
                                                              

 

 

 

               

 

 

 

 

 

Zpráva o činnosti za školní rok 2018/2019 
 

 

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

výtvarném a literárně-dramatickém. 

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

Březiny 45, na ulici Alšova 243 a místech poskytovaného vzdělání v Mikulovicích, 

v Lipové-lázních a v České Vsi na ZŠ. Od 1.1.2019 získala škola jako koncertní sál 

budovu Klášterní kaple. 

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 pedagogických 

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 (5 absolventských koncertů, 2 vernisáže absolventských výstav, 

absolventské předehrávky klavíristů – konferování učiteli ZUŠ)  

- koncerty a vystoupení k propagaci školy – výchovné (náborové) koncerty pro MŠ a ZŠ 

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

IPOS), pro mateřské a základní školy, Gymnázium Jeseník, pro penziony důchodců, pro 

obce (Mikulovice, Lipová-lázně) aj. 

- podvečerní koncerty pro PLL a.s. Jeseník, které se těší velkému zájmu nejen 

lázeňských hostů 

- účinkování na významných akcích města 

- ZUŠ Jeseník oslavila na podzim roku 2018 70 let od svého vzniku. Škola oslavila 

své výročí mnoha koncerty a akcemi, které probíhaly v měsících říjnu až prosinci. 

Oslavy vyvrcholily Reprezentačním plesem ZUŠ Jeseník dne 1.12.2018.  
 



Koncerty, festivaly a zahraniční výjezdy: 

 

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

Od září 2018 do června 2019 uskutečnil DOM s mažoretkami 17 vystoupení u nás 

/koncerty v PLL, akce města Jeseník, Písečná, Česká Ves, zahájení sezóny, vánoční 

koncert, Kmochův Kolín, MFDH Jeseník/ a 11 vystoupení v zahraničí /v rámci 

soutěžního festivalu v Lloret de Mar a festivalu v polské Pokrzywnici/. I nadále 

pokračovala spolupráce s mažoretkami SZUŠ taneční s.r.o. Jeseník pod vedením 

Zuzany Fritscherové. Nejvýznamnější akcí v letošní koncertní sezoně byl koncert 

1.12.2018 spojený s oslavami 70 let ZUŠ Jeseník za účasti dirigentů a hostů. Největším 

úspěchem orchestru byl zisk 4 zlatých pásem na Mezinárodním soutěžním festivalu 

v Lloret de Mar v září 2018. 

 

2) Smyčcového orchestru Jeseník: Festival nejmenších houslistů – Vratimov, 

Svatováclavský kongres – koncert – Vodní tvrz Jeseník, 70 let ZUŠ Jeseník – 

Slavnostní koncert – Jeseník – lázně, Vánoční koncerty – Mikulovice, Lipová - lázně a 

Jeseník – Rybova Mše vánoční, Jarní koncert – Jeseník - lázně, FIMU 2019 – 3 

koncerty - mezinárodní festival – Belfort Francie, Koncert 125 let Řetězárny – Česká 

Ves, Koncert - 8. ročník Festivalu malých houslistů - Ostrava. Stěžejní se stala účast 5. 

– 11.6.2019 na Mezinárodního celosvětového festivalu  FIMU 2019 v Belfortu ve 

Francii, na který byl SOJ vybrán mezi 100 souborů z celkově 1185 přihlášených 

skupin z celého světa.  
    

3) Kytarového orchestru Jeseník a Ukulele Band: spolupráce se Komorním sborem KO, 

V září 2018 koncert pro Světlušku, koncert v kostele Česká Ves, Listopad 2018 koncert 

s KS k 70-letému výročí, Prosinec Adventní koncert Vidnava, Leden 2019 koncert v 

Hale Hotelu Priessnitz, Duben soustředění Vidnava, Květen koncert Kytarových 

orchestrů Šumperk, soutěž Hradecké Guitarreando, koncert Kaple 

 

4) Kytarového souboru: září 2018 Soustředění Petříkov, listopad 2018 společný koncert 

s KOJ k 70. letému výročí ZUŠ, květen 2019 koncert v lázních Jeseník 

  

5) Pěveckých sborů Zvonky a Zvonečky: pravidelné koncerty v PLL a.s. a to se svými 

sólisty. Pěvecké sbory pořádají vánoční koncerty v Kapli a  Lipové Lázních.                                                                                   

 

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

souboru zobc. fléten, smyčcového souboru Benjamínci aj. Např. soubor Jesflet se 

zapojil do koncertního projektu umělců s dětmi Hvězdy a hvězdičky v Kapli (17. 11.) 

