Zpráva o činnosti za školní rok 2016/2017
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, na ulici Alšova 243 a místech poskytovaného vzdělání v Mikulovicích,
v Lipové-lázních, v České Vsi na ZŠ. Od 1.2.2017 začal výtvarný obor vyučovat
v budově na ulici Alšova, kde došlo k renovaci 1. patra - učebních prostor a zázemí.
V červenci 2017 budou na budově Alšova vyměněna okna a zhotovena nová fasáda.
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 (4 absolventské koncerty, 2 vernisáže absolventských výstav,
absolventské předehrávky klavíristů)
- koncerty a vystoupení k propagaci školy – výchovné (náborové) koncerty pro MŠ a ZŠ
- mimoškolní: na vernisážích výstav (Divadlo P. Bezruče, Kino Pohoda, Jesenická
nemocnice, IPOS), 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, které se těší velkému zájmu nejen
lázeňských hostů
- účinkování na významných akcích města apod.

Koncerty, festivaly a zahraniční výjezdy:
1) Dechového orchestru mladých společně s mažoretkami SZUŠ taneční s. r. o. Jeseník:
Od září 2016 do června 2017 uskutečnil DOM s mažoretkami 13 vystoupení v ČR
/koncerty v PLL, zahájení sezóny, vánoční koncert, festival v Hranicích, Mezinárodní
festival dech. hudeb Jeseník/ a 7 vystoupení v zahraničí /festival v polské Bialej,
Mezinárodní soutěžní festival v italské Giulianově – 3. cena DOM + cena za sól.
výkon J. Mrva - trombon, 3. cena Mažoretky SZUŠ taneční/.
2) Smyčcového orchestru Jeseník: koncerty: září 2016 – Slovensko – Bojnice –
koncertní výjezd, listopad 2016 – Koncert "Náš netradiční výlet aneb symfonické
(po)kusy", prosinec 2016 – Vánoční koncert – Vidnava, duben 2017 – Jarní koncert,
květen 2017 - festival Camerata Nova Náchod 2017 - koncert v České Skalici, červen
2017 - Slezské Rudoltice - koncert na zámku, červenec 2017 - soutěžní festival Muzité
2017 - Sozopol – Bulharsko – 1. místo, zvláštní cena poroty a města Sozopol, cena
Confucius institute v Burgasu.
3) Kytarového orchestru Jeseník a Ukulele Band: spolupráce se sborem Zvonky,
koncerty: Jeseník - říjen 2016 koncert v Lipové-lázních, listopad 2016 soustředění a
koncert v Ostružné, prosinec 2016 Vánoční koncert v Javorníku, Vánoční koncert
v Evang. kostele Jeseník, březen 2017 - koncert v lázních Jeseník, duben 2017 - koncert
v Kongresovém sále lázní Jeseník, červen 2017- kytarová smršť Opava.
Vystoupení Ukulele souboru- září 2016 Kaple Hovory od klavíru, únor 2017 - koncert v
lázních Jeseník
4) Kytarového souboru – koncety: prosinec 2016 Vánoční koncert Kaple Jeseník, leden
2017 - Tříkrálový koncert Kobylá nad Vidnavkou, duben 2017 - soustředění a koncert
Petříkov, květen 2017 - koncert lázně Jeseník
5) Pěveckých sborů Zvonky a Zvonečky: koncerty s Kytarovým orchestrem /viz výše/.
Muzikál Červená Karkulka (Zvonečky), Vánoční koncerty, Vánoční koncert E. Pilarové
s pěv. sborem Zvonky, Festival "V centru" - koncert DPS Zvonečky, Podvečerní
koncerty v PLL a.s.
6) Dalších komorních těles a seskupení – např. souboru příčných fléten – Jesflet,
souboru zobc. fléten, smyčcového souboru Benjamínci, žesťového kvinteta aj.
Soubor Jesflet – pod vedením Mgr. Dany Macečkové se v Soutěži MŠMT ČR
jazzových souborů a ostatních orchestrů probojoval až do celostátního kola, které
proběhlo 9. a 10. 6. v Litvínově, a získal stříbrné pásmo.
