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1.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Název školy: Základní umělecká škola, Ořechov, okres Brno – venkov

Sídlo: Komenského 702/4 , 664 44 Ořechov

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: základní umělecké vzdělávání

IČ: 49461702

IZO: 102191638

Identifikátor PO: 600003451

Bankovní účet: 106129515 / 0300 u Československé obchodní banky, a.s.

Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5 , 60128 Brno

Ředitel školy: Mgr. Petr Křivánek

Zástupce ředitele: Barbora Křemenáková

Kontakty: telefon: 737 044 728, 604 942 427, 733 533 041

e-mail:  zus.orechov@volny.cz

webové stránky:   www.zusmore.cz

Místa poskytovaného vzdělání: 664 44 Ořechov, Komenského 702/4 – ředitelství školy

664 42 Modřice, Benešova 271- odloučené pracoviště

664 42 Modřice, Benešova 268- odloučené pracoviště

664 67 Syrovice 152- odloučené pracoviště

Datum vzniku: 1. 9. 1951

Právní subjektivita: 1. 1. 1996

Datum zařazení do sítě škol: 24. 5. 1996

Datum vzniku příspěvkové organizace: 13. 9. 2001

Celková kapacita školy: 327 žáků

Umělecké obory, povolené kapacity jednotlivých oborů:

OBOR    KAPACITA
Hudební       247 žáků

Taneční         15 žáků

Výtvarný         40 žáků

Literárně - dramatický          25 žáků



2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Motto Školního vzdělávacího programu: „ŠKOLA HROU, TANCEM, MALBOU A PŘEDNESEM“

Předmět činnosti školy

Postavení základní umělecké školy v systému výchovy a vzdělávání České republiky je vymezeno
Zákonem č. 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 (školský zákon). Předmět činnosti základní umělecké
školy  pak  dále  upravuje  Vyhláška  MŠMT  ČR  č.  71/2005  Sb.  ze  dne  9.  února  2005  o  základním
uměleckém  vzdělávání.  Základní  umělecká  škola  (dále  jen  ZUŠ)  poskytuje  základy  vzdělání
v uměleckých oborech hudebním, výtvarném, tanečním a literárně - dramatickém a připravuje své
žáky ke studiu ve vyšších odborných školách uměleckého zaměření. 
Formy studia: přípravné, základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích
hodin a studium pro dospělé.
Možnost uměleckého vzdělávání zde nacházejí a využívají ji žáci jak z Ořechova, Modřic a Syrovic,
tak i ze spádových obcí Prštic, Silůvek, Hajan, Želešic, Sobotovic, Nebovid a dalších. ZUŠ Ořechov
ve své činnosti navazuje a rozvíjí vše pozitivní, co zanechali naši předchůdci a zároveň reflektuje
další požadavky na výchovu a vzdělávání svých žáků.

3. UMĚLECKÉ OBORY
Škola měla ve školním roce 2013/2014 pro výuku čtyř uměleckých oborů celkovou povolenou

kapacitu 327 žáků. Z toho hudební obor 247 žáků, výtvarný obor 40 žáků, taneční  obor 15 žáků
a literárně - dramatický obor 25 žáků. 
V jednotlivých oborech studovalo ve školním roce 2013/2014 celkem 327 žáků, z toho 183 dívek
a 6 cizinců. Ve školním roce absolvovalo I. a II. stupeň základního studia 23 žáků.

1) Hudební obor
V oboru studovalo  celkem 247 žáků,  z  toho  v  přípravném studiu  ke vzdělávání  I.  stupně
základního  studia  19  žáků,  v  základním  studiu  I.  stupně  189  žáků,  v  přípravném  studiu
ke vzdělávání  II.  stupně základního studia  1 žák a  v základním studiu  II.  stupně 38 žáků.
Celková povolená kapacita 247 žáků oboru byla využita na 100%.

2) Výtvarný obor
V oboru  studovalo  celkem 40  žáků,  z  toho  v  přípravném studiu  ke  vzdělávání  I.  stupně
základního studia 11 žáků, v základním studiu I. stupně 25 žáků, v základním studiu II. stupně
4 žáci. Celková povolená kapacita 40 žáků oboru byla využita na 100 %.

