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Zpráva o činnosti za školní rok 2020/2021 

1) Úvod: 

 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, na ulici Průchodní 141 – koncertní sál 

Kaple a místech poskytovaného vzdělání v Mikulovicích, v Lipové-lázních a v 

České Vsi na ZŠ.  

 Práci pedagogů se žáky byla přerušena epidemií Covid 19, kdy v období od 

října 2020 (s malou přestávkou) do dubna 2021 probíhala výuka distančním 

způsobem. Od 12.4.2021 pak pedagogové již vyučovali běžným způsobem – za 

předpokladu dodržování vše protiepidemiologických opatření. 

 Kvůli epidemii byly také zrušeny skoro všechny akce a koncerty školy, souborů 

i orchestrů, včetně zahraničních výjezdů na mezinárodní festivaly a soutěže. 

Neuskutečnil se ani celorepublikový festival základních uměleckých škol ZUŠ 

Open. Nakonec neproběhly ani soutěže vyhlášené MŠMT. Několik málo 

koncertů a vystoupení se nakonec přece jenom podařilo uskutečnit. 

 Výrazné obohacení vyučovacích metod přineslo distanční vzdělávání. Učitelé 

se s náročnou situací velmi rychle vyrovnali a v krátké době dokázali opět 

hladce rozběhnout hudební vzdělávání svých žáků. Spoustu nových zkušeností 

z tohoto období pak přenesli do obnoveného prezenčního vzdělávání. 

 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) – po většinu roku distanční formou.  

 Učitelé hodnotili výsledky své práce na pravidelných měsíčních pedagogických 

poradách, které se povětšinou konali on-line formou přes platformu Google 

Meet.  

 Výuka probíhala podle platného ŠVP i v době distančního vyučování, žáci 

zakončili ročník postupovými zkouškami. 

 Pedagogové 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.  

 Všem vyučujícím patří velké poděkování za jejich obrovské úsilí, energii a 

nápaditost při dlouhodobé distanční výuce, která v rámci českého 

hudebního vzdělávání nemá obdoby. Podařilo se nejen udržet zájem žáků o 

hudbu, ale také žáky dále hudebně rozvíjet dle ŠVP bez větších ústupků z 

náročnosti učiva. 

 

2) Koncerty, představení a výstavy:  

a) Různé:  

 třídní a jiné koncerty (včetně náborových) se tento školní rok z důvodů 

pandemie Covid 19 vůbec nekonaly. Třídní koncerty byly u některých 

vyučujících nahrazeny sdílenými videonahrávkami na WhatsApp, YouTube či 

Facebooku v uzavřených koncertních skupinách a na facebookové stránce ZUŠ 

 absolventské koncerty se neuskutečnili tradiční formou, byly natočeny v Kapli 

a byly umístěny na kanál ZUŠ Jeseník na YouTube, web školy a ostatní sociální 

sítě 

 absolventské výstavy letos neproběhly, výroční výstava byla instalována 

v budově IPOS bez vernisáže. Absolventské práce byly částečně představeny ve 

video prezentaci, která je k vidění na platformě YouTube. 

 Během školního roku natáčel J. Svoboda s komorním sborem Kytarového 

orchestru a Kytarovým orchestrem V. Dvořáka videa populárních písní, které 

byly umístěny na sociálních sítích ZUŠ Jeseník. 

 

b) Významné koncerty, výstavy, festivaly a zahraniční výjezdy: 

 Dechový orchestr mladých společně s mažoretkami SZUŠ taneční s. r. o. 

Jeseník: 

V září 2020 uskutečnil DOM celkem 2 vystoupení /Společný koncert s Hudbou 

hradní stráže v Jeseníku a koncert v lázních před Priessnitzem/. Další akce se z 

důvodu COVID-19 bohužel neuskutečnily. Koncert k 50. výročí DOM byl z 

objektivních důvodů přesunut na podzim 20. 11. 2021. 