7) 12.9.2016 se konal již podruhé - Koncert pro Světlušku – na charitativním koncertu
se představili: Trio Con Amore, náš absolvent Kurt Neubauer – trombon. Výtěžek z
koncertu byl na místě předán nadaci Světluška!!!
8) Varhanní festival – na podzim roku 2016 proběhl již XII. ročník Varhanního
festivalu, který je organizován ZUŠ Jeseník.
9) Vrcholem činnosti oddělení HN v letošním školním roce bylo zapojení žáků HN do
druhého ročníku festivalu „Koncert k poctě Pavla Jurkoviče“, který se konal 16. 2. 2016
ve zcela zaplněném sále Divadla P. Bezruče.
10) V červnu 2017 proběhl XIV. ročník Mezinárodního festivalu dechových hudeb a to
v areálu PLL a.s.
11) Celostátní happening základních uměleckých škol ZUŠ open – 24.5.2017

12) Koncert čtyř ZUŠ k Evropskému dni hudby - Koncert čtyř ZUŠ jesenického okresu
k Evropskému dni hudby - vystoupili žáci ZUŠ Javorník, Jeseník, Vidnava a Zlaté Hory
Výstavy:
- Tajemství stromů, výstava projektu z plenéru „práce se dřevem“, 4.10. do 28.10.2016,
Divadlo P.B. Jeseník
- Zimní výstava, výběr prací žáků ze tříd Jany Krhánkové, Ivy Svobodové a Jana
Hanulíka, 7.12. 2016 - do konce ledna 2017, Jesenická nemocnice – vestibul
- Absolventská výstava I. stupně, absolventi ze tříd Jany Krhánkové, Ivy Svobodové a
Jana Hanulíka, 4.4. 2017 do 28.4. 2017, Divadlo P.B. Jeseník
- Absolventská výstava II. stupně, absolventi ze tříd Jany Krhánkové a Ivy Svobodové,
4.5. 2017 do 31.5. 2017, Kino Jeseník
- Výroční výstava 2017, 1. červen až do konce září 2017, žáci ze tříd Jany Krhánkové,
Ivy Svobodové a Jana Hanulíka, Hala IPOSu Jeseník
- spolupořadatelství na výstavě „Jeseník a Jesenicko mýma očima“ pořádané k 750.
výročí první zmínky o městu Jeseník
Představení:
- festival Jesenická Žatva
- představení pro ZŠ Jeseník
- pohádka Kašpárek v pekle (mladší žáci)
- pohádka Vincek a tři sudičky
Soutěže a přehlídky:
hudební obor
Orchestry a soubory /viz výše/
SZ Hra na dechové nástroje – V letošním roce se konal 23. ročník soutěže Karel Ditters
z Dittersdorfu a hudební klasicismus, kde Flétnové trio (ve složení H. Mašková, P.
Žáková a A. Jati) pod vedením Mgr. Dany Macečkové vybojovalo 2. místo.
SZ Hra na smyčcové nástroje – soutěž MŠMT ČR ve hře na smyčcové nástroje –
krajské kolo:Z houslových tříd vyučujících Daniela Botha a Zdeňky Kainarové získali
ocenění: Julie Vršanová a Anežka Konečná 1. místo, Anna Koriťáková 2. místo, Jonáš
Doležel, Oriona Tichá a Karolína Sedláková 3. místo, Karolina Svobodová byla
oceněna Čestným uznáním. Z violoncellové třídy vyučující Rafaely Drgáčové obdrželi
ceny: Filip Ondruch 1. místo s postupem do ústředního kola, Anna Marie Dvořáková 2.
místo, Matěj Malčík a Samuel Ševčík 3. místo. Z kontrabasové třídy uč. Zdeňky
Kainarové získala 1. místo s postupem do ústředního kola studentka Ivana
Vondrušková. Ústředním kole se umístili: Filip Ondruch – violoncello ze třídy Rafaely
Drgáčové 2. místo, Ivana Vondrušková – kontrabas ze třídy Zdeňky Kainarové 2. místo.
- Soutěž „Mládí a Bohuslav Martinů“ v Poličce. Žáci Rafaely Drgáčové Anna Marie
Dvořáková získala bronzové pásmo a Filip Ondruch stříbrné pásmo.
