Základní umělecká škola Jeseník

Zpráva o činnosti za školní rok 2019/2020
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 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.
 Práci pedagogů se žáky byla přerušena epidemií Covid 19, kdy v období od
11.3. do 10.5.2020 probíhala výuka distančním způsobem a to jen pro žáky,
kteří o tento způsob výuky projevili zájem. Od 11.5.2020 pak pedagogové již
vyučovali běžným způsobem, vyjma žáků, kteří z různých důvodů k výuce
nenastoupili.

 Kvůli epidemii byly také zrušeny veškeré 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. Proběhla pouze
některá okresní kola a všechna školní kola soutěží.
 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.

2) Koncerty, představení a výstavy:
a) Různé:
 třídní (žáci ze tříd každého jednotlivého pedagoga) – kvůli epidemii neproběhly
u všech učitelů
 školní (vybraní žáci – říjen až únor – konferování žáky LDO)
 absolventské koncerty se tento rok kvůli pandemii Covid 19 neuskutečnily
 absolventská výstava, která byla spojena s výroční výstavou VO, proběhla bez
vernisáže
 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

b) Významné koncerty, festivaly a zahraniční výjezdy:
 Dechový orchestr mladých společně s mažoretkami SZUŠ taneční s. r. o.
Jeseník:
Největším úspěchem orchestru byl zisk zlatého pásma na Mezinárodním
soutěžním festivalu v Praze v únoru 2020. Od září 2019 do března 2020
uskutečnil DOM celkem 6 vystoupení /seminář dirigentů a festival v Hranicích,
koncert k výročí sametové revoluce, vánoční koncert v Kong. sále, adventní
koncert ve Vidnavě a Mez. soutěžní festival Praha/. Další akce se z důvodu
COVID-19 bohužel neuskutečnily.
 Smyčcový orchestr Jeseník:
Nejvýznamnější akcí SOJ byl Slavnostní koncert k 35 letům vzniku orchestru,
který se konal 16.11.2019 v Kongresovém sále PLL a.s.
Ostatní akce: 1. – 3.11.2019 – soustředění – Vidnava, 20.12.2019 – Vánoční
koncert – Lipová – lázně – Rybova Mše vánoční, 21.12.2019 – Vánoční koncert
– Mikulovice – Rybova Mše vánoční, 22.12.2019 – Vánoční koncert – Jeseník












– Rybova Mše vánoční. Rybova mše vánoční již po několikrát spojila mnoho
muzikantů z celého Jesenicka – sbory, sólisté, hráči DOM, žáci a učitelé ZUŠ
Jeseník.
Ostatních 6 naplánovaných koncertů v ČR bylo kvůli pandemii Covid 19
zrušeno: Zrušen byl i výjezd na mezinárodní festival Muzité 2020 do Sozopolu
v Bulharsku.
Kytarový orchestr Jeseník a Ukulele Band:
Uspořádal podvečerní koncerty v Hale hotelu Priessnitz, soustředění v Ostružné
a uspořádal společný koncert s Kytarovým orchestrem Šumperk v Kapli.
Kytarový soubor:
Uspořádal soustředění na Petříkově, koncert k 10. výročí tělesa v Kapli a
Adventní koncert v Evangelickém kostele.
Pěvecké sboyů Zvonky a Zvonečky a sólisti SZ sólový zpěv:
Žáci a učitelé účinkovali na mnoha koncertech pořádaných ZUŠ Jeseník
(výchovné koncerty pro ZŠ Adolfovice, Písečná, Vidnava, Česká Ves,
Bernartice, Červená Voda, Mikulovice, Supíkovice, Černá Voda), ale také
jinými školami (Gastronomická škola, Obchodní akademie Jeseník) a také
organizacemi (Policie ČR, Klub důchodců Jeseník) Naši žáci pořádají koncerty
pro MŠ v Mikulovicích a Širokém Brodě a pro seniory v Jeseníku a v
Mikulovicích. Žáci také během školního roku vystupovali sólově v Hale
Priessnitzových lázní Jeseník. Pěvecký sbor Zvonky pod vedením uč. A.
Beťákové účinkoval 10.12.2019 v Kongresovém sále Priessnitzových lázní na
koncertě muzikálového zpěváka J. Vágnera z Prahy. Komorní sbor J. Svobody
účinkoval během roku s Kytarovým orchestrem V. Dvořáka na mnoha
koncertech v Jeseníku i mimo náš okres.
Soubor Folklorek:
měl řadu samostatných vystoupení a zaznamenal velký divácký ohlas. V
nových kostýmech vystoupil také v březnu 2020 před zcela zaplněným sálem
Divadla P. Bezruče v Jeseníku na Koncertě k poctě P. Jurkoviče, i toto
vystoupení mělo veliký ohlas.
Další komorní tělesa a seskupení: např. souboru příčných fléten – Jesflet,
souboru zobc. fléten, smyčcového souboru Benjamínci aj.
Významné koncerty SZ Hra na dechové nástroje:
Koncert pro Světlušku (9. 9., Kaple, organizace I. Trojanová), Olomoucká
víkendová škola hry na zobcovou flétnu (20. 10.) – žákyně J. Dvořáka T.
Kudelková jako model, větší akce pro veřejnost - koncerty DOM (17. 11., 13. a
14. 12., Jeseník, PLL a Vidnava), adventní koncerty souboru Jesflet (1. a 15.
12, Supíkovice, Jeseník), vystoupení pro seniory - Klub seniorů (10. 12., J.
Melicheríková) a adventní koncert v Penzionu pro seniory (19. 12., V.
Kroupová), úspěšný konkurz flétnistek B. Doleželové a A. Jati do projektu ZUŠ
s JFO (8. 1., Ostrava, vyučující D. Macečková), soustředění DOM (31. 1 – 1. 2.,
Česká Ves, T. Uhlíř), novoroční koncerty Orchestru Euroregionu Praděd (11. a
12. 1, T. Uhlíř), Koncert k poctě P. Jurkoviče – komorní soubor J. Dvořáka (5.
3., Divadlo P. Bezruče).