3) Taneční obor
V oboru studovalo celkem 15 žáků základního studia, z toho v přípravném studiu ke vzdělávání
I. stupně studovalo 10 žákyň, v základním studiu I. stupně 5 žáků. Celková povolená kapacita
15 žáků oboru byla využita na 100 %.

4) Literárně - dramatický obor
V oboru studovalo celkem 25 žáků základního studia, z toho v přípravném studiu ke vzdělávání
I. stupně studovali 2 žáci, v základním studiu I. stupně 23 žáků. Celková povolená kapacita
25 žáků byla využita na 100%.
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4. PŘEHLED ŽÁKŮ V JEDNOTLIVÝCH OBORECH A 
STUDIJNÍCH ZAMĚŘENÍCH

Přípravné 
studium  I. a II. 
stupně 
základního 
studia

Základní studium
Studium s 
rozšířeným 
počtem 
vyučovacích 
hodin

Studium  
pro 
dospělé CelkemI. stupeň II. stupeň

HUDEBNÍ OBOR 20 189 38 0 0 247

Hra na klavír 2 57 7 0 0

Hra na akordeon 0 8 0 0 0

Hra na housle 0 12 4 0 0

Hra na violoncello 0 4 0 0 0

Hra na kytaru 0 28 8 0 0

Hra na zobcovou flétnu 1 25 0 0 0

Hra na příčnou flétnu 0 12 4 0 0

Hra na klarinet 0 15 6 0 0

Hra na trubku 0 10 0 1 0

Hra na pozoun 0 1 0 0 0

Hra na tenor 0 2 0 0 0

Hra na baryton 0 0 0 0 0

Hra na tubu 0 1 0 0 0

Hra na bicí nástroje 0 6 4 0 0

Pěvecká hlasová výchova 0 2 3 0 0

Sólový zpěv 0 2 3 0 0
Ostatní hudební zaměření 
(PHV) 17 0 0 0 0

VÝTVARNÝ OBOR 11 25 4 0 0 40

TANEČNÍ OBOR 10 5 0 0 0 15
LITERÁRNĚ -  
DRAMATICKÝ OBOR 2 23 0 0 0 25

stav k 30.9. 2013
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5. MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO VÝUKU

ZUŠ Ořechov má ředitelství na Komenského 702/4 Ořechov, kde je v nájemním vztahu s obcí
Ořechov.  Nájemné  činí  50.000  Kč  ročně.  Polovinu  nájemného  dostává  škola  v  plnění  od  svého
zřizovatele,  kterým je Jihomoravský kraj,  druhou část hradí  z vlastních prostředků.  Pro výchovu
a vzdělávání využívá škola celkem 21 učeben. Pro výuku v Ořechově škola využívá celkem 9 tříd.
Vyučuje se zde v oborech hudebním, výtvarném a literárně dramatickém. Společně s dalšími subjekty
máme k  dispozici  přilehlý  obecní  sál  Kulturního  centra Ořechov s kapacitou  120 míst  v  hledišti.
Prostory školy jsou kapacitně zcela vyhovující. Řešili jsme dílčím způsobem odhlučnění jednotlivých
učeben  hudebního  oboru,  aby  vyhovovaly  hygienickým podmínkám stanoveným RVP a  provozním
řádem školy.