SZ Hra na kytaru – soutěž MŠMT ČR ve hře na kytaru – umístění v krajském kole:
Ze třídy L. Krmelové obdržela Zuzana Žídková – 3. místo. Ze třídy B. Uhlířové
obdržela Karolína Hoczová – 3. místo a kytarové trio Markéta Halasová, Karolína
Hoczová a Michal Mišun – 2. místo. Ze třídy V. Dvořáka obdržel Matyáš Kučera - 2.
místo, Natálie Hrancová – 3. místo a Jonáš Worm – 3.místo.
SZ Sólový a sborový zpěv – Okrení kolo pěv.soutěže Duhová písnička 28.11.2016
.Soutěžilo 13 žáků A.Beťákové.( Kat.I -1. místo J.Kouřilová, Kat. II -1. místo
Z.Glauschová, Kat. II -3.místo K.Koukalová).
- Pěvecká soutěž lidových písní Zvoneček –Okresní kolo 19.4.2017 v Kapli.Zúčastnilo
se 5 žáků A.Beťákové.( Kat.I-1.místo –J.Kouřilová, Kat.II – 1.Místo –B.Bundilová).

- Celostátní soutěž jazz.souborů 8-10.6.2017 Litvínov (Jesflet uč.D.Macečkové, zpěv
K. Furmánková )
SZ Hra na klávesové nástroje – soutěž MŠMT ČR ve hře na klavír – umístění v
krajském kole: Sofie a Sára Štelclovy ze třídy Zdeny Blechtové získaly 2. místa, Jonáš
Doležel ze třídy Karoliny Vysikan 2. místo, Veronika Doušková ze třídy Lenky
Polcrové 3. místo a Daniel Hodgkins ze třídy Marie Ondryášové Čestné uznání.
- B. A. Blahová se s žákyněmi Nelou Poskerovou a Marií Annou Slavíkovou 16.3.2017
zúčastnila na Církevní konzervatoři v Opavě přehlídky barokní hudby Máme rádi
baroko.
výtvarný obor
výsledky soutěží:
JESENÍK A JESENICKO MÝMA OČIMA:
Cena: soubor prací žáků J. Hanulíka - 1 místo: Nela Poskerová, 2 x 3.místo: Tereza
Mandátová, Zuzana Ingrová, Čestné uznání – kolekce loutek Venušánci - ze třídy I.
Svobodové, 2. místo Natálie Zemanová, 3. místo Markéta Políšenská - ze třídy J.
Krhánkové
LIDICE 2017: Medaile škole za kolekci grafiky
Vendula Bergerová, Petr Joklík, Klára Kluková, Anna Kofroňová, Bohumil Krytinář,
Zuzana Vrbová ze třídy I. Svobodové
ZVÍŘE NENÍ VĚC 2017: 1. místo Agáta Hanulíková ze třídy J. Hanulíka
2. místo Karolína Anna Štětková, 3. místo Natálie Zemanová, vystavující: Monika
Nováčková a Simona Stiaková, ze třídy J. Krhánkové, 3. místo Jana Svobodová
Čestné uznání Adéla Baudisová
Kolekce keramiky- vystavující:Jan Bandik, Sára Sedláčková, Liliana Lukáčová, Ema
Cenková, Marlene Hernandezová, Natálie Hrancová, Anežka Stránská, František
Barták, Jana Svobodová, Objekt: Sára Sedláčková ze třídy I. Svobodové
ZOO Dvůr Králové n. Labem Galerie Tenge menge od 21.9.2017 , MŮJ SEN 2017
Ceny: - David Svoboda, Anna Vinklerová, Helena Nováčková ze třídy J. Krhánkové
ALŠOVA ZEMĚ:
Tereza Divinová, Jana Svobodová, Adéla Vyhnánková, Ráchel Kamlerová, Markéta
Seibertová, Anna Kofroňová, Eliška Vlazlová, Karolína Procházková, Tamara
Jurníková, Stázka Ingrová, Klára Kamlerová ze třídy I. Svobodové
KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VÝTVARNÝCH OBORŮ ZUŠ:
Stříbrné pásmo v kat. Příprava na VŠ Tereza Koukalová
Bronzové pásmo Dáša Bílková ze třídy J. Krhánkové
Stříbrná pásma získaly ze třídy I. Svobodové:
Architektura – projekt, Zahrada Jiřího Trnky – projekt, Plankton – akce
individuální práce: Jana Svobodová, Anna Kofroňová
Bronzové pásmo: individuální práce: Anežka Stránská, Petr Joklík, Liliana Lukáčová,
Jana Čížková, Petra Nováková, Bronzové pásmo získaly 2 projekty J. Hanulíka Všechno lítá, Kameny
Toruň 2017 – Polsko
Anežka Stránská – Čestné uznání, ze třídy I. Svobodové
CELOSTÁTNÍ KOLO SOUTĚŽE VÝTVARNÝCH OBORŮ ZUŠ
Zahrada Jiřího Trnky – projekt: Stříbrné pásmo
Plankton – akce: Čestné uznání
Jana Svobodová – individuální práce: Čestné uznání, třída I. Svobodové
literárně-dramatický obor
Po celý školní rok se žáci obou oddělení aktivně podíleli na reprezentaci ZUŠ
na veřejnosti formou uvádění žákovských koncertů, dále oborových koncertů některých
vyučujících ZUŠ, absolventských a náborových koncertů, dále na akci Dne otevřených
dveří a ZUŠ Open.

