty. Přehlídek Jesenická Žatva a 

Mikulovický Škrpál se taktéž zúčastnili žáci p. uč. Rafaely Drgáčové s hrou O drakovi 

na střeše. S pohádkami O dvanácti měsíčkách a O drakovi na střeše žáci rovněž 

vystoupili na ZŠ v Jeseníku. Dále se všechny tři soubory zúčastnily okresního kola 

soutěže LDO v Javorníku a skupina p. uč. Michaely Svobodové získala postup do 

krajského kola soutěže. 

 

Další vzdělání žáků: 

- na Konzervatoř Pardubice byl přijat Jakub Mrva (trombon), žák p. uč. F. Mecha  

- žákyně B.A. Blahové K. Cimburková byla přijata na SPgŠ v Krnově 

- žákyně L. Polcrové K. Plašilová byla přijata na SPgŠ v Hradci Králové 

- žákyně  R. Jeřábkové P. Tomášková na SPgŠ v Přerově 

- žákyně S. Haukeová – přijata na SPgŠ – A. Beťáková 

- V. K. Šulákové - přijata na Konzervatoř v Opavě a A. Veselá – přijata ke studiu na 

Konzervatoři v Ostravě – obě žákyně A. Beťákové 

 

Další vzdělávání pedagogů: 

- Celý pedagogický sbor absolvoval školení na informační systém iZUŠ. 

- Bc. V. Pavelková a Bc. J. Svoboda ukončili studium na VŠ – oba získali titul Mgr. 

- Bc. L. Krmelová pokračovala ve studiu na VŠ. J. Bartoň byl přijat ke studiu hry na 

klarinet na Konzervatoři v Kroměříži. 

- B. Uhlířová navštěvovala vzdělávací kytarový seminář v Zábřehu pod vedením prof. 

S. Juřici a zúčastnila se semináře pod názvem Podpora školních souborů a orchestrů.  

- V. Dvořák navštěvoval kytarové soboty v Olomouci a zúčastnil se seminářů dirigování 

v Olomouci a Pardubicích.  

- L. Krmelová navštěvovala vzdělávací kytarový seminář v Zábřehu pod vedením prof. 

S. Juřici.  

- A. Slámka navštěvoval kytarové soboty v Olomouci. 

- Z. Blechtová a L. Polcrová absolvovaly seminář Klavírní ateliéry v Karviné (3.-5.9.), - 

- B.A. Blahová, Z. Blechtová a L. Polcrová přednášku prof. I. Klánského na „Klavírní 

sobotě“ na Konzervatoři v Brně (23.1.) 

- Mgr. František absolvoval vzdělávací cyklus „Zkušený učitel“ na NIDV – Olomouc. 

- Víkendové školy hry na zobcovou flétnu na Janáčkově konzervatoří absolvovaly 

J. Melicheríková a V. Vlčková 

- školení společností Portedo  - V. Dvořák, T. Uhlíř  

 

 



Nové metody: 

- nově je veškerá dokumentace školy vedena v elektronické podobě na www.izus.cz 

- počítačová grafika a vedení třídního archivu výtv. oboru na CD, fotodokumentace 

z dig. fotoaparátu, vedení archivu na CD, interaktivní tabule v HN, notační programy                      

- korepetice sólových hráčů z CD nosičů – využití i na koncertech pro veřejnost 

- zvuková aparatura včetně bezdrátových mikrofonů 

 

Soubory působící na ZUŠ:  

- Dechový orchestr mladých 

- Smyčcový orchestr Jeseník 

- sbory Zvonky a Zvonečky 

- Kytarový orchestr, Ukulele band 

- Kytarový soubor  

- Flétnový soubor – Jesflet 

- Soubor zobcových fléten 

- Žesťové kvinteto  

- Smyčcový soubor Benjamínci 

- Klavírní dua, kytarová dua, dua a tria různých nástrojových kombinací 

 

Pedagogové vystupují v souborech a pořádají výstavy:  

- Komorní sbor Florian, Pěvecký sbor K. Ditterse 

- Jesenická dvanáctka 

- Campanula 

- Dynybyly band 

- Brass Band Šohaj 

- Down beat dixieland band 

- taneční kapela Fantasia, Tonight 

- Lovečtí trubači 

- Jesenická výtvarná skupina, vlastní výstavy vyučujících 

 

 Pedagogové a žáci ZUŠ Jeseník dále spolupracují např. se  SZUŠ taneční 

s.r.o., se středními školami formou koncertů před vánočními prázdninami či při 

významných výročích, na koncertech s Priessnitzovými léčebnými lázněmi a.s. Jeseník 

atd.  

 Okresní metodici klávesových, smyčcových, dechových a strunných nástrojů, 

zpěvu, hudební nauky, výtvarného a literárně-dramatického oboru jsou učiteli ZUŠ 

Jeseník. 

 Místa poskytovaného vzdělávání ZUŠ Jeseník v Lipové-lázních, České Vsi a 

Mikulovicích se pyšní mnohými vystoupeními a koncerty a vytvářejí tak kulturní 

zázemí pro široké okolí.   

 

 V prostorách ZUŠ Jeseník jsou vytvářeny podmínky /v podvečerních a 

večerních hodinách/ pro zázemí a nácvik Jesenické dvanáctky, Dynybyly bandu,  

Jesenického smíšeného pěveckého sboru, Komorního sboru Florian, Pěveckého sboru 

K. Ditterse  a různých seskupení začínajících a mladých hudebníků. 

 

  

 

V Jeseníku 30.6.2016                                                               

   

                                                                                                  Mgr. František Mech 

                                                                                                 zást. řed. ZUŠ Jeseník   