Místa  poskytovaného  vzdělávání  se nacházejí  na pobočce v Modřicích,  Benešova ulice 268
a 271. Nájemné za využívání  obou budov je po dohodě a tím i vyjádřené podpoře vedení města
bezúplatné. Zde se uskutečňuje výuka ve všech čtyřech uměleckých oborech -  hudebním, tanečním,
výtvarném a literárně-dramatickém. V budově na Benešově 268 (4 třídy a taneční sál) se vyučuje
v tanečním a literárně-dramatickém oboru, předmět Hra na bicí nástroje, Hra na kytaru, Sólový zpěv,
Komorní a souborová hra a výuka kolektivního předmětu Hudební nauka. Ostatní předměty hudebního
oboru jsou vyučovány na Benešově ulici 271. Zde máme k dispozici koncertní sál s kapacitou cca 70
míst, 4 třídy pro nástrojovou výuku a učebnu výtvarného oboru. Kapacitně je i pobočka v Modřicích
vzhledem  k  počtu  studujících  žáků  dostačující.  Zastupitelstvo  města  Modřice  projednalo  žádost
ředitele  školy  a  uvolnilo  finanční  prostředky  na  zateplení  a  zhotovení  fasády  na  budově  školy
Benešova 271. Bude provedena po vyhodnocení výběrového řízení na zakázku, kterou zadá město
Modřice jako majitel budovy. Velmi si vážíme podpory, které se nám dlouhodobě dostává.

Další odloučené pracoviště máme v budově Základní školy Syrovice 152. Zde probíhá výuka
v oboru hudebním. Díky dobré spolupráci s ředitelstvím školy i zde máme dobré podmínky k výuce.
Obec Syrovice po dohodě poskytuje prostory Základní školy, kterou zřizuje pro výuku uměleckého
vzdělávání naší škole též bezúplatně.

K prezentacím výtvarného oboru slouží mimo jiné i prostory před obecním sálem Kulturního
centra v Ořechově a chodba a koncertní sál v Modřicích na Benešově 271. Vzhledem k dostatečnému
počtu tříd bylo možno realizovat výuku i v případě souběžného konání akcí v koncertním, případně
obecním sále. 
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6. ZAMĚSTNANCI ŠKOLY A JEJICH KVALIFIKACE

Základní údaje o zaměstnancích školy ke dni 30.6.2014:

Počet zaměstnanců celkem 22

Přepočtený počet zaměstnanců 14,69

Počet pedagogických pracovníků 19

Počet nepedagogických pracovníků 3

Dohody o provedení práce-počet smluv 0

Počet pedagogických pracovníků přepočtený 12,72

Počet kvalifikovaných pedagogů 19

Počet nekvalifikovaných pedagogů 0

Počet aprobovaných pedagogů 19

Počet neaprobovaných pedagogů 0

Počet nově přijatých pedagogů 2

Z toho přijatých absolventů 0

Počet externích pracovníků 0

Rozvázání pracovního poměru z důvodu odchodu do penze 0

Rozvázání pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti 0

Ukončení pracovního poměru ve zkušební době 0

Pedagogičtí pracovníci, jejich kvalifikace, dosažené vzdělání, praxe 

 Ve školním roce pracovalo  v ZUŠ Ořechov celkem 19 pedagogických pracovníků s věkovým
průměrem 44,37 roků. Pedagogové jsou podle zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
ve znění  pozdějších  předpisů  kvalifikováni  pro  výuku  uměleckých  předmětů  ukončeným  studiem
na konzervatoři,  část  pedagogů  vysokoškolským  studiem  v akreditovaných  bakalářských
a magisterských studijních programech odpovídajících svým charakterem vyučovaným předmětům. 

Skutečnost,  že  většina  pedagogů  je  stále  umělecky  aktivních  a  patří  ve  svých  oborech
i k uznávaným odborníkům považuji  za  velmi  významnou.  Jsou příkladem svým žákům v utváření
jejich klíčových kompetencí pojmenovaných RVP.

Personální oblast

K 1. 9. 2013 nastoupily do ZUŠ dvě nové učitelky. MgA. Jitka Macháňová/roz. Cafourková/,
absolventka JAMU, obor muzikálové herectví na uvolněné pracovní místo učitelky Tanečního oboru po
p. učitelce Evě Müller, která ukončila PP dohodou na vlastní žádost ze zdravotních důvodů a  MgA.
Jana Šmídová, absolventka Hudební fakulty JAMU, magisterský studijní program Hra na klavír jako
zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou p. učitelky Mgr. Magdaleny Zapadlové Ph.D.
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7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

Pedagogičtí pracovníci si v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků prohlubují a případně
zvyšují kvalifikaci  studiem na vysokých školách uměleckého směru či účastí v kurzech, školeních,
seminářích a samostatným studiem v rozsahu 12 dnů ve školním roce.

