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Škotní vzdělávací program Základní uměleckó školy s.r,o. a hodnocení
žáků:
Žácilsou rrzděláváni podle Školního vzdělávacího programu Základní umělecké školy
s.r.o. ŠVP Základní umělecké školy s.r.o. bylaktualizován v roce 2017, v roce 2019 a
v roce 2021 a v roce 2022.ŠVP ZUŠ s.r.o. je volně přístupný na hlavní budově ve vitríně
vedle ředitelny.
Hodnocení žáků: Žácilsou hodnoceni slovně v iZUŠ a na vysvědčení - o pololetí a na
konci školního roku. Chování našich žáků není potřeba kIasifikovat, neboť naše škola je
výběrová a prakticky zde nelze hovořit o kázeňských prob!émech

ÚOale o pracovnících škoIy ve školním roce 2021 - 2022

,acovníků:

PEDAGoG lČrí pnncovNícl 26

N EPEDAGOG lČTÍ PRACOVN ÍC l 4

cELKEM 30

Odborná a pedagogická způsobilost učitelů, informace o úvazcích

pedaqoq vzdě!ání kva!ifikace
vÝrvennÝ oBoR

BcA. Petra Tomášková wsokoškolské úplná kvalifikace
Markéta charousková středoškolské ú. kv. po ukončení studia

Mgr. Zuzana Tihlaříková wsokoškolské úplná kvalifikace
Mqr. Daomar Stavárková vysokoškolské přiznaná kvalifikace
Mgr. BcA. Alice Kernová wsokoškolské úplná kvalifikace

TANEcNl oBoR
Michaela kotnauer Juříková středoškolské přiznaná kvalifikace
Mor, Daniela Kurečková vysokoškolské přiznaná kvalifikace
Bc. Tamara Vlachynská wsokoškolské přiznaná kvalifikace

LITERARNĚ - DRAMATIGKý oBoR
MgA. Jitka Rosenbaumová vysokoškolské úplná kvalifikace

H UDEBNÍ OBOR
BcA. Maqdaléna Beňová vysokoškolské úplná kvalifikace
Žaneta Bočková DiS. středoškolské úplná kvalifikace
Miroslav Calaba DiS středoškolské úplná kvalifikace
MqA.,Mgr. Dorota Grossová wsokoškolské úplná kvalifikace
maestro Gian Luca Gualco středoškolské úplná kvalifikace
Josef křípal studuiícívs ú. kv. oo ukončení studia
Babeta Lenhartová středoškoIské úplná kvalifikace
zdeněk Mikeška středoškolské úplná kvalifikace
Hana Pešková Dipl.um, středoškolské úplná kvalifikace
Mqr. Kateřina Pachtová vysokoškolské úplná kvalifikace
lnq. Lucie Pláteníková DiS. wsokoškolské úplná kvalifikace
MgA. Olqa Procházková wsokoškolské úplná kvalifikace
Mor. Libor Richter wsokoškolské úplná kvalifikace
václav strouhal středoškolské přiznaná kvalifikace
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Marie veliká středoškolské kvalifikace
pavelzbořil středoškolské přiznaná kvalifikace
Tereza Zbořilová DiS. středoškolské úplná kvalifikace

Vysvětlivky:
úplná kvalifikace = spIňuje předepsané vzdělání a kvalifikaci pro práci učiteIe v ZUŠ
přiznaná kvalifikace = qýkonný umě|ec = kvalifikace udělena řediteIem školy podle §10
zákona č.563/2004 Sb.

Stavy žáků v ěervnu 2021 -2022 / plánované stavy žákú ve šk. roce
2022 -2023

Stavy žáků v srpnu 2022
Plánované stavy žáků
pro šk. rok2022-2023

v,ýtvarný obor 191 v,ýtvarný obor 250

taneční obor 113 taneční obor I20

literárně-dramatický obor 61 titerárně-dramatický obor 70

hudební obor 238 hudební obor 260

celkem 603 ce!kem 700

přehled akcí. iichž se pedaqoqové a žáci zák|adní umělecké školv s.r.o.
i ve školním roce 2021 - 2022:

žáků ve šk. roce 2021 -2022: záii n

počet žáků
v kolektivní uýuce

počet žáků
v individuá|ní v,ýuce

Přepočet na plné úvazky
v kolektivnívýuce

celkový počt žáků v září

412 235 4,9 647

počet žáků na učitele
v kolektivní v,ýuce

(9 učitelů}

počet žáků na učitele
v individuální výuce

(18 učitelŮ)

PřepoČet na plné úvazky
v individuální výuce

celkouý počt žáků v srpnu

45,77 ].3,06 ].0,8 503

01.09.2021 Dětská OÚ Brantice

Datum/
zahájení Názevakce,
akce orqanizuiící pedaqoq místo konání



08.11.2021 Hudební

28.11.2021 Adventní koncert - zátor zátor - obecní úřad

09.12.2021 Sběratelská série C. Ro!Iin Online

16.12.2021 Vánoční zš Šrámkova

16.12.2021 vánoční koncert ZŠ l. Hurníka

17.12.2021 Vánoční zš Šrámkova

21.12.2021 Vánoční Bruntál

06.01.2022 koncert OnIine

24.01.2022 koncert staré Online

24.o2.2022 ruce zmohou více Online

22.03.2022 den2O22 (Kurečková D. zš Šrámkova

FestivaI tanečního mládí,-

02.04.2022 taneční soutěž Juříková M. kulturní dům Mohelnice

Lets dance- celorepubliková soutěž tance Letovice
T,

dveří /Pachtová MDV Lichnov

dveří VO MDV Lichnov

Krajské kolo soutěže ZUŠ příčné flétny, ZUŠ Opava, Dvořákovy
07.04.2022 žesťové nástroie (Beňová M.