 Smyčcový orchestr Jeseník: 

Všechny koncerty byly zrušeny. Zrušen byl i výjezd na mezinárodní festival 

Muzité 2021 do Sozopolu v Bulharsku. Uskutečnilo se pouze soustředění 

orchestru ve Vidnavě na konci srpna 2021. 

 Soubor Folklorek: 

Vystoupení Folklorku Z. Kainarové při Odhalování desky Dr. E. Weisse na 

Náměstí TGM v Jeseníku. Všechna ostatní domluvená vystoupení byla zrušena 

 Další komorní tělesa a seskupení: např. souboru příčných fléten – Jesflet,  



souboru zobc. fléten, smyčcového souboru Benjamínci aj.  

Akce souborů byly povětšinou zrušeny 

 Významné koncerty SZ Hra na dechové nástroje:   

2 flétnistky ze třídy D. Macečkové - B. Doleželová a A. Jati ve hře na příčnou 

flétnu se zapojili do nácviku partů v rámci projektu Múziáda /žáci ZUŠ s 

Janáčkovou filharmonií Ostrava/, koncert se ale, v důsledku karantény, 

uskutečnil až na sklonku prázdnin v roce 2021.  

Náborové minikoncerty na ZŠ Jeseník se uskutečnili na začátku školního roku. 

 Koncert pro Světlušku – benefiční koncert se konal 7. 9. 2020, kde vystoupilo 

Trio Con Amore s jeho hosty. Výtěžek z koncertu byl na místě předán nadaci 

Světluška!!! 

 pracoviště Mikulovice:  

Vyučující se řídily plánem práce pobočné třídy a individuálními plány žáků, 

které průběžně plnily. Avšak z důvodu nařízení vlády o opatřeních nemohly 

splnit plán veřejných vystoupení.   

 

c) Výtvarný obor:   

 V září se učitelky zúčastnili s některými absolventy česko-polského projektu 

Malování pod širým nebem na zámku Moszna. 

 Salón výtvarných oborů ZUŠ Olomouckého kraje Šternberk – vystaveny 

výtvarné řady, které měly být na zrušené přehlídce ZUŠ. 

 Výroční výstava výtvarného oboru s absolventskou výstavou budou v září 2021 

na Ipose. 

 Tři talentovaní žáci VO byli zapojeni do stipendijního programu Menart. Na 

podzim 2021 se zúčastní jednodenního semináře v Praze. 

 Další aktivity: Průběžná spolupráce s ostatními obory na ZUŠ, výzdoba školy, 

plakáty, tablo.  

 

d) LDO:   

 Během školního roku žáci LDO i nadále pracovali ve dvou skupinách pod 

vedením paní uč. Michaely Janské a paní uč. Rafaely Drgáčové. Vyučující se 

pravidelně scházely k interním schůzkám přes platformu Skype.  

 Výuka po velkou část školního roku probíhala distančním způsobem. 

 Rovněž byly v druhém pololetí školního roku zrušeny další tradiční divadelní a 

prezentační akce včetně absolventských koncertů. 

 

e) Hudební nauka: 

 Díky pandemii koronaviru probíhala výuka po velkou část školního roku 

distančním způsobem. 



 V důsledku karantény nebylo možné uskutečnit soutěž družstev HN ZUŠ 

Jeseník plánovanou na květen – červen 2021, snad se to podaří v dalším 

školním roce. 

 Při výuce byly používány různé metodické pomůcky a pracovní sešity dle 

preference jednotlivých vyučujících, i v tomto školním roce pracovali žáci s 

tablety Lenovo, získanými v rámci Šablon II projektu EU. Nejvíce používanými 

byly aplikace programu Noutee, součásti Receptáře nápadů pro HN 1. – 5. 

ročník autorů C. Kubiše a R. Drgáčové. 