Typ kurzu – místo výuky Počet účastníků

Školení zaměstnanců v oblasti BOZ a PO firma Chládek v ZUŠ Ořechov 22

Studium pro ředitele škol a školských zařízení, SSŠ Brno 1

Semináře na Konzervatoři Brno - dechové soboty 2

Semináře na Konzervatoři Brno - smyčcové soboty 1

Metodické centrum JAMU – Hudební fakulta - opakovaně 2

Emoční inteligence a její rozvíjení, Descartes v.o.s. 1

Cesty k efektivnější výuce Hra na EKN Vílanec u Jihlavy 1

Doktorandské studium JAMU Brno 1

Studium JAMU Brno, bakalářský studijní program (ukončeno Diplom) 1

Chystáme vánoční besídku ZŠ Křenová 1

Celostátní setkání učitelů LDO v Telči, NIDV Praha 1

Školení zaměstnanců, HUE periodické vyhodnocení rizik, firma Chládek v ZUŠ Ořechov 1

Pohybové hry s hudbou, Tandem 1

Konzultace se členem Filharmonie Brno- příprava žákyně na Mozartovy děti opakovaně 1

Rozvoj kompetence ředitele školy v oblasti řízení vzdělávání, SSŠ Brno 1

Kurz smaltování, Jaroslava Zapletalová 1

Semináře: Program Klasifikace žáků I. a II. evidence žáků v ZUŠ 1

Metodika hry na dřevěné nástroje, Konzervatoř Brno -Osvědčení 1

Výtvarné techniky netradičně SSŠ Brno 1

Opakované konzultace profesora Konzervatoře Brno v ZUŠ Ořechov (příprava na přijímací 
zkoušky 2 žáků) a metodika výuky pro učitele žesťových nástrojů 2

Nepedagogičtí pracovníci – pracovní zařazení, dosažené vzdělání

Vysokoškolské vzdělání ekonomického směru – VUT Brno
Ekonom školy  v souběhu s výkonem práce hospodářky, personalistky  a administrativní  pracovnice
školy.
Následná odborná vzdělávání: semináře a kurzy k vybrané tématice v souvislosti se stále se měnící
legislativou a potřebami školy. 
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Typ kurzu – místo výuky Počet účastníků

Změny ve mzdové účtárně, INTEGRA CENTRUM Brno 1

Příprava a sestavení účetní uzávěrky PO, ASPEKT-Brno, Jan Doležal 1

Změny předpisů v oblasti soc. pojištění, IVA s.r.o. Brno 1

Cestovní náhrady v r. 2014, INTEGRA CENTRUM Brno 1

Roční zúčtování daně za rok 2013, IVA s r.o. Brno 1

Aktuality v účetnictví v r. 2014, ASPEKT-Brno, Jan Doležal 1

U  pracovního  zařazení  školník  (2  zaměstnankyně)  periodická  proškolování  v  oblasti  BOZP
a k dodržování stanovených pracovních postupů. 

Vzdělávání v oblasti BOZP a PO

Všichni zaměstnanci školy prošli 31. 8. 2013 periodickým školením BOZP a PO, OZO (osoba
odborně způsobilá) p. Ing. Valachovou. Přezkoušení proběhlo formou testu. Obsahy témat školení
viz. dokumentace BOZP a PO. Na obou pracovištích probíhají pravidelně v 3-4 měsíčních intervalech
kontroly  BOZP  a  PO.  V  měsíci  březnu  se  uskutečnila  zevrubná  kontrola  BOZP,  PO  opět  OZO,
p. ing. Václavíkovou  a  p. Langovou.  Výstup  -  dokumentace  BOZP.  Ředitel  školy  provedl  roční
periodické vyhodnocení prevenci rizik na pracovišti, které doznalo vlivem měnících se objektivních
příčin dílčích změn. Periodicky na koncích pololetí  jsou kontrolovány expirační  lhůty ve školních
lékárničkách. 