  

7) 10.9.2018 se konal - Koncert pro Světlušku – benefiční koncert, kde spolu s Triem 

Con Amore a jeho hosty vystoupil Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník pod vedením pana 

uč. V. Dvořáka. Výtěžek z koncertu byl na místě předán nadaci Světluška!!! 

 

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

čtvrtého ročníku festivalu „Koncert k poctě Pavla Jurkoviče“, který se konal 14. 2. 2019 

ve zcela zaplněném sále Divadla P. Bezruče. 

 

9) Celostátní happening základních uměleckých škol ZUŠ Open – 31.5.2019 

 

10) pracoviště Mikulovice: Všichni žáci vystoupili veřejně na třídních koncertech. 

Většina z nich hrála na mnoha koncertech, vystoupeních, které pořádala kmenová škola 

či jiné organizace na Jesenicku a také v Mikulovicích - např. žákovské koncerty, 

absolventské, náborové, výchovné, vánoční, ZUŠ OPEN, v PLL, vystoupení v DPS, 

MŠ, slavn. zahájení a ukončení školního roku místní ZŠ, Dny Mikulovic, vítání 

občánků aj. Žáci úspěšně reprezentovali na okresní a krajské přehlídce talentovaných 

klavíristů, okresní přehlídce kytaristů a zpěváků. 

 



11) Flétnistka H. Mašková ze třídy D. Macečkové, violistka V. Kurdelová ze třídy K. 

Machačíkové a A. Konečná ze třídy Z. Kainarové byly vybrány do celoročního projektu 

s Českou filharmonií, která vyvrcholila společným koncertem v Obecním domě dne 16. 

6.2019. Vybraní žáci smyčcového oddělení se také zapojili do projektu s žáky ZUŠ a  

Janáčkovou filharmonií Ostrava, vyvrcholením náročné práce byl koncert 20. 6. 2019 v 

Domě kultury v Ostravě. 

 

12) Ve dnech 14. – 27.4. 2019 se konal XXI. ročník Mezinárodní Schubertovy soutěže 

pro klavírní dua, na organizaci soutěže se aktivně podíleli učitelé ZUŠ Jeseník. 

 

13) Dne 29.6.2019 se konal XV. ročník Mezinárodního festivalu dechových hudeb, 

který organizuje ZUŠ Jeseník. 

 

Výtvarný obor a výstavy:   
Učitelky VO uspořádaly 7 výstav. Další akce VO: Slavnostní předávání ocenění – 

Kaple – říjen, výroba kašírovaného stromu pro psychologickou poradnu Městský úřad 

Ipos, účast na Salonu Zrzavý – ZUŠ Ostrava – duben, Plenér Ostružná, zapojení našich  

žáků do stipendijního programu MenArt 

 

LDO:   
Po celý školní rok se žáci aktivně podíleli na prezentaci ZUŠ veřejnosti formou uvádění 

žákovských koncertů i oborových koncertů některých vyučujících ZUŠ, např. 

pěveckého a flétnového oddělení, dále náborových koncertů a na akci Dne otevřených 

dveří a ZUŠ Open a vernisáže výtvarného oboru. V oblasti uměleckého přednesu žáci 

LDO reprezentovali školu v okresním kole soutěže Dětská scéna. Žákyně ze třídy p. uč. 

Michaely Janské Markéta Hrancová postoupila do krajského kola soutěže. Skupina žáků 

p. uč. Michaely Janské úspěšně vystoupila na divadelním festivalu Jesenická Žatva s 

dramatizací lidových balad a s tímtéž pásmem vystoupila v klubu Plíživá Kontra v 

rámci zahájení výstavy. Skupina žáků paní učitelky Rafaely Drgáčové rovněž s 

úspěchem vystoupila rovněž na jesenické Žatvě s pohádkou o Perníkové chaloupce, 

kterou hrála také pro žáky ZŠ na ul. Průchodní a v domě pro seniory. Další skupina 

žáků pod vedením paní učitelky Michaely Janské vystoupila pro žáky ZŠ na ul. B. 

Němcové s úpravou textu Ferda mravenec.   