 

3) Soutěže a přehlídky:  

a) hudební obor 

V letošním školním roce se osobně žáci nezúčastnili žádné soutěže – všechny 

soutěže byly zrušeny. Výjimkou byly pěvecké soutěže pořádané on-line 

formou. V nich se žákyně p. učitelky A. Beťákové umístily na předních 

místech: Polsko Waltze 2020 - B. Doleželová - ČU, S. Rapčanová - ČU, 

 Z. Glauschová - 3. místo; Hlas Slezska 2020 - Z. Glauschová - 3. místo,    

2021- Litva – Z. Glauschová -  2 medaile ve dvou finálových kolech; Kypr a 

Berlín 2021 – Z. Glauschová  - 2. místo.    

 

b) LDO 

 veškeré veřejné aktivity žáků LDO byly v tomto školním roce zrušeny. 

  

c) výtvarný obor 

 účast Salon výtvarných oborů ZUŠ Olomouckého kraje Šternberk 

 Lidice 

 bienále grafiky Toruň 

 Zvíře není věc 

 Slovensko - Říša fantázie 

 termíny uzávěrek soutěží se posouvaly, výsledky budou známy na podzim 2021 
 

4) Další vzdělání žáků: 

žáci, kteří byli přijati na střední a vysoké školy: 

 žáci I. Svobodové (VO): Kristina Neugebauerová – Moravská střední, 

scénografie, interiérový design 

 žákyně L. Grygové (VO) Adéla Babjáková – Prostějov, multimédia 

 žák Z. Kainarové Filip Jackulák byl přijat na JKO ve hře na kontrabas 

 žák K. Vítkové Jonáš Doležel byl přijat na JKO ve hře na klavír 

 flétnistka Barbora Doleželová ze třídy D. Macečkové byla úspěšně přijata na 

KEA Olomouc 



 3 žáci A. Beťákové: Zuzana Glauschová, Lukáš Macht a Ladislav Fojtík byli 

přijati v oboru zpěv na JKO 

 

5) 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.  

 Vyučující využili dlouhodobé distanční výuky a přechodu do on-line prostoru k 

možnosti dalšího sebevzdělávání na dostupných celostátních on-line kurzech či 

k poslechu přenášených videokoncertů nebo starších nahrávek koncertů. 

Všichni se díky distanční výuce velmi zdokonalili v práci s digitálními 

technologiemi a začali využívat nové zdroje hudebního materiálu. Po návratu k 

prezenční výuce na jaře se velká část vyučujících aktivně účastnila různě 

zaměřených vzdělávacích kurzů a seminářů pořádaných školou. 

 Pedagogové se rovněž věnovali, pokud to pandemie dovolila, široké umělecké 

činnosti a vystupovali na mnoha významných koncertech jako sólisté nebo 

členové souborů či orchestrů.  

 V rámci projektu Šablony II se uskutečnila řada metodických setkání, společné 

sdílení zkušeností s vyučujícími, seminářů, školení aj. 

 uskutečnění dvoudenního Workshopu zaměřeného na dýchání pod vedením I. 

Trojanové (7. a 17. 6., organizace I. Trojanová a V. Kroupová).  

  Seminář sólistky ND Praha M. Zajmi a violoncellisty B. Zajmi pro žáky a 

učitelé zpěvu a hry na violoncello. 

 H. Vašíčková - Klavírní inspiromat, ZUŠ Chotěboř 

 I. Svobodová, L. Grygová - on–line seminář Blízko i daleko, Národní galerie 

 Školení a prověrky BOZP všech zaměstnanců ZUŠ Jeseník 

 V. Střížová - Metodika výuky hry na klavír na ZUŠ 

 Učitelé hry na klavír se zúčastnili semináře X. Hranické o hře na klavír. 