8. ÚDAJE O PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ

Přijímací zkoušky

Přijímání ke studiu ve školním roce 2013/2014. 
Naplněnost  oborů  a  značný  zájem  veřejnosti  o  umělecké  vzdělávání  i  díky  populačně  silným
ročníkům,  které  nastupují  k  základnímu  vzdělávání,  neumožnily  vyhovět  všem  talentovaným
zájemcům. Kapacita školy je limitována finančními zdroji a záměrem zřizovatele snížit stav z 33% na
30% žáků ZUV vůči žákům ZV (v souladu se schválenou koncepci  Rozvoje vzdělávání  a vzdělávací
soustavy v JMK). To nám působí komplikace v realizaci stávající podoby výuky a dodržení učebních
plánů  i  s  náběhem  Školního  vzdělávacího  programu,  přestože  jsme  při  jeho  tvorbě  stanovili
v učebních plánech dolní hranice počtů hodin přidělených pro jednotlivé obory a studijní zaměření.
V hudebním oboru bylo  možno přijmout pouze 38 talentovaných  dětí.  Zbývajícím byly  nabídnuty
kurzy uměleckého vzdělávání – Malé notičky, organizované SRPŠ při ZUŠ Ořechov.

Celkem
OBORY

Hudební Výtvarný Taneční Literárně dramatický

Počet přijatých 74 38 20 10 6
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9. VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

Učební plány

Výuka probíhala v přípravném studiu a v 1 a 2. ročnících I. a II. stupně základního studia všech
čtyř uměleckých oborů dle nově vytvořeného Školního vzdělávacího programu pro základní umělecké
vzdělávání Základní umělecké školy Ořechov, okres Brno-venkov s motivačním názvem „Škola hrou,
tancem, malbou a přednesem“ (dále jen ŠVP).
 Ve vyšších ročnících se vyučuje dle stále platných učebních plánů pro základní umělecké školy,
schválených MŠMT České republiky dne 25. června 1995 pod č.j. 18.418/95 s účinností od 1. září 1995
a  jejich  úpravy  pod.  č.j.  –  25429/95-25-6.  Výtvarný  obor  se  řídí  učebními  plány  MŠMT ze  dne
3. května 2002 pod č.j. 18 455/2002-22 s platností od 1. září 2002, Taneční obor schválenými plány
ze dne 7.května 2003 pod č.j. 17620/200322 a č.j. 17621/2003 s platností od 1. září 2003. 

Základní cíle výchovy a vzdělávání

Základní cíle výchovy a vzdělávání, které definuje Rámcový vzdělávací program pro základní
umělecké  vzdělávání  jsme  transformovali  a  pojmenovali  ve  Školním  vzdělávacím  programu  pro
základní umělecké vzdělávání ZUŠ Ořechov, okres Brno – venkov.

Výběr z vizí školy:

Naším cílem je žák:
- jehož osobnost je harmonicky rozvíjena prostřednictvím uměleckého projevu;
- jenž  si  uměleckým vyjadřováním vytváří  a  rozvíjí  lidské  vlastnosti  jako  je  vůle,  vytrvalost,

cílevědomost, kultivovanost v chování, a posiluje své zdravé sebevědomí;
- který se učí spolupracovat v kolektivu, naslouchat druhým;
- je tolerantní a nesobecký, umí přijmout kritiku a nebojí se vyjádřit svůj názor;