 Vybraní žáci SZ Hra na smyčcové nástroje se zapojili do nácviku partů v rámci
projektu Múziáda /žáci ZUŠ s Janáčkovou filharmonií Ostrava/, koncert se ale,
v důsledku karantény, překládá na listopad 2020 a bude určen jako příspěvek ke
státnímu svátku 17. listopadu.
 Koncert pro Světlušku – benefiční koncert se konal 9.9.2019, kde spolu s Triem
Con Amore a jeho hosty vystoupil Jesenický smíšený pěvecký sbor. Výtěžek z
koncertu byl na místě předán nadaci Světluška!!!
 Vrcholem činnosti oddělení HN v letošním školním roce byl již pátý „Koncert k
poctě Pavla Jurkoviče“, který se konal 5. 3. 2020 v Divadle P. Bezruče v
Jeseníku, který je největší prezentací výsledků kolektivní výuky různých škol v
rámci okresu Jeseník. Před zcela zaplněným sálem vystoupili žáci z vybraných
tříd HN /Melicheríková, Mudrová, Drgáčová/ a instrumentalisté ze tříd p. uč. J.
Mokové, Z. Kainarové a J. Dvořáka. Do programu se zapojili i mladší žáci
LDO, pěvecký sbor ze ZŠ Vidnava, žáci ZŠ Česká Ves a žáci SZUŠ taneční
s.r.o. v Jeseníku, všem vyučujícím a účinkujícím děkujeme za jejich práci a
krásný hudební zážitek!
 pracoviště Mikulovice:
Vzdělávání na odloučeném pracovišti se řídilo plánem práce. Učitelé a žáci se
zúčastnili akcí pořádaných místní ZŠ, vystupovali v mateřských školách, domu
s pečovatelskou službou a na koncertech a soutěžích, které pořádaly
Priessnitzovy léčebné lázně a kmenová škola do doby uzavření škol. Podrobně
viz zápisy ze schůzek jednotlivých oddělení – dechového, pěveckého a
klávesových nástrojů.

c) Výtvarný obor:
 V říjnu 2019 proběhlo slavnostní předávání diplomů z výtvarných soutěží
žákům VO za rok 2018/19. Na akci vystoupili žáci hudebního oboru.
 Absolventské výstavy: naplánované absolventské výstavy musely být z důvodu
nouzového stavu zrušeny. Práce absolventů byly vystaveny v rámci závěrečné
výstavy VO ve vestibulu Městského úřadu. Výstava trvala do konce září 2020.
Kolekce prací vystavovalo 9 absolventů I. stupně a 2 absolventi II. stupně.
Na závěrečné výstavě byly vystaveny práce všech žáků VO. Můžete zde vidět
Portrét v různých podobách, studie očí, obrazy struktur přírodnin, prostorové
návrhy architektury ze třídy Ivy Svobodové. Třída Lenky Grygové se
představila řadou Houby, Stroje a strojky, Pod mořem, Modrá, Zátiší, Džungle.
Jana Krhánková vytvořila s žáky řady O člověku a přírodě. Byly vystaveny také
práce, které vznikly při výuce na dálku během karantény. Výstava byla
zahájena bez vernisáže.
 Další aktivity: Průběžná spolupráce s ostatními obory na ZUŠ, výzdoba školy,
plakáty, tablo. Žáci výtvarného oboru namalovali velké kulisy pro představení
Soukromé taneční školy s.r.o. Alenka v říši divů k výročí školy. V rámci
festivalu Im centrum žáci VO pomalovali plechový plot v městském parku.