 J. Dvořák - Konference Umění online  

 D. Macečková - On-line kurz Repertoár, který baví  

 D. Macečková - On-line kurz Moderní techniky hry na zobcovou flétnu  

 D. Macečková - Dechová sobota - Konzervatoř Brno 

 I. Svobodová, F. Mech a J. Staněk - 2X webinář - Editace videa - Da Vinci - 

základy a pokročilí NIPOS on - line 

 Webinář pro učitelé ZUŠ Jeseník - Emoce, city, emoční inteligence, Ego, 

úspěch a životní radost pedagogů 

 školení ICT pro učitelé ZUŠ Jeseník 



6) Spolupráce:  

 Školní rok 2020/2021 byl bohužel po velmi dlouhou dobu poznamenán 

celostátní karanténou. Spolupráce probíhala spíše na pedagogické úrovni on - 

line formou. Veškeré jiné hromadné aktivity byly zapovězeny. 

 V rámci projektu Šablony II se uskutečnila řada metodických setkání, společné 

sdílení zkušeností s vyučujícími, seminářů, školení aj. 

 

7) Nové metody: 

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

Proto jsou veškeré třídy vybaveny PC technikou. 

 soutěže MŠMT jsou vedeny v elektronické podobě v systému EOS 

 počítačová grafika a vedení třídního archivu výtvarného oboru na CD, 

fotodokumentace z digitálního fotoaparátu, vedení archivu na CD, interaktivní 

tabule v HN, notační programy                      

 korepetice sólových hráčů z digitálních médií – využití i na koncertech pro 

veřejnost 

 zvuková aparatura včetně bezdrátových mikrofonů 

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

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

 Pro VO byla zakoupena 3D tiskárna pro nový obor Počítačová grafika 

 

8) Soubory působící na ZUŠ:  

 Dechový orchestr mladých 

 Smyčcový orchestr Jeseník 

 sbory Zvonky a Zvonečky 

 smyčcový soubor Folklorek 

 Kytarový orchestr, Ukulele band 

 Komorní sbor Kytarového orchestru (KoKoS) 

 Flétnový soubor – Jesflet 

 soubory zobcových fléten 

 smyčcový soubor Benjamínci 

 klavírní dua, kytarová dua, dua a tria různých nástrojových kombinací 

 

9) Pedagogové vystupují v souborech a pořádají výstavy:  

 Komorní sbor Florian 

 Jesenický smíšený pěvecký sbor 

http://www.izus.cz/


 Jesenická dvanáctka 

 Dynybyly band 

 Brass Band Šohaj 

 taneční kapela Fantasia 

 Jesenické žestě – učitelské žesťové kvinteto 

 Lovečtí trubači 

 vlastní výstavy vyučujících 

 

10) Různé: 

 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. 

 R. Drgáčová působí jako lektor na mnoha celostátních seminářích pro NIDV, 

Českou filharmonii a mnoho dalších institucí. 

 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. 

 

11) Investiční akce: 

 Klášterní kapli byla provedena renovace varhan. 

 Na Hlavní budově byly natřeny dveře učeben, vstupní dveře a zábradlí. 

 Na budově Březinova byly natřeny dveře učeben. 

 V Kapli byly natřeny boční dveře a vitríny. 

 Výstavba a vybavení nové kreslírny VO v podkroví budovy Alšova.  

 Na budově Alšova byla postupně opravena elektroinstalace.  

 Na zahradě Alšova došlo k terénním úpravám a výsadbě nových stromů a keřů. 

Byl řádně ošetřen živý plot. Byla rekonstruována dolní opěrná zídka 

a dokončen nový plot okolo celé zahrady, včetně nové příjezdové brány a 

příjezdu k ní. Také byl vybudován nový přístup k šopě.  



 Na budovu Alšova byla koupena nová velká keramická pec a byla dovybavena 

učebna pro počítačovou grafiku, která se začne vyučovat od září 2021. 

 Na hlavní budově (28. října 873) byl opraven hromosvod. Ve druhém poschodí 

byla zbudována nová třída č. 23.  

  

 

V Jeseníku 4.9.2021                                                               

   

                                                                                                  Mgr. František Mech 

                                                                                                 zást. řed. ZUŠ Jeseník   