Výběr ze zvolených výchovných a vzdělávacích strategií:
- přidáváme vlastní umělecké zkušenosti a prožitky, a přispíváme tak k uměleckému rozvoji žáka;
- dosahujeme  stanovených  výchovných  a  vzdělávacích  cílů  systémovou  prací  založenou  na

individuálním přístupu k žákovi;
- vedeme žáky k samostatnému myšlení a schopnosti zhodnotit výkon svůj i spolužáků, případně

svého učitele, aby se nebáli svůj názor otevřeně vyjádřit, zdůvodnit a obhájit;
- upřednostňujeme  individuální  přístup  k  žákovi  jako  k  člověku,  kterému  nasloucháme,

respektujeme ho a případně vlastními postoji a názory formujeme jeho pohled na svět;
- vedeme žáky k zodpovědnému přístupu k reprezentaci školy, domácí přípravě, společné práci

v kolektivu, která vede k socializaci žáka a zodpovědnosti za společný výkon;
- učitel je příkladem a vzorem pro žáka po stránce umělecké i lidské, je aktivní ve svém oboru

a sám disponuje tím, k čemu žáka vede a co po něm vyžaduje;
- pěstujeme u žáků morální a etické hodnoty;

Naplnění cílů podle ŠVP:
- žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Ve školním vzdělávacím programu deklarujeme připravenost a postup při vzdělávání těchto žáků.
V tomto školním roce nebyl takový žák diagnostikován, ani přijat ke studiu.

- žáci mimořádně nadaní
Ve školním vzdělávacím programu deklarujeme připravenost a postup při vzdělávání těchto žáků.
V tomto školním roce nebyl takový žák vzděláván. 
Jeden  žák  byl  vzhledem  k  záměru  přijetí  ke  studiu  na  Konzervatoři  na  základě  doporučení
předmětové komise dechových nástrojů a Rozhodnutí ředitele školy zařazen do studia s rozšířeným
počtem vyučovacích hodin. Ve II. pololetí školního roku došlo po konzultaci se zákonným zástupcem
žáka ke změně zařazení do jiného studijního zaměření.

10



Prevence sociálně patologických jevů

K 1. 9. 2012 byl vydán nový Školní řád. Učitelé seznámili v měsíci září 2013 s jeho obsahem
všechny své žáky, zákonní zástupci žáků nezletilých formou seznámení na Přihláškách ke studiu. 
V Části druhé  - Provoz a vnitřní režim školy jsou stanoveny základní pokyny pro žáky školy týkající
se organizace výuky, vstupu a pohybu ve škole. 
Část třetí - Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně
patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí  vymezuje další postupy
tak,  abychom  co  možno  nejvíce  eliminovali  možnost  vzniku  školních  úrazů  a  výše  uvedených
negativních jevů v chování žáků, jde nám především o prevenci. O seznámení žáků jsou vyhotoveny
osnovy obsahu s podpisy potvrzujícími výše uvedené. S uspokojením a jistou dávkou úlevy konstatuji,
že ve školním roce nebyl zaznamenán žádný školní ani pracovní úraz ani mimořádná situace, které
bychom museli řešit a následně hlásit na příslušná místa. 

Hodnocení žáků

Hodnocení  žáků  probíhá  dle  příslušné  kapitoly  ŠVP.  Přes  skutečnost  postupného  náběhu
očekávaných výstupů žáků jsme u postupových komisionálních zkoušek hodnotili výsledky studijního
úsilí žáků dle nastavených parametrů již ve všech ročnících. Ze zpráv předsedů jednotlivých komisí
vyplynulo, že byly u několika žáků patrné místy i zjevné potíže s dosahováním očekávaných výstupů.
To se promítlo i do hodnocení klasifikačními stupni a v souladu s motivačními prvky vyslán signál ke
zvýšení studijního úsilí tak, aby bylo možno úspěšně dosahovat studijních výsledků v rámci osobního
maxima a plnit tak obecné cíle základního uměleckého vzdělávání.
Postupové komisionální  zkoušky  a  závěrečné zkoušky vykonávají  žáci  hudebního  oboru v souladu
s Vyhláškou 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

Docházka, omluvené a neomluvené hodiny

Docházka žáků do výuky dle výstupů a součtů omluvených hodin byla standardní. Nezaznamenal
jsem  žádný  případ,  který  by  si  vynutil  v  této  oblasti  nutnost  konzultace  a  zjednání  nápravy
se zletilým žákem, či zákonným zástupcem žáka nezletilého. Nebyla udělena neomluvená hodina.
Rodiče  postupně  zlepšují  svůj  přístup  i  ve  včasném  informování  školy  a  omluvách  svých  dětí
z docházky do výuky. Snažíme se docílit co nejnižšího počtu žáků, kteří jsou uvolněni z docházky do
povinného předmětu Hudební nauka a Komorní hra (časový nesoulad s dalšími aktivitami, či dopravní
dostupnost). Ve školním roce bylo takto umožněno studovat předmět Hudební nauky za konkrétně
časově i obsahově vymezených podmínek celkem 19 žákům hudebního oboru.

Údaje o prospěchu žáků ve školním roce 2013/2014:

Celkem žáků Prospělo s 
vyznamenání
m

Prospělo Neprospělo 
Neklasifiková
no

Potvrzení o 
studiu (PHV, 
PTV,PVV, 
PDV)

Neklasifikováno 
Nevykonána postupová 
zkouška, ukončena 
docházka

327 247 30 0 50 0

Výpočet dle Výkazu třídních knih k 27.6.2014

Počet absolventů:

OBORY I. stupeň II. stupeň SPD

Hudební 16 6 0

Výtvarný 0 0 0

Taneční 0 0 0

Literárně - dramatický 1 0 0
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Seznam absolventů:

HUDEBNÍ OBOR

Absolventi I. stupně základního studia

jméno žáka název předmětu pedagogické vedení

Adamus Damián Hra na klavír MgA. Jana Šmídová

Bartončík Jan Hra na tubu BcA. Lukáš Daněk

Bendová Barbora Hra na klavír Mgr. Pavla Švestková

Beránek Adam Hra na bicí nástroje Mgr. Petr Kudibal

Dudík Ondřej Hra na akordeon MgA. Hana Kalendová

Felcmanová Adéla Hra na klavír Alžběta Grecová

Hanová Thung Trang Hra na klavír Mgr. Pavla Švestková

Chvalkovská Pavla Hra na klavír MgA. Jana Šmídová

Machová Barbora Hra na klavír MgA. Jana Šmídová

Maarová Nikola Hra na klavír MgA. Jana Šmídová

Nováčková Terezie Hra na příčnou flétnu Klára Zavadilová

Rapouch Vojtěch Hra na klarinet Jaroslav Hadrava

Ryšavá Barbora Hra na příčnou flétnu K. Zavadilová

Ryšavý Tomáš Hra na kytaru Marie Voldánová

Strmisková Johana Hra na kytaru Marie Voldánová

Šťastná Terezie Hra na klavír Alžběta Grecová

Absolventi II. stupně základního studia

jméno žáka název předmětu pedagogické vedení

Beránek Jan Hra na kytaru Pavel Rosendorf dipl.spec.

Frantová Vladislava Hra na housle Alžběta Grecová

Jírová Klára Hra na příčnou flétnu Klára Zavadilová

Lázničková Tereza Hra na příčnou flétnu Klára Zavadilová

Králová Simona Hra na kytaru Milan Kašuba

Maršálková Eliška Hra na klarinet Pavel Rosendorf dipl.spec.

VÝTVARNÝ OBOR

Absolventi I. stupně základního studia Absolvent II. stupně základního studia

Nebyl absolvent/ka Nebyl absolvent/ka

LITERÁRNĚ - DRAMATICKÝ OBOR

Absolvent I. stupně základního studia

jméno žáka pedagogické vedení

Vaňáček Petr Olga Marková

TANEČNÍ OBOR

nebyl absolvent/ka
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10. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI

ROK 2013

Září
Kaštánkové veselí, prezentace všech oborů v areálu Pod Kaštany v součinnosti se SRPŠ při ZUŠ
Ořechov a SRPŠ při ZŠ Modřice
Výstava žáků Výtvarného oboru - knihovna Modřice výstava v rámci Svatováclavských hodů
Vernisáž děl - učitel Zdeněk Bernát