 Vybavení: Výtvarný obor má novou třídu s IT technikou, kterou bude v příštím
školním roce více využívat pro počítačovou techniku a animace.

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.
 Po celou první část školního roku se žáci obou oddělení podíleli na prezentaci
ZUŠ veřejnosti formou uvádění žákovských koncertů i oborových koncertů
některých vyučujících ZUŠ.
 Rovněž byly v druhém pololetí školního roku zrušeny další tradiční divadelní a
prezentační akce včetně absolventských koncertů, kde se očekávalo vystoupení
Ondřeje Stránského – absolventa ze třídy p. učitelky Michaely Janské.
 Výuka byla vedena do konce školního roku jednak distanční formou, posléze
pak prezenčně, nicméně v upravených, hygienicky nezávadných podmínkách.

e) Hudební nauka:
 Díky pandemii koronaviru probíhala výuka předmětu Hudební nauka od března
do června 2020 formou distanční výuky, kdy byly žákům rozeslány materiály
pro domácí procvičování a podněty pro online aktivity.
 V důsledku karantény nebylo možné uskutečnit soutěž družstev HN ZUŠ
Jeseník plánovanou na květen – červen 2020, snad se to podaří v dalším
školním roce.
 Hodnocení žáků HN v kolektivní i individuální výuce proběhlo dle instrukcí
MŠMT ČR, tzn. žáci byli klasifikováni za měsíce únor a březen a bylo též
přihlédnuto k aktivitám v průběhu distanční výuky.
 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
 Orchestry a soubory /viz výše/
 SZ Hra na dechové nástroje –
V letošním školním roce získalo Flétnové trio ZUŠ Jeseník (A. Jati, B.
Doleželová, Z. Kubánková) ve velké konkurenci 2. místo na 26. ročníku
soutěže K. Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus (17. 10., Vidnava).
 SZ Hra na smyčcové nástroje – V letošním školním roce se žáci tohoto
studijního zaměření zúčastnili soutěže MŠMT v sólové hře, do krajského kola
postoupili žáci Z. Kainarové: 9x housle + 1x kontrabas a R. Drgáčové: 4x vcl.
Krajské kolo soutěže se z důvodu karantény nekonalo.
b) LDO
 V oblasti uměleckého přednesu žáci LDO reprezentovali školu v okresním kole
soutěže LDO ZUŠ a soutěže Dětská scéna. Bohužel krajská a celostátní kola
soutěží byla v rámci opatření Ministerstva zdravotnictví zrušena.

c) výtvarný obor





Přehlídka výtvarných oborů ZUŠ - odložena na školní rok 2020 – 2021
Toruň – bienále dětské grafiky - odloženo 2020 – 2021
Zvíře není věc – obesláno – bude jen nesoutěžní výstava
„Konkurs plastyczny dla szkol podstawowych“ – téma pohraničního regionu
Nysa – Jeseník – 1. místo Joklík Petr, Jakub Paluch (I. S.)
 Lidice 2020 - Čestné uznání: Hapalová Anna, Slezák Augustin (L. G.),
Koukalová Klára Vykoukal Jan (J. K.)
 „20 let Olomouckého kraje“ – obesláno - výsledky nejsou v době uvedení
zprávy známe

4) Další vzdělání žáků:
žáci, kteří byli přijati na střední a vysoké školy:
 žáci I. Svobodové (VO): Alžběta Švajková – Střední uměleckoprůmyslová
škola sklářská Valašské Meziříčí – obor design skla, František Barták – SPŠS
Lipník nad Bečvou – obor grafická tvorba exteriéru a interiéru, Adriana Hauke
– Fakulta architektury VUT Brno, Kateřina Šulcová – Pdf UP Olomouc –
učitelství výtvarné výchovy + angličtina
 žákyně J. Krhánkové (VO) Natálie Skalická – Artekon Prostějov, obor grafika v
médiích
 žákyně L. Grygové (VO) Jana Ťulpíková – SPŠ Šumperk – grafický design

 A. Beťáková připravovala na talentové zkoušky po stránce pěvecké, z teorie
hudební a literární na SPGŠ v Krnově žákyně B. Bundilovou, M.
Kratochvílovou, N. Bajzovou a T. Tiburákovou. Byly přijaty ke studiu.
 A. Kapustová, žákyně L. Polcrové, byla přijata na Církevní konzervatoř
v Opavě.
 David Zbořil, žák skupiny p. učitelky Michaely Janské, úspěšně absolvoval
přijímací řízení na konzervatoře v Brně a v Ostravě – obor herectví činohry a
byl po zásluze přijat.