Krajské kolo soutěže ZUŠ, zobcová flétna ZUŠ Opava, Dvořákovy
08.04.2022

Janáčkova konzervatoř
08.04.2022 Pro Bohemia Ostrava 2022 Ostrava

08.04.2022 Galerie Na chodbě ZŠ Bruntál-Cihetní

TO Workshop - techniky současného tance
14.04.2022 Juříková TO / TV Krnov

TO Workshop - kontaktní improvizace
15.04.2022 Juříková TO / TV Krnov

Benefiční aukční v,ýstava žáků VO

02.04.2022

02.04.2022

02.04,2022

20.04.2022 'omášková P
OD Prior, Krnov

Online

Den

Den



22.04.2022 klavírní

23.04.2022 Den Země

25.04.2022 Jarní koncert

29.04.2022 salón

03.05.2022 Jarní koncert

07.05.2022 Hlas česka- kolo

10.05.2022 Hudební maminkám

16.05.2022 koncert

17.05.2022 koncert

18.05.2022

19.05.2022 svět dětí

19.05.2022 souznenl

19.05.2022 koncert

21.05.2022 Hlas česka- semifinále

22.o5.2022 Hlas česka- finále

25.05.2022 klavírní koncertík

26.05.2022 Šrámkohraní (Bočková

26.o5.2022 Dět! dětem

Juříková

zUŠ Frýdek-Místek

ZŠ Bruntál-Cihelní

šternberk

sál Polárky - Bruntál

ZUŠ s.r.o./hl. budova

Art klub

ZUŠ s.r.o./hl. budova

ZUŠ s.r.o./hl. budova

ZUŠ s.r.o./ht. budova

Divadlo Bruntál

zŠ Lichnov

ZUŠ s.r.o./hl. budova

MDV Lichnov

krnov-kofola music klub

krnov-kofola music klub

budova

zš Šrámkova

MDV Zátor

Májové vystoupení žáků a učitelů Základní Velký sál kina Bruntál
26.05.2022 umělecké s.r.o. Krnov

Soutěžní přehlídka Výtvarných oborů
03.06.2022 omášková P.)

Summer Dance Cup Boskovice
04.06.2022 Juříková

Boskovice



Vystoupení ve Slezském divadle v Opavě
04.06.2022 kurečková Slezské

07.06.2022 Letní silvestr ZUŠ s.r.o./hl. budova

08.06.2022 Medvědí cirkus MŠ Gorkého

10.06.2022 Noc kostelů Chrám

13.06.2022 ZŠ Bruntát-Cihelní

16.06.2022 Hudební zš Šrámkova

16.06.2022 Pohádka z hradní ZUŠ s.r.o./ht. budova

16.06.2022 Letní koncert žáků zUŠ o{l zátor

16.06.2022 Dětská tvorba kulturní dům zátor

17.06.2022 Děti dětem a rodičům zš Šrámkova

19.06.2022 Sladké Zahrada

20.06.2022 zUŠ Juříková Hlavní náměstí krnov

TANEc JE NAŠE RADosT (Kotnauer Juříková Kofola Music CIub
22.06.2022 M.

24.06.2022 Dětská tvorba (Stavárková OU Brantice

27.06.2022 Absolventské kavárna p uzzlík Bru ntá!

29.6.. Divadetní festival- Saint- Égréve
4.7.2022 Juříková

Letní taneční soustředění Rytmik
14.o8.2022 Juříková TO / TV Krnov

popis akcí a prezentací základní umělecké školv s.r.o.
ve školním roce 2021 - 2022:

1.9. - 10.9.2021
Dětská v,.ýtvarná tvorba
Výstavu v prostorách OtJ Brantice bylo možno navštívit v úředních hodinách.
ŽaciUgr. Dagmar Stavárkové v MDV Brantice zde vystavili svá dílazobdobí ovlivněného
distanční uýukou.
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8.11.2021
Hudební barvy podzimu
Online koncert lng. Lucie P!áteníkové DiS. a jejích žáků byl vytvořen v době, kdy žádná
vystoupení nebyla možná vzhledem k opatřením (covid19). Jednotllvá čísla toči!vyučující
na individuáIních hodinách klavíru. Žar snaOUu poté docvičil do finální podoby. Pro žáky
to byla dobrá motlvace skladbu docvičit a prezentovat se přes sociálnísítě. Jednotlivá
čísla vyučující sestříhal, opatřil titulky a vydaljako ucelený několikaminutoqý online
koncert.

28.11.2021
Adventní koncert
Na tomto koncertě se představili žáci Olgy Procházkové MgA. v MDV Zátor.

PRosINEc

9.12.2021
SběrateIská série C. Rollin
Online nahrávka byla vytvořena třemi žáky,jejichž hráčská úroveň odpovídala sbírce
skladeb v tomto notovém vydání. Pedagoga tato nová sbírka natolik za$ala, že její

nastudování a nahránírealizoval s žáky na individuálních hodinách klavíru. Žáci si dané
skIadby rychle oblíbili a jejich nastudování proběhlo ve velmi krátké době. FináIní natočená
čísla vyučující sestříha!, opatřil titulky a vydaIjako kompletní nahrávku všech skladeb této
sbírky.

16.12.2021
Vánoční vystoupení
Vánoční vystoupeni žákú BcA. Magdalény Beňové a Ž. Bočkové DiS. byto určeno žákům
zeZŠ Šrámkova v Opavě.

16.12.2021
vánoění koncert
Vánoční vystoupení žákůTerezy Zbořitové DiS. byIo určeno žákům ze ZŠ llji Hurníka
v Opavě,

17.12.2021
Vánoční vystoupení
Vánoční vystoupení žáků BcA. Magdalény Beňové a Ž. Bočkové DiS. pro rodlče žákůZŠ
Šrámkova v Opavě.

####M#M###



21.12.2021
Vánoění vystoupení
Vánoční vystoupení žáků Miroslava Ca|aby DiS. se konalo v sále Po!árka v Bruntále.

LEDEN

6.1.2022
Tříkrálo\4ý koncert
Online koncert byl vytvořen jako náhrada za tradiční předvánoční vystoupení, které nebylo
možno realizovat (opatření/covid19). Jednotlivá čísIa vznikala na individuálních hodinách
kIavíru poté, co je žáci Ing. Lucie P!áteníkové DiS. docviěili do finální podoby v období
kolem vánočních svátků. Tématem byIy koledy a písně s vánoční tématikou. Žáci si
nejvíce užili nahrávku koledy "My tři králové jdeme k vám" i s patřičnými kostýmy Tří králů.

Jednotlivá čísla vyučující sestříhaI, opatřil tituIky a vydaljako ucelený několikaminutoqý
online konceň.

24.1.2022
Koncert staré hudby
Online koncert a jeho nahrávky byIy vytvořeny ve spolupráci s učitelem ažákem
dechového oddělení. Nastudované skladby žáci a pedagogové realizovali na příčnou

flétnu a cembaIo, které je pro starou hudbu typické. Žacii učitelé se snažilive skladbách
vystihnout dobovou interpretaci staré hudby na dané nástroje. Finální natočená čísla
vyučující sestříhal, opatřil titulky a vydaljako několikaminutoqý online koncert.

24.2.2022
Čtyři ruce zmohou více
Online koncert a jeho nahrávky byIy vytvořeny na hodinách klavíru se žáky !ng. Lucie
Pláteníkové DiS. Pedagog své žáky pravidelně doprovází a hraje s nimi čtyřručně. Žáky
tato forma hry na nástroj nejen velmi baví, ale také obohacuje a přispívá k jejich

hudebnímu rozvoji a spolupráci s jinými hráči. Jednotlivá čísla vyučující sestříha!, opatřil

tituIky a vydaljako uceIený někoIikaminutouý online koncert.

BREZEN

22.3.2022
Ponožkový den
je každoroční přehlídka opavských škol, různých tanečních nebo jiných vystoupení.
Přehlídka je organizována v rámci podpory dětí s Downor4ým syndromem. Ve školním roce
2021 - 2022 se konala v sále opavského Rybníčku. Tento den podpořili žáci Mgr. Daniely
Kurečkové tanečním vystoupen ím a žáci Žanety Bočkové DiS. pěveckým čís!em.

úruon
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DUBEN

29. -30.4.2022
Krajské kolo soutěže ZUŠ sólový zpěv
Soutěž probíhala v Základní umělecké
škole ve Fqýdku-Místku. Našl školu
reprezentovali celkem třižáci Marie Veliké
a Miroslava Calaby DiS.
a obsadilitato místa: v l. kategoriido 10
let: 2. cena,
ve lV. kategoriido 13 !eí 2. cena,
v Vll. kategorii do 16 let: 2. cena.

2.4.2022
Festival tanečního mládí
Regionální kolo taneční soutěže pro Severní Moravu. - Postupové kolo na lUČn,
Této soutěže se zúčastnili žáci Michaely Kotnauer Juříkové.

2.4.2022
Lets dance - celorepubliková soutěž tance
pohárová taneční soutěž- účastnili se žáci tanečního oboru Bruntá!.

2.4.2022
Prezentace práce a činnostiZUŠ Krnov s.r.o.
na pracovišti Lichnov v rámci Dne otevřených dveří ZŠ Lichnoy = píez€otace žáků Mgr.
Kateřiny Pachtové.

2.4.2022
Výtvarná dílna - téma Afrika
Den otevřených dveří s ukázkou tvorby žáků Mgr. Zuzany Tihlaříkové a uýtvarnou
dílničkou na téma Afrika.

7. _ 8. 4.2022
Krajské kolo soutěže ZUŠ dechové nástroje
Ve dnech 7. a 8. dubna 2022 se v Opavě
konalo krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na
dechové nástroje. Základní uměleckou školu
s.r.o. zde reprezentovaly 2žačky, které získaly:
2. cenu ve hře na zobcovou f!étnu a 3. cenu za
hru na příčnou flétnu a mimořádné ocenění
poroty za interpretaci moderní skladby.