 

Soutěže a přehlídky:  

hudební obor 

Orchestry a soubory /viz výše/ 

 

SZ Hra na dechové nástroje – Flétnové trio ZUŠ Jeseník (B. Doleželová, N. Mudrová a 

K. Procházková) získalo 2. místo na 25. ročníku soutěže K. Ditters z Dittersdorfu a 

hudební klasicismus (18. 10.). V krajských kolech soutěže MŠMT v komorní hře 

dřevěných dechových nástrojů a zobcových fléten (7. 4. Zábřeh a 8. 4. Olomouc) 

soubory naší ZUŠ ze tříd D. Macečkové a J. Dvořáka získaly dvě druhá místa a tři první 

místa. J. Dvořák získal zvláštní ocenění krajské poroty za vzornou pedagogickou práci. 

V celostátním kole v Liberci pak Flétnové trio D. Macečkové (H. Mašková, P. 

Žáková, Z. Kubánková) dosáhlo na 3. místo a soubor J. Dvořáka Viva barok (T. 

Kudelková, E. Konečná a J. Doležel) získal 2. místo. (25. a 26. 4.) 

 

SZ Hra na smyčcové nástroje – soutěže MŠMT v komorní hře se do krajského kola 

probojovala dvě houslová dua /vyuč. Z. Kainarová/ a jedno vcl trio /vyuč. R. Drgáčová/. 

 

SZ sólový a sborový zpěv - Okresní přehlídka v sólovém a komorním zpěvu 10. 4. 2019  

v Kapli.( Mgr.J.Svoboda, K.Zápecová Dis, A.Beťáková ) 

 

SZ Hra na klávesové nástroje – účast žáka T. Novotného O. Černocha v krajském kole 

soutěže MŠMT ve hře na EKN. 

 



výtvarný obor 

výsledky soutěží:  

Mezinárodní soutěž Ríša Fantázie - Lúčenec, Slovensko: Esterka Uhrová - 3. místo 

učila: J. Krhánková, Anežka Grygová - Bronzové pásmo učila: L. Grygová,  

Mezinárodní soutěž Krasaweek – Minsk, Bělorusko: Anna Kuchejdová - 3. místo, Jana 

Valíčková - Čestné uznání učila J. Krhánková 

Mezinárodní dětská výtvarná soutěž Lidice- 47. ročník: Jáchym Worm - Medaile učila 

Lenka Grygová, Liliana Lukáčová - Čestné uznání učila Iva Svobodová 

Mezinárodní soutěž Zvíře není věc – Dvůr Králové: Zuzana Ingrová – 1. místo učila I. 

Svobodová, vystavují: Veronika Vašíčková, Nelly Sokolová učila I. Sv., Jáchym Worm 

učila L. Gr., Nikola Zdařilová učila J. Kr. 

 

literárně-dramatický obor 

V oblasti uměleckého přednesu žáci LDO reprezentovali školu v okresním i krajském 

kole soutěže Dětská scéna, dále v krajském a celostátním kole Wolkrova Prostějova.  

 

Další vzdělání žáků: 

žáci, kteří byli přijati na střední a vysoké školy: 

Žáci J. Krhánkové: Agáta Hlaváčová - SŠPU Opava, Marie Kovalcová - SPŠ Šumperk - 

grafika, Alena Kučáková - SPŠ Šumperk, Hana Radová - Prostějov, Nikola Třetinová - 

Prostějov, Mariana Dudková – Ostrava. Žák I. Svobodové: Ondřej Novotný - Prostějov 

– Střední škola designu a módy, obor design interiéru. Žák L. Grygové: Jana 

Černěnková - SPŠ Šumperk – průmyslový design 

Přijati na SPgŠ v Krnově: E. Sucháncová, D. Šestáková  a I. Posoldová -žákyně Š. 

Bartoňové, R. Jeřábkové a M. Ondryášové.  

Flétnistka H. Mašková ze třídy D. Macečkové úspěšně vykonala talentové zkoušky na 

pardubickou konzervatoř a na Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové, obor 

hudební výchova. 

M. Žídková ze třídy K. Bankóové byla přijata na Janáčkovu konzervatoř Ostrava. 

 

 

Další vzdělávání pedagogů: 

- Pedagogové se v průběhu pravidelně vzdělávali formou náslechů koncertů, přehlídek 

a soutěží a dalších kulturních pořadů. V průběhu roku studovali notový materiál 

a pojednání o hudbě. Pedagogové se rovněž věnovali široké umělecké činnosti 

a vystupovali na mnoha významných koncertech jako sólisté nebo členové souborů či 

orchestrů.  

- Vedení školy absolvovalo školení na informační systém iZUŠ a systému organizace 

soutěží EOS. 

- M. Domes a T. Uhlíř absolvovali semináře pro dirigenty dech. orchestrů při SDOČR 

- V. Dvořák - aktivní účast na Kytarových sobotách v Olomouci. Účast na semináři s 

psychologem PhDr. Janem Svobodou pro pedagogy ,,Kde se v dětech bere násilí". 

Účast na Workshopu využití technologií v hudebním vzdělávání. 

- K. Bankóová- letošní absolventka Janáčkovy konzervatoře Ostrava. Aktivní účast na 

Kytarových sobotách v Olomouci 

- A.Beťáková, Mgr.J.Svoboda, K.Zápecová Dis. - Seminář - sólový zpěv  27. 4. 2019  v 

Brně.     

- Ing. J. Dvořák – vzdělávací seminář psychologa PhDr. Jana Svobody „Kde se v dětech 

bere násilí“. Olomoucká víkendová škola hry na zobcovou flétnu (31. 3., Olomouc, J. 

Dvořák), workshop Využití technologií v hudebním vzdělávání, školení Šablony II . 

- Mgr. D. Macečková - vzdělávací seminář psychologa PhDr. Jana Svobody „Kde se v 

dětech bere násilí“  

- Bc. Jitka Melicheríková - krajské kolo soutěže MŠMT v komorní hře (7. 3. Zábřeh na 

Moravě)  

- Mgr. František Mech, Mgr. Helena Štěpánová - seminář - Šablony II. 

- J. Bartoň, J. Moková a H. Vašíčková - 9., 14. 11. a 26. 11. - seminář Zkušený učitel 

NIDV Olomouc  



- Vyučující HN - Využití moderních technologií ve výuce v ZUŠ – 14. 2. 2019 – B. 

Mimra, K. Raušer  

- R. Drgáčová -  10. a 11. 3. 2019 - Celoslovenská soutěž vědomostní soutěž HN – 

Hnúšť, Slovensko  

- Bc. T. Uhlíř - workshop Využití technologií v hudebním vzdělávání, školení Šablony 

II  

- Mgr. D. Macečková - workshop Využití technologií v hudebním vzdělávání, školení 

Šablony II  

- Bc. Jitka Melicheríková - workshop Využití technologií v hudebním vzdělávání  

- B. A. Blahová, V. Pavelková, Zd. Blechtová, L.  Polcrová a H. Vašíčková: seminář 

Ostravská setkání u klavíru /26.1. konzervatoř/ 

- R. Jeřábková: školení NIDV /8.2. Olomouc/ 

- T. Novotný, J. Svoboda a R. Jeřábková: workshop EKN /14.2. ZUŠ/ 

- H. Štěpánová - krajská soutěž MŠMT ve hře na EKN v Litovli 

 

 

Nové metody: 

- 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 

- výuka VO za pomocí 20 kusů tabletů iPod a 10 ks notebooků 

- výuka HN za pomocí 10 ks tabletů Lenovo Yoga 3  - např. aplikace Noutee 

 

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 

- Smyčcový soubor Benjamínci 

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

 

Pedagogové vystupují v souborech a pořádají výstavy:  

- Komorní sbor Florian 

- Jesenický smíšený pěvecký sbor 

- Jesenická dvanáctka 

- Campanula 

- Dynybyly band 

- Brass Band Šohaj 

- taneční kapela Fantasia 

- Jesenické žestě – učitelské žesťové kvinteto 

- 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, bicích a strunných 

nástrojů, zpěvu, orchestrální hry, hudební nauky, výtvarného oboru a předseda RUR 

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, Jesenických žesťů,  

Dynybyly bandu, Down beat dixielandu, Jesenického smíšeného pěveckého sboru, 

Komorního sboru Florian a různých seskupení začínajících a mladých hudebníků. 

 

  

 

V Jeseníku 28.6.2019                                                               

   

                                                                                                  Mgr. František Mech 

                                                                                                 zást. řed. ZUŠ Jeseník   