V oblasti uměleckého přednesu žáci LDO reprezentovali školu v okresním i krajském
kole soutěže Dětská scéna, dále v krajském a celostátním kole Wolkrova Prostějova.
Někteří vystoupili s interpretací textu v rámci Jesenické divadelní Žatvy.
Skupiny žáků p. uč. Michaely Janské i p. uč. Rafaely Drgáčové vystoupily na
divadelním festivalu Jesenická Žatva, kde se žáci představili s pohádkami Kašpárek v
pekle a Vincek a tři sudičky. S oběma pohádkami žáci rovněž vystoupili na ZŠ v
Jeseníku. Žáci obou skupin se rovněž celoročně podíleli na programech žákovských a
náborových koncertů školy, jednak jako recitátoři, jednak jako moderátoři.
Další vzdělání žáků:
- Tereza Koukalová - žákyně J. Krhánkové, byla na základě vykonané talentové
zkoušky přijata na Univerzitu v Liberci, Textilní fakulta: obor: umělecké zpracování
textilu a oděvů.
- Barbora Olejníčková - žákyně J. Hanulíka, byla přijata na SŠPU v Opavě.
- Adéla Janegová – žákyně J. Mokové, byla přijata na SŠPg v Krnově.
- Adéla Balcárková – žákyně I. Svobodové, byla přijata na střední průmyslovou školu
v Šumperku – obor propagační grafika
Další vzdělávání pedagogů:
- Vedení školy absolvovalo školení na informační systém iZUŠ a systému organizace
soutěží EOS.
- Bc. Tomáš Uhlíř absolvoval semináře pro dirigenty dech. orchestrů při SDOČR
- Mgr. František Mech absolvoval vzdělávací kurz NIDV „Zkušený učitel“
- Mgr. Dana Macečková absolvovala semináře flétnové komorní hry MgA. Magdaleny
Tůmové.
- Pěvecké školení – Harmonizace zpěvem 9.4.2017 v Lipové - lázních se zúčastnila
A.Beťáková a Mgr.J.Svoboda.
- Veronika Vlčková absolvovala Flétnový seminář na JKO.
- Učitelky hry na flétnu (Macečková, Melicheríková a Vlčková) absolvovaly Workshop
flétnistky K. Landové v Jeseníku.
- Václav Dvořák navštěvoval kytarové soboty v Olomouci a zúčastnil se semináře
dirigování Pardubicích.
- Bc. Libuše Krmelová pokračovala ve studiu na VŠ.
- Jan Bartoň pokračoval ve studiu hry na klarinet na Konzervatoři v Kroměříži.
- Bc. Hana Vašíčková úspěšně dokončila magisterské studium na VŠ.
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
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
- 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 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, Jesenického smíšeného pěveckého sboru, Komorního sboru Florian,
Pěveckého sboru K. Ditterse a různých seskupení začínajících a mladých hudebníků.

V Jeseníku 30.6.2017
Mgr. František Mech
zást. řed. ZUŠ Jeseník