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.
 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 - online
 Domes Milan, Tomáš Uhlíř: Seminář dirigentů dechových orchestrů a přehlídka
orchestrů (11. - 12. 10., ZUŠ Hranice na Moravě)
 Mech František a Tomáš Uhlíř: 22.1.2020 – Olomouc - školení NIDV –
Moderní a efektivní řízení školy s pomocí cloudových technologií
 22.6.2020 - Seminář k tématu inkluze v ZUŠ - Jeseník
 pro učitele hry na klavír byl uspořádán klavírní seminář doc. X. Hranické.
 Uhlířová B. – účast na kytarovém vzdělávacím programu v Olomouci dne 6.
11. 2019.
 Dvořák V. - účast na kytarovém vzdělávacím programu v Olomouci dne 6. 11.
2019
 Bankóová K. – účast na Kytarové smršti v Opavě, dne 18.11., účast na
kytarovém vzdělávacím programu v Olomouci dne 6. 11. 2019
 Ing. J. Dvořák – Olomoucká víkendová škola hry na zobcovou flétnu (20. 10.) a
účast na kytarovém vzdělávacím programu v Olomouci dne 3. 12. 2019
 Mgr. D. Macečková – vzdělávací akce na KEA Olomouc (18. 10.)
 Ing. J. Dvořák – Olomoucká víkendová škola hry na ZF (12. 1. Olomouc)
 František Mech a Tomáš Uhlíř - Workshop Moderní a efektivní řízení školy s
pomocí cloudových technologií (22. 1. Olomouc)
 15.10. seminář M. Kozáka, ZUŠ Žerotín, účast B. A. Blahová, H. Vašíčková
 školení Word a Excel (11. 3.) pro pedagogy školy

 workshop Ondřeje Tichého J. Moková, J. Melicheríková, K. Vítková, R.
Drgáčová, B. Uhlířová „Hudba i ticho“ 24. 10. 2019 – Kaple
 11. 10 – 13. 10. Možnosti malby – seminář Brno, Mgr. Lenka Grygová a MgA.
Iva Svobodová

6) Spolupráce:
 Ve školním roce 2019/2020 opět velmi úspěšně až do doby celostátní karantény
probíhala spolupráce dechového oddělení se všemi orchestry, soubory a sbory
ZUŠ Jeseník.
 Rovněž se uskutečňovala spolupráce s pěveckým oddělením (vystoupení
zpěváků se soubory), klavírním a kytarovým oddělením (instrumentální
obohacení koncertů), smyčcovým oddělením (společné vystoupení se SOJ mše J. J. Ryby „Hej, Mistře“, adventní koncerty 20., 21. a 22. 12.), s výtvarným
oborem (vystoupení na vernisážích) i s LDO.
 V rámci projektu Šablony II se uskutečnila metodická setkání a společné sdílení
zkušeností s vyučujícími ZUŠ Šumperk, ZUŠ Zlaté Hory, ZUŠ Javorník a ZUŠ
Vidnava.

7) 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

8) Soubory působící na ZUŠ:









Dechový orchestr mladých
Smyčcový orchestr Jeseník
sbory Zvonky a Zvonečky
smyčcový soubor Folklorek
Kytarový orchestr, Ukulele band
Kytarový soubor
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
Jesenická dvanáctka
Campanula
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.
 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:
 Od 1.1.2019 získala škola jako koncertní sál budovu Klášterní kaple. V těchto
prostorách bylo částečně vymalováno, byl pořízen nový ozvučovací systém a
byly pořízeny nové úsporné moderní reflektory. Do hlavního lustru byly
namontovány úsporné žárovky LED.

 Byla dokončena výstavba nové třídy VO v podkroví budovy Alšova, ke které
bylo také vybudováno nové schodiště.
 Proběhla druhá etapa revitalizace zahrady u budovy Alšova - nové parkování,
nový chodník a vstupní brána s brankou v dolním rohu zahrady a byly
provedeny srovnávací práce na samotné zahradě.
 Na hlavní budově (28. října 873) byla vyhotovena nová střecha včetně střešních
oken a byly zateplené šikmé stropy ve třídách.

V Jeseníku 31.8.2020
Mgr. František Mech
zást. řed. ZUŠ Jeseník