,FM
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8.4.2022
Pro Bohem ia Ostrava 2022
soutěž se konala na Janáčkově
konzervatoři v ostravě v oborech hra
na dechové žesťové nástroje, hra na
kIavír azpév. Soutěž s názvem Pro
Bohemia Ostrava 2022 je velmi
prestižní a tohoto již20. ročníku se
zúčastnili žáci Žanety Bočkové.
Umístění: 2. místo v sólovém zpěvu.

8.4.2022
Galerie Na chodbě
Výstava současných i blývalých žáků pod vedením Mgr. Dagmar Stavárkové ze Základní
škoIy Clhelní 6, Bruntá! studujících ve r4ýtvarném oboru uměIecké školy s.r.o. působící v
prostorách ZŠ.

14.4.2022
TO Workshop - techniky souěasného tance
Workshop zaměřený na metodiku qýuky současného tance pro pedagogy a jejlch žáky,
seznámení s nouými technikami:
* release
* floorwork
* upslde down
Lektoři : Mikuláš Juřík - student JKO, Michaela Kotnauer Juříková.

15.4.2022
TO Workshop - kontaktní improvizace
Workshop zaměřený na metodiku uýuky současného tance pro pedagogy a jejich žáky,
seznámení s noWmi technikam!:
* kontaktní improvizace
* pohybová centra a práce s nimi
Lektoři: Miku!áš Juřík - student JKO, Michaela Kotnauer Juříková.

Na tanečních workshopech je pravidelným lektorem jeden z našich absolventů,
v současnostije studentem Janáčkovy konzervatoře v Ostravě.

10
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20.4.2022
Benefiční aukční výstava žáků
v.ýtvarného oboru
v oD prior na Hlavním náměstí se
konala vernisáž qýstavy MEZI
SVĚTY, kterou bylazahé4ena nejen
výstava, ale také benefiční aukce
obrazů žáků výtvarného oboru.
Aukce proběhla online na facebooku
školy.
Výtěžek putoval na konto nadace
ČIověk v tísni na podporu Ukrajiny.

23.4.2022
Den Země
Akce ve spoluprácis MIKS Krnov.
Přehlídka oborů - workshopy, dílny,
prezentace Základní u mělecké školy
s.r.o. veřejnosti. - Na jednotlivtých

stanovištích si zájemci mohli
vyzkoušet hru na djembe aj. hudební
nástroje za doprovodu příčné flétny,
kytary a trubky, nebo na stanovišti
výtvarném tvorbu s barvami,

11
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25.4.2022
Jarní koncert
Vystoupení žáků Babety Lenhartové
zahálila i uzavřela poezie JarosIava
Seiferta v podání malých recitátorek
z literárně-dramatického oboru pod

vedením MgA. Jitky Rosenbaumové.
Obsah básní byljarní, stejně jako
výzdoba, kterou vyrobily děti z qfivarného
oboru Mgr. Dagmar Stavárkové. Jarní
tematika byla ive skladbách, které děti
zahrály na zobcovou flétnu nebo na
klavír. Jako hosté vystoupiIy dvě žákyně
z pěvecké třídy Miroslava Calaby DiS.

29.4.2022
Zrzavý salón
9. ročníku přehlídky pořádané

Spoleěností Jana Zrzavého, sekce VO
kuR Moravskoslezského a olomouckého
kraje pro žáky základních uměleckých
školse zúčastniližáci BcA. Petry
Tomáškové, Markéty Charouskové, Mgr.
Zuzany Tihlaříkové a Mgr. Dagmar
stavárkové
s tématem ,,Šaty jako objekt" a ,,Šperk".
Pro veIký úspěch je tato instalace stále
k vidění jako stáIá expozice v prostorách

biývaIého augustiniánského kláštera ve
šternberku.

L.á
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KVĚTEN

3.5.2022
Jarní koncert
koncert se konal v oblíbeném sále
Polárky v Bruntále. Představili se
žáci Miroslava Calaby DiS. a žáci
Václava Strouhala. V sále panovala
příjemná komorn í atmosféra,
vystoupení se žákům moc povedla.
Po koncertě bylo možno zakoupit si
ručně vyrobené umělecké předměty
a tím podpořit místní chráněnou
dílnu.

4.5,2022
Absolventský koncert
Absolventů bylo celkem šest a to
v těchto oborech: hra na klavír,

hra na akustickou Maru, hra na
elektrickou Maru, sóloqý zpěv.
Atmosféra byla slavnostní a všem
se koncert moc vydařil. Žác! si
odnesli nejen krásný pocit
z potlesku obecenstva, ale také
pamětní Iist a malý dáreček. Velké
dík patří pedagogům Pavlu
zbořilovi, Janě kačmarčíkové a
MariiVeliké.

7.5.2022
Hlas Česka - výběrové kolo
pěvecké soutěže pro ČR a SR se zúčastnili 3 žáci Marie Veliké,
která v této soutěži rovněž figurovala v roli porotce
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10.5.2022
Hudební přání maminkám
Třídní klavírní předehrávka žáků
lng. Lucie Pláteníkové DiS, byla
termínově naplánována, aby se
přiblížila Svátku matek. Většina
žáků zde předvedla jednu sólovou
skladbu a jednu čtyřruční skladbu
(nejčastěji s doprovodem učitele).
Vystoupení bylo pro tuto kIavírní
třídu poprvé po dvou letech opět
realizováno před diváky. Během
akce vládla příjemná atmosféra a
žákům se jejich uýkony velmi
zdařily.

16.5.2022
Pěvecký koncert
Na tomto třídním koncertě se představili žáci sólového zpěvu pod vedením Marie
Veliké.

17.5.2022
Rockový koncert
žáci hudebního souboru
pavla zbořila ažáci
pěveckého souboru,,Band"
Marie Veliké předvedli na
rockovém koncertu §fto
nastudované sklady známých
rockových skupin jako jsou:

Rainbow, Queen, Scorpions,
Toto, Credence, Led
Zeppelin, BIack Sabath,
Europe.
Hosty tohoto koncertu byli
žáci BcA. Magda!ény Beňové
ve hře na příčnou f!étnu
A Kamil Opršalve hře na
cajon.
Koncert se veImi vydařil,
obecenstvo vystupuj ící odměn ilo bouřliqým potleskem.
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18.5. - 8.6.2022
V;ýtvarná výpověd' dětí
Milovníci výtvarného umění
se sešli na slavnostním
otevření qýstavy žáků Mgr.
Dagmar Stavárkové.
Tomuto slavnostnímu aktu
předcházelo pěvecké a
instrumentáln í vystoupení
žáků hudebního oboru pod

vedením BabetyLenhartové
Miroslava CaIaby DiS. a
václava strouhala.
Hojná účast hostů i žáků a
jejich kladné ohlasy byly
nejlepším oceněním
úspěšnosti uýstavy ve foyer
bruntáIského Městského
divadla.

19. - 31 .5.2022
Barevný svět dětí
Výstava představila práce
žáků u.itvarného oboru pod

vedením Mgr.Zuzany
Tihlaříkové. V programu
vernisáže vystoupili žáci
Mgr. Libora Richtera z
hudebního oboru. Na
slavnostn í zahájen í qýstavy

navazoval Májový koncert
žáků hudebního oboru.
19.5.2022
Májový koncert
Na společném koncertě
žáků hudebního oboru na
pracovišti Lichnov se
představiližáci Mgr.
Kateřiny Pachtové ve hře
na klavír a žáci Mgr. Libora Richtera ve hře na flétnu a na lesní roh,

Společný projekt napříč dvěma obory se setkals velmi kladnýmiohIasy.
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19.5.2022
Májové souznění
Na třídní předehrávce

žáků BcA. Magda!ény
Beňové a václava
Strouhala předvedli žáci
hru na flétnu, hru na

klavír a hru na trubku s
repertoárem klaslchým i

moderním. Vystoupení
bylo zejména pro rodiče
žáků, aby viděli
zdokonalení suých dětí
ve hře na nástroj. Pro
mnohé žáky byla
předehrávka prvním

vystoupením.

21.5.2022
Hlas česka - semifinále
Z velkého počtu soutěžících se do semifinále ve Il. kategori! probojovala 1 žaéka
Marie Veliké s českou písní,,Zapadlej krám" a jazzovou skladbou ,,lt's allright with

me",

22.5.2022
Hlas česka - finále
Do finále v l. kategorii se probojovaIa 1 žačka Marie Veliké, s písní s názvem

,,Matematika".

25.5.2022
klavírní koncertík
Vystoupení žákú maestra Luca Gualca pod vedením zastupujících pedagogů Mgr.

Jany Kačmarčíkové a Zuzany Mihalcové.
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26.5.2022
šrámkohraní
Ve školním roce2021 -2022se
poprvé uskutečnila společná
přehl ídka žáků Základn í u měIecké
školy s.r.o. a Základní školy
Šrámkova.
Žáci vystoupili s připraveným
programem napříč třídami.
Přehlídka ve stylu ,,open aiť'akce
se konala v Opavě na prostranství
zš Šrámkova.

26.5.2022
Děti dětem
Žáci pěveckého oddělení byli pozváni zazpívatpro žáky zákIadní škoIy Zátor. Akce
se ujala paní učitelka Olga Procházková a nacvičila krátké pěvecké pásmo lidoqých a
umělých písní za přítomnosti cca 80 - 100 žákťl z různých tříd. Mnoho dětí projevilo

zájem o studium něktelých hudebních nástrojů a zpěvu. Tato prezentace byla velmi
úspěšná a motivovala žáky ZŠ Zátor k možnému studiu hudby.

26.5,2022
Májové vystoupenižákú a učitelů
Základní uměIecké školy s.r.o.
Krnov
Na této prezentacižáků všech
oborů ško]y vystoupili žáci literárně-
dramatického oboru pod vedením
MgA. Jitky Rosenbaum ové, žáci
tanečního oboru pod vedením
Tamary Vlachynské, žáci
hudebního oboru pod vedením
MirosIava Calaby DiS., Babety
Lenhartové a VácIava Strouhala,
v předsálí vystavili svá yýtvarná

dílažáci Mgr. Dagmar Stavárkové.
Na této akci kromě žáků vystoupili
také učitelé se suými hudebními
nástroji a zpěvem. Zaznély skladby
klasické, moderní i jazzové,
nechyběly ani Iidové písně. Akce se setkala s velkým úspěchem.
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črnver.t

3.-19.6.2022
Soutěžní přehlídka
Výtvarných oborů
Soutěžní přehlídky

Výtvarných oborů -
Evropa, ve které chci
žít: Evropa v roce 2050
v rámcifestivalu
Múziáda 2022 se
zúčastniližáci BcA.
Petry Tomáškové,
Markéty Charouskové,
Mgr. Zuzany
Tihlaříkové a Mgr.
Dagmar Stavárkové.
Jako téma žácl
zpracovávali stromy a
jejich větvení. Ocenění
získal velký kašírovaný
strom tvořený
kolektivem žákú.

4.6.2022
Summer Dance Cup Boskovice
CelorepubIikové taneční soutěže se zúčastnili všichni žáci tanečního oboru Bruntál
pod vedením Bc. Tamary Vlachynské.
ŽáO přeOvedli 3 společné a 8 sólor4ých choreografií.

4.6.2022
Vystoupení ve Slezském divadle v Opavě
Žácil,tigr. Daniely Kurečkové vystoupili s 2 choreografiemi k vyhlášení spoňovců
okresu Opava za rok 2021.

#M#########
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7.6.2022
Letní silvestr
Žaci ugn. Jitky Rosenbaumové
předvedli na hlavní budově
školy velmi zdařilé a vtipné
vystoupení. Účintulicí i diváci se
uýborně bavili a užili si veseIou
atmosféru.
Tématem vystoupení bylo
propojení úryvků známých
pohádek a TV pořadů do
uce|ené formy.

8.6.2022
Medvědí cirkus
Záv érečné d ivadel n í vystou pen í
pod vedením MgA. Jitky
Rosenbaumové se konalo v Mš
Gorkého v Krnově. Rodiče
nejmladších žáků mohli vidět
zdokonalení sqých dětí v
literárně-dramatickém oboru.
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10.6.2022
Noc kostelů
Vystoupení v rámci akce Noc
kostelů v Bruntále se
uskutečnilo pod taktovkou
Miroslava Calaby
DiS. Vystoupení se zúčastnili
zpěvácise suým sóloqým
vystoupením ipěvecký
soubor. Majestátním
kostelem zaznély také dvě
skladby na varhany v podání
ákaVáclava Strouhala.
celkovou atmosféru
dopIňovala instalace maleb
qýtvarného oboru pod

vedením Mgr. Dagmar
stavárkové.

13.6.2022
Rys ostřeviděný
závéreéné divadelní
vystou pen í žákú Iiterárně-

dramatického oboru a
absolventské vystoupení 1. ž.
pod vedením MgA. Jitky
Rosenbaumové. Jednalo se o
absurdní divadelní hru z
prostřed í psychiatrické
léěebny. Vystoupen í bylo
určeno zejména pro rodiče
áků, aby viděli zdokonalení
suých dětí v literárně-
dramatickém oboru.
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16.6.2022
Hudební odpoledne
koncert se uskutečnil
v hudebně zš Šrámkova.
zazněla hra na flétnu

zobcovou a příčnou, hra na
housIe, hra na klavír a
vystoupili také žáci
pěveckého oddělení. Tento
koncert se suýmižáky
připravi!y: BcA. Magda!éna
Beňová, Hana Pešková
Dipl.um., T ereza Zbořilová
DiS. a Žanela Bočková DiS.

16.6.2022
Pohádka z hradní kuchyně
Toto představení bylo mini-
muzikálem mIadších žáků Marie
VeIiké.
Žáci vystoupili v MŠ Náměstí
míru a Mš svatovácIavská i na
hlavní budově ško!y.
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16.6.2022
Letní koncert žáků zuš
Vystoupili žáci ze třídy
MgA. Olgy Procházkové,
Mgr. Libora Richtera a
Josefa Křípala.
16. _ 30.6.2022
Dětská qýtvarná tvorba
Tradiční qýstava prací žáků
v,.itvarného oboru s
podtitulem ,,Uzlení,
větvení" se konaIa
v kulturním domě zátor
pod vedením Mgr. Zuzany
Tihlaříkové.

17.6.2022
Děti dětem a rodičům
Vystoupenížáků tanečního oboru Opava pod vedením Mgr. Daniely Kurečkové bylo
určeno rodičům žáků jako zhodnocení školního roku.

19.6.2022
Sladké pokušení
Akce Sladké pokušení je organizována MIKS Krnov.
Žaci SXoly vystouplli v doprovodném programu jako hosté.

20.6.2022
ZUŠ Open Krnov - celostátní festival záktadních uměleckých škol
Akce se konala na náměstí v Krnově. Vystoupila zde školní kapela pod vedením
Pavla Zbořila a žáci Marie Veliké, Hany Peškové Dipl. Um. A Václava Strouhala.
Nechyběla ani u.ýtvarná dílna pod vedením BcA. Petry Tomáškové a Markéty
Charouskové. Programem provázela MgA, Jitka Rosenbaumová.
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22.6.2022
Tanec je naše radost
Tradiční závěrečné představen í

tanečního souboru Rytmik pod

vedením Michaely Kotnauer
Juříkové. v tomto ročníku se do
programu zapojilitaké
žácitanečního oboru v Opavě
pod vedením Mgr. Daniely
Kurečkové. Velmi pestným a
zdařilým programem provázela
Michaela Kotnauer Juříková.
Akce se setkala s velkým
úspěchem a potleskem v hledišti
sálu Kofola Music Clubu.

24.6. _ 1.7.2022
Dětská qýtvarná tvorba
9. roěník této uýstavy proběhl
tradičně v prostorách Obecního
úřadu v Branticích.
Svá díla prezentovaIižáci Mgr.
Dagmar Stavárkové.
V krátkém kulturním pořadu
vystoupiIi žáci Miroslava Calaby DiS.
a Václava Strouhala.

27.6.2022
Absolventské vystoupení
V Dětské kavárně ,,Puzlík" v Bruntále se uskutečnllo abso|ventské vystoupení žáků
7. ročníku tanečního oboru Tamary Vlachynské.
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29.6. _ 4.7.2022
Divadelní festival - Saint -

Egreve
žáci tanečního oboru krnov
Michaely Kotnauer Juříkové
se zúčastnili mezinárodního
festivalu ve Franciiv saint
Égréve.
Žáci na festivaI u vysto u p ili

s pohybouým dlvadlem
s názvem,,FloW"
na téma,,Všichni si
rozumíme ibeze slov".
Vystoupení se setkalo
s veIkým úspěchem, potlesk
v pozici ,,standing ovation"
v divadle sivyžáda! několik
návratů účinkujících na
jeviště.

Kromě svého vystoupení si naši žáci užili spousty aktivit, které pro ně organizátoři
připravili a také se podařilo navázat mnoho noqých kontaktů pro budoucí spolupráci.
Poděkování za umožnění účasti na této akci patří radnici města Krnov.

############
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14. - 19.8.2022
Letní taneční soustředění Rytmik
Každoroční letní taneční škola se tentokrát konala v Krnově a naši žáci si v průběhu

fýdne prošli řadou workshopů z obIasti baletu, současného tance a pohybového

divadla pod vedením našich pravidelných lektorů Michaely Kotnauer Juříkové,
Mikuláše Juříka a Terezy Freisler.

#####MM####
Účast našich žáků na akci Janáčkovy konzervatoře v Ostravě:
26.5.2022 se žáci naší školy se svými pedagogy zúčastnili improvizačního

představení s názvem ,,Plynutí" na Janáčkově konzervatoři v Ostravě.
.,."Plynutí hudby, pohybu, tance, času a společného okamžiku. To je večer tanečně-
hudební improvizace jednoho hudebníka, šesti tanečníků a jednoho light designera".
Od kaz: https://www.facebook.com/eventsl 47 4991264 1 05938

Talentové zkoušky absotventů ZUŠ §.r.o. na školy vyššího typu
s uměleckým zaměřením:

Hudební obor: Krls!ýna Šindlerová - Janáčkova konzervatoř, Ostrava - obor: hra na
klavír
Andrea Vlková - SPgŠ a SZŠ Krnov - obor: předškolní a mimoškolní pedagogika,
součástí oboru = hra na klavír.

Taneční obor: Zdeněk Grulich - Janáčkova konzervatoř, Ostrava - obor: současný
tanec

Výtvarný obor: Veronika Suchánková SŠP Krnov - obor: umělecká řemesla -
zpracování textilu,
Kateřina Kempná - SŠPU Opava - obor: průmyslorný design,
Lucie Petříková - SŠPU Opava - obor: průmyslor4ý design,
Adam Blondy - SŠPU Opava - obor: průmyslorný design a SUŠ Ostrava - obor:
design qýrobků.

Od roku í994 (naše škola byla založena v roce 1993) bylo k 30. červnu 2022
přflato na střední, vyšší a vysoké školy s uměleckým zaměřením 302 žáků
Základní uměleckó školy §.r.o.



DALší INFoRMAcE o šrolr
Plnění úkolů vyplývajících z pokynu rVlŠUr Čn k prevenci zneužívání
návykouých látek ve školách a školských zařízeních (č.j. 16 227196-22)

- Základní umělecké školy jsou tou nejlepší prevencí protidětské kriminalitě a
narkomanii. Vyizkumy jasně dokazují, že u dětí, které provádějíuměleckou
zájmovou činnost pod odborným vedením, je výskyt dětské kriminality a
narkomanie minimální.

Další metodické a společenské aktivitv při škole:
Základní umělecké škole s.r.o. s organizováním nejrůznějších akcí pro žáky pomáhá
nové založený Krnovský umělecký spolek / KUS.
V minulosti to byl po 26 let spolek Kulturní společnost Krnovsko / KSK, (dříve také
občanské sdružení Kulturní společnost Kmovsko).

Základní umělecká škola s.r.o. ie členem:
= ,,Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska" - komory uměleckých ško! se
sídlem v Praze, V O!šinách 7.

= ,,Sdružení Múza" - sdružení Základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje.

údaie o vÝsledcích vzdělávání ziištěnÝch ěeskou školní inspekcí a
o kontrolách:

PosIední provedená kontroIa České školní inspekce:
Datum kontroly: 23.-28. dubna a 9. května 2014

Výsledek poslední kontroly: viz. lnspekční zpráva č.j. ČŠ[_737l14-T a protoko! o
kontrole čj. ČŠ!T_738t14-T.

Posled n í kontrola Krajského úřadu Moravskoslezského kraje :

Datum kontroly: 13.-20. dubna 2015

Výsledek poslední kontroIy: viz. protokolo kontrole č.161/03/2015

Poslední provedená kontrola auditora: za období 01.01 . - 31 .12.2021
Datum: 1 3. červen ce 2022.

Výrok auditora: ,,Podle našeho názoruvýkazzisku a ztrátyje ve všech v,ýznamných
(materiáIních) ohledech sestaven v souladu s metodami účtování a oceňování podIe
českých účetn ích předpisů."
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Základní umělecká škola s.r.o. spolupracuje při zajišt'ování
kulturních akcí s celou řadou organizací a institucí, ktenýmijsou:

1) Městský úřad Krnov: např. při zajišťování účastni Základní umělecké školy
s.r.o.na divadelním festivalu Saint Egréve ve Francii.

2) Městské informaění a kulturní středisko v Krnově: při zajišťování akcí ZUŠ
Open, účasti na akci Den Země aj.

3) Obecní úřad v Úvalně: při pořádání akcí naší školy.
4) Obecní úřad v Zátoru: při pořádání akcí naší školy.
5) Obecní úřad v Branticích: při pořádání akcí naší školy.
6) Československá obchodní banka o.s., pob. v Krnově: při zajišťování

výtvarné výstavy,,Krnovské malování".
7) Kofola music club v Krnově: při zajišťování představení ,,Tanec je naše

radost" aj.
8) Městské divadlo v Bruntále: přizajišťování qýstavy,,Vlitvarná r4ýpověd'dětí".
9) Kino v Bruntále: při zajišťování akce Májové vystoupení žáků a učitelů

Základní umělecké školy s,r,o. Krnov.
10) Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska: ZUŠ s.r,o, je členem

umělecké komory SSŠČMS,
1 1) Spolek MIJZA: = semináře pro ředitele, společné kutturní akce.
12) Odbor školství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje: při

organizování školního roku,
13) A naše místa dalšího vzdělávání / pobočky Základní umělecké školy s.r.o.

při pořádání qýtvarných uýstav, tanečních a literárně-dramatických vystoupení
a hudebních koncertů školy.

Seznam poboček Základní umělecké školy s.r.o.:

Krnov, Gorkého 22
Krnov, náměstí Míru 165/12

Krnov, Svatováclavská 17 1 l13
Krnov, Opavská 49

Bruntál, Cihelní 162016
Bruntá!, Kavalcova 81411

Opava, Pekařská 77
Opava, Šrámkova 1457t4

t]vatno í9
Brantice 252

Zátor, Loučky 32
Zátor, Louěky 86

Lichnov 46
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Vize a cíle školy

Přivzdě!ávacím procesu Základní umělecká škola s.r.o. sIeduje někoIik cí!ů.

Jedním z hlavních cílů naší školy je příprava talentovaných žáků na studium na
středních a vysokých uměleckých školách.
Na tento cílse budeme i nadále zaměřovat.

UměIecká činnost žáků pod vedením zkušených odborných pedagogů je velmi
pozitivním faktorem při utváření jejich osobnosti. Ukazuje dětem a m!ádeži ,,cestu" pro
jejich další život. Jsme také přesvědčeni, že dětská umělecká činnost je velmi důležitou
součástí kulturního života každé obce či města, a proto by měla b:ít pro děti a mIádež
dostupná i v té nejmenší obci.

Zmínéná odbornost pedagogů je nedílnou součástí procesu vzdělávání žáků škoIy,
proto i v příštích letech bude jedním z našich cíIů rozv[jet daIší vzdělávání
pedagogických pracovníků formou účasti na seminářích, workshopech a jinýmiformami
studia.
Tento náš cíl jsme začali pro nastávající školní rok plnit již v přípravném týdnu, během
něhož proběhlo v budově škoIy školení lCT.

Naše škola i nadáIe bude pokračovat v účasti na tradičních i nově vznikajících akcích
a účastnit se kulturního dění v Krnově a ostatních - již výše zmíněných městech a
obcích (viz. informace o našich akcích).

zhodnocení a závér

Základní umělecká škola s.r.o. se během 29 let svého trvání stala neoddělitelnou
součástí spoIečenského a kuIturního žlvota v Krnově a okolních obcích.
SvYm širokým rozsahem činností dává mnoha dětem nevšední možnosti, jak vhodně
využívat svůj volný čas (festivaly, taneční vystoupení, ufivarné rnýstavy, taneční
soustředění, uýtvarné kuzy, výtvarné plenéry, zájezdy apod.).
Stejně jako v uplynulých letech žáciZákladní umělecké školy s.r.o. slavili mnohé
úspěchy na různých přehlídkách, t4ýstavách a soutěžích.
Naše škola často reprezentuje náš region, o čemž svědčí i mnohá ocenění.

Tímto vyjadřuji všem našim pedagogům velké poděkování, nejen za zvládnutí
mimořádně složité situace nastalé v naší škole v roce 2021,
ale také za zodpovědnou a zdárnou prácis našimi žáky aza reprezentaciškoly na
soutěžích aj. akcích.

Poděkování patří pedagogům a všem ostatním pracovníkům Základní umělecké
školy s.r.o.

Výroční zprávu o činnosti školy zpracovala:

rnlaňlmcnÁ šmol.q s.r.o.
Dvořókův okruh 2'] .794 Ol Krnov
lčo: z$ al zl?_te L óOóf l5 793

Mgr. Petra Malovaná ÍL Fředitelka školy.

uÁKL,cnNí
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