Říjen 
66. komorní koncert města Modřice - Klarinet v klavírním triu.
Moravské klavírní trio, sólistka žákyně školy Vendula Šromová -klarinet
žákovský večírek - obecní sál Kulturního centra Ořechov
žákovský večírek - Koncertní sál školy v Modřicích

Listopad 
Vernisáž VUT Brno v Domě pánů z Kunštátu - vystoupení saxofonového kvarteta Hana a její
sígři 

Prosinec 
rozsvícení  vánočního  stromu v Silůvkách a  Pršticích  -  vystoupení  žáků  hudebního  oboru
rozsvícení vánočních stromů Ořechov, Syrovice a Modřicích  - vystoupení žáků hudebního
oboru, v Ořechově v součinnosti se SRPŠ při ZUŠ Ořechov
Městské Muzeum Modřice - vystoupení žáků a učitelů hudebního oboru na výstavě betlémů
Vánoční  jarmark  v ZŠ  Modřice –  práce  výtvarného  oboru,  vystoupení  hudebního  oboru
v součinnosti se SRPŠ při ZUŠ Ořechov
Děti dětem – vystoupení žáků hudebního oboru pro MŠ a ZŠ Syrovice
Finálový galavečer IV. ročníku Brněnský šikula, nám. Svobody Brno - klarinetové kvarteto
(vybráno na základě 1. místa v soutěži Brněnský vrabčák)
Vánoční koncerty:
Ořechov obecní sál KC 2x
Modřice koncertní sál školy 2x
Společný  vánoční  koncert  dechových  kapel  a  sborů  ZUŠ Ořechov-Modřice
a ZUŠ Židlochovice - Kulturní centrum Ořechov a Sokolovna Židlochovice 
Výstava prací  žáků výtvarného oboru  -  v  prostorách před obecním sálem v KC Ořechov
a v  koncertním sále v budově ZUŠ v Modřicích
Vánoční besídka tanečního oboru
Vystoupení saxofonového kvarteta Hana a její sígři, Kulturní dům Jasenice
Brněnské Vánoce, klarinetové kvarteto a flétnové kvarteto Monoceros - nám. Svobody Brno
Adventní podvečer v obecní knihovně KV Ořechov, K. J. Erben - Štědrý den - žáci 

   literárně - dramatického oboru ZUŠ Ořechov

ROK 2014

Leden 
Slavnostní otevření Domu pro seniory - Saxofonové kvarteto Hana a její sígři

Únor
Brněnské  kolo  (soutěžní  přehlídka  uměleckých  aktivit  dětí  a  mládeže  do  21
let), Klarinetové kvarteto školy - Stará radnice Brno-Ernův sál
Brněnský vrabeček (soutěžní přehlídka uměleckých aktivit dětí a mládeže do 21 let)
Klarinetový recitál Elišky Maršálkové - básník a žáci 

13



Březen
Okresní kolo Soutěže žáků ZUŠ ve školním roce 2013/2014 - Hra na klavír, ZUŠ Střelice

 Okresní kolo Soutěže žáků ZUŠ ve školním roce 2013/2014 - Hra na smyčcové nástroje, 
ZUŠ Ořechov byla pořádající školou 
Okresní kolo Soutěže žáků ZUŠ ve školním roce 2013/2014 - Hra na kytaru, ZUŠ Kuřim
Výročí  občanského  sdružení  V růžovém sadu,  KC Ořechov  -  vystoupení  žáků  a  souborů
hudebního oboru školy
Obecní sál KC Ořechov a koncertní sál školy v Modřicích -  společný koncert s rakouskou
hudební školou Hohenau an der March
Loutková představení v rámci projektu Noc s Andersenem - O Budulínkovi a O Smolíčkovi,
Obecní sál KC Ořechov, Literárně - dramatický obor
Modřice, hotel Gregor - vystoupení pro Klub důchodců Kovolitu Modřice 
Obřadní síň MÚ Modřice - koncert klarinetového a saxofonového kvarteta společně s hosty
M. Kašubou, V. Kummerem a M. Hanákem

Duben
Krajské kolo Soutěže žáků ZUŠ ve Hře dechových orchestrