Zpráva o činnosti za školní rok 2017/2018
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 července do listopadu 2017 proběhly na
budově Alšova stavební práce na výměně oken a nové fasádě a také zde byla
vybudována nová plynová kotelna.
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 (7 absolventských koncertů, 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, 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 např. Galavečer 750 let Města Jeseník apod.

Koncerty, festivaly a zahraniční výjezdy:
1) Dechového orchestru mladých společně s mažoretkami SZUŠ taneční s. r. o. Jeseník:
Od září 2017 do června 2018 uskutečnil DOM s mažoretkami 20 vystoupení v ČR
/koncerty v PLL, oslavy města Jeseník, zahájení sezóny, vánoční koncert, Kmochův
Kolín, FEDO Štětí/ a jedno vystoupení v zahraničí /festival v polské Bialej/.
Nejvýznamnější akcí v letošní koncertní sezoně byl Jarní koncert 24.3.2018 spojený se
křtem druhého studiového CD, které orchestr natočil v listopadu v Tonstudiu v Dolních
Bojanovicích.
Největším úspěchem orchestru byl zisk zlatého pásma s vyznamenáním, cena za
vítěze kategorie a cena za nejlepší provedení povinné skladby na Mezinárodní
soutěži v Praze 17.2.2018.
2) Smyčcového orchestru Jeseník: Koncert pro Světlušku, Koncert na Galavečeru 750
let Města Jeseník, provedení České mše vánoční "Hej, mistře" J. J. Ryby ve Vidnavě,
Mikulovicích a Jeseníku, Jarní koncert, Koncert na festivalu Camerata Nova Náchod
2018 a Slezských Rudolticích a především účast na mezinárodním festivalu
"Muzite" 2018 - Bulharsko - Sozopol, kde orchestr získal: 1. místo v soutěži,
zvláštní cenu pro dirigenta Františka Mecha, zvláštní cenu od Confucius institute v
Burgasu a zvláštní cenu Ruského institutu v Burgasu.
3) Kytarového orchestru Jeseník a Ukulele Band: spolupráce se Komorním sborem KO,
podvečerní koncerty v Hale hotelu Priessnitz, soustředění a koncert v hotelu Skiland,
koncert u příležitosti 50 let založení pobočné třídy Mikulovice, Výroční koncert k 20
letům Kytarové orchestru v Kongresovém sále, červnový koncertní výjezd do
Chorvatska.
Ukulele Band - vystoupení na Galavečeru k 750 letům města Jeseník, Hovory od klavíru
- Kaple, soustředění a koncert v hotelu Skiland.
4) Kytarového souboru – koncerty: prosinec 2017 - Vánoční koncert Kaple Jeseník,
květen 2018 - Noc kostelů - Kobylá nad Vidnavkou, květen 2018 - koncert ke Dni dětí
lázně Jeseník.
5) Pěveckých sborů Zvonky a Zvonečky: V sále OU v Mikulovicích se 24.3.2818
konala oslava 50 výročí založení pobočné třídy ZUŠ Jeseník v Mikulovicích. Koncertu
se účastnil Komorní pěvecký sbor a Pěvecký sbor Zvonky. Koncert k výročí 20 let
trvání těles Kytarového orchestru a Pěveckých sborů Zvonečky a Zvonky se uskutečnil
7.4.2018 v kongresovém sále Priessnitzových léčebných lázní Jeseník.
6) Dalších komorních těles a seskupení – např. souboru příčných fléten – Jesflet,
souboru zobc. fléten, smyčcového souboru Benjamínci aj.
7) 11.9.2017 se konal - Koncert pro Světlušku – na charitativním koncertu se
představili: Trio Con Amore a Smyčcový orchestr Jeseník se svými sólisty. Výtěžek z
koncertu byl na místě předán nadaci Světluška!!!
8) Vrcholem činnosti oddělení HN v letošním školním roce bylo zapojení žáků HN do
třetího ročníku festivalu „Koncert k poctě Pavla Jurkoviče“, který se konal 15. 2. 2017
ve zcela zaplněném sále Divadla P. Bezruče.
9) Celostátní happening základních uměleckých škol ZUŠ Open – 24.5.2017
10) pracoviště Mikulovice: Slavnostní zahájení školního roku - sál OÚ 4.9.2017, Vítání
občánků - OÚ 14.10.2017, Předvánoční tvoření - tělocvična ZŠ 24.11.2017, Koncerty
pro MŠ Široký Brod 7.12.2017 a 30.5.2018 a MŠ Mikulovice 11.12.2017, Koncerty pro

seniory - DPS Mikulovice 15.12.2017 a 1.6.2018, Koncert k 50. výročí založení
pobočných tříd v Mikulovicích - sál OÚ 24.3.2018.
11) Třídy HN R. Drgáčové se podílely na programu celostátního festivalu ZUŠ Open
24. 5. 2018 /Masarykovo náměstí/ a vystoupily i na Koncertě nejmladších žáků ZUŠ
Jeseník v červnu 2018.
Výstavy:
Výstava – tvorba učitelů, bývalých absolventů a přátel VO – Katovna, vystavující:
J. Krhánková, I. Svobodová, M. Janská, Z. Syrovcová, M. Joklíková, A. Klásková, P.
Jovanovská, K.Hájková, L. Grygová, I. Bednářová, J. Hanulík, A. Krhánek.
Absolventská výstava I. stupně - Divadlo Petra Bezruče, Absolventská výstava II.
stupně - Kino Pohoda Jeseník, Výroční výstava prací žáků VO – IPOS
Představení - LDO:
V oblasti uměleckého přednesu žáci LDO reprezentovali školu v okresním i krajském
kole soutěže Dětská scéna. Žákyně ze třídy p. uč. Michaely Janské vystoupila s
interpretací textu v rámci Jesenické divadelní Žatvy. Skupina žáků p. uč. Michaely
Janské vystoupila na divadelním festivalu Jesenická Žatva s pohádkou O princezně na
hrášku a další skupina z téže třídy vystoupila v klubu Plíživá Kontra v rámci zahájení
výstavy výtvarného oboru ZUŠ. Skupiny žáků z oddělení obou vyučujících – rovněž s
pohádkami - vystoupily pro žáky základních škol v Jeseníku, dále pro Domov seniorů a
v Divadle Petra Bezruče v rámci akce stacionáře Šimon. Žáci obou skupin se rovněž
celoročně podíleli na programech žákovských a náborových koncertů školy, jednak jako
recitátoři, jednak jako moderátoři. Žák Slavomír Glomb ze skupiny p. uč. Michaely
Janské úspěšně absolvoval 1. stupeň studia LDO formou absolventského divadelního
vystoupení v klubu Plíživá Kontra.
Soutěže a přehlídky:
hudební obor
Orchestry a soubory /viz výše/
SZ Hra na dechové nástroje – V letošním školním roce se Flétnové trio ZUŠ Jeseník (B.
Doleželová, N. Mudrová a K. Procházková) 19. 10. 2017 zúčastnilo 24. ročníku soutěže
Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus, kde se umístilo na 3. místě.
V krajských kolech soutěže MŠMT ve hře na dechové nástroje dostali naši žáci mnoho
krásných ocenění, druhá a první místa, a až do celostátního kola v Praze 3. – 6. května
2018 se probojovalo 6 žáků ZUŠ Jeseník, z toho 3 příčné flétny ze třídy D.
Macečkové (B. Doleželová – Čestné uznání I. stupně, A. Jati – 3. místo, H.
Mašková – 2. místo) a 1 zobcová flétna ze třídy J. Dvořáka (H. Holčíková – 2.
místo).
Výsledky soutěže MŠMT Krajské kolo Zábřeh na Moravě 27.3.2018 ve hře na žesťové
nástroje: třetí místo - Štěpán Jati (trubka) – J. Staněk a Marie Kolompárová (trombon) –
F. Mech, druhá místa - Štěpán Dvořák (trubka) – J. Staněk, Michal Žitňanský (trombon)
– F. Mech, Lukáš Filípek (baryton) – M. Domes a Šimon Jati (tenor) – M. Domes,
první místo s postupem do celostátního kola - Ivana Vondrušková (trombon) - F. Mech
a Petr Velc (tuba) – F. Mech.
Výsledky soutěže MŠMT celostátní kolo Praha 3. a 4.5.: druhé místo - Ivana
Vondrušková (trombon) a první místo Petr Velc (tuba) – oba ze třídy F. Mecha
SZ Hra na kytaru – III. Okresní přehlídku ve Zlatých Horách - Přehlídky se zúčastnilo
47 kytaristů a kytaristek ze ZUŠ Jeseník, Zlaté Hory, Vidnava a Javorník. Konala se
v sále ZUŠ Zlaté Hory. Všichni účinkující obdrželi Pamětní list, medaili, hudební dárek
a občerstvení. Dále bylo oceněno 6 velmi pěkných výkonů, ti obdrželi diplom a struny.
Všichni ocenění byli ze ZUŠ Jeseník: Adrian Malý - tř. uč. Jiří Dvořák, Zuzana Filipová
- tř. uč. Barbora Uhlířová, Karolína Hoczová - tř. uč. Barbora Uhlířová, Jonáš Worm tř. uč. - Václav Dvořák, Jonáš Vokal - tř. uč. - Barbora Uhlířová, Markéta Žídková - tř.
uč. - Klaudia Bankóová

SZ Sólový a sborový zpěv – Duha Jeseník připravila pro žáky ZŠ a ZUŠ 30.11.2017
v Kapli pěveckou soutěž (okresní kolo). Soutěžilo z naší ZUŠ 12 žáků (žáci A.
Beťákové, J. Svobody) N. Bundilová a A. J. Audýová získaly ocenění za pěkný výkon,
Z. Glauschová - 1. místo (uč.A.Beťáková).
Pěvecká soutěž V.Priessnitze v PLL Jeseník 8. 9. 2017. Zúčastnili se žáci
Mgr.J.Svobody. (L.Dorńáková a Beáta Pauková), žáci A.Beťákové ( Sára Rapčanová,
Anežka Jana Audýová, Zuzana Glauschová, Adéla Glauschová, Klára Koukalová).
Pěvecká soutěž v populárním zpěvu Hlas Slezska - 15.4.2018 proběhlo výběrové kolo
v Krnově. Do semifinále a finále postoupila Z. Glauschová, P. Kutláková,
S. Rapčanová.(žákyně A. Beťákové).
Pěvecká soutěž MŠMT v sólovém a komorním zpěvu (krajské kolo) proběhla 20.3.2018
v Olomouci na ZUŠ Žerotín. Umístění: 2. místo - N. Bundilová, Z. Glauschová
a E. Dihlová, 3.místo - A. J. Audýová, Z. Pospíšilová, L. Dorńáková, N. Becisová
a S. M. Charvátová, Čestné uznání – D. Szkipalová
SZ Hra na klávesové nástroje – D. Hodgkins ze třídy M. Ondryášové se zúčastnil na
Církevní konzervatoři v Opavě klavírní přehlídky Magický klavír v proměnách času
/30.11.2017/. Na Krajské přehlídce talentovaných klavíristů v Zábřehu reprezentovali za
okres Jeseník 4žáci naší školy - I. Posoldová, D. Hodgkins ze třídy M. Ondryášové,
J. Doležel ze třídy K. Vysikan a J. Štindlová ze třídy L. Polcrové /10.4.2018/.
A. Kapustová a V. Doušková ze třídy L. Polcrové se zúčastnily Regionální přehlídky ve
4ruční hře a hře na 2 klavíry v Olomouci, na které získaly bronzové pásmo /17.5.2018/.
D. Hodgkins pod vedením M. Ondryášové reprezentoval na soutěži Prague Junior Note
v Praze /15. - 17.6.2018/. Na okresní přehlídku klavíristů v 4-8ruční hře připravily žáky
K. Vysikan, M. Ondryášová, L. Polcrová, D. Kaňková, Zd. Blechtová, R. Jeřábková
a Š. Bartoňová /15.3.2018/.
výtvarný obor
výsledky soutěží:
Ríša fantázie 2018 – mezinárodní soutěž Slovensko:
Viktorie Reichlová - 3. místo, Stříbrné pásmo: Bohdana Štroblíková, Petr Šejda, Zlaté
pásmo: Alena Kučáková, Sofie Müllerová, ze třídy J. Krhánkové
Lidice 2018: čestná uznání: Bohumil Krytinář a Zuzana Ingrová ze třídy I. Svobodové
Zvíře není věc 2018: Zina Kupková - 2. místo, Nikola Guzejová – vystavuje ze třídy L.
Grygové, Nela Miškářová - 1. místo
vystavují: Nikola Radová, Marie Kovalcová, Mariana Dutková, Markéta Políšenská ze
třídy J. Krhánkové, Jana Svobodová, Anastázie Ingrová, Markéta Seibertová, Natálie
Hrancová, Anežka Stránská, Bohumil Krytinář, Terreza Divinová, Jan Bandík,
Alexander Žaža, Ellie Zakrzecká ze třídy I. Svobodové, Timotej Hanulík ze třídy J.
Hanulíka
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:
Žákyně E. Přibylová ze třídy L. Polcrové byla přijata na SPgŠ v Krnově.
V tomto školním roce vykonala žačka Ivana Vondrušková ze třídy Z. Kainarové
příjímací zkoušku na Pražskou konzervatoř do kontrabasové třídy prof. Valenty.
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 absolvoval semináře pro dirigenty dech. orchestrů při SDOČR
- Jan Bartoň pokračoval ve studiu hry na klarinet na Konzervatoři v Kroměříži.
- V. Dvořák aktivní účast na Kytarových sobotách v Brně, účast na semináři
Respektovat a být respektován a na semináři o vedení kytarových orchestrů v Praze,
seminář Respektovat a být respektován 25. 4. 2018, účast na přednášce Balraje Gopala
(Singapur) v Praze
K. Bankóová - účast na přednášce Balraje Gopala (Singapur) v Praze, studium na
Janáčkově konzervatoři Ostrava
- Z. Blechtová a L. Polcrová absolvovaly 3denní školení na Klavírních ateliérech v
Karviné /15.- 17. 9.2017/.
- Semináře prof. A. Vlasákové na Konzervatoři v Brně se zúčastnily B. A. Blahová,
L. Polcrová a H. Vašíčková /12.5.2018/
- Seminář pro učitele ZUŠ s přednášející R. Drgáčovou absolvovala B. A. Blahová
/25.1.2018/.
- P. Mudrová navštívila ZŠ Montesorri ve Vápenné.
- J. Melicheríková - Hrátky s hudbou 16. 9. 2017
- J. Dvořák - Interpretační kurz KM Winds v Kroměříži 7. 10. 2017, seminář DVPP
Stará hudba ve výuce hry na zobcovou flétnu 14. 2. 2018
- T. Uhlíř - Seminář pro dirigenty dechových orchestrů v Hranicích na Moravě 13. a 14.
10. 2017, Celostátní školení iZUŠ 24. 4. 2018, školení 4.4.2018 – Šablony pro ZUŠ –
NIDV Olomouc
- I. Svobodová a L. Grygová : víkendový seminář: Interaktivní hry muzeí a galerií Olomouc.
- F. Mech - Celostátní školení iZUŠ 24. 4. 2018, Školení NIDV – Zkušený učitel
- Vybraní pedagogové - Školení první pomoci 16. 11. 2017
- Všichni učitelé - školení GDPR iZUŠ 16. 5. 2018
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
- 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
- Jesenický smíšený pěvecký sbor
- 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, 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, Pěveckého sboru K. Ditterse, Funky Bonkers a různých
seskupení začínajících a mladých hudebníků.

V Jeseníku 30.6.2018
Mgr. František Mech
zást. řed. ZUŠ Jeseník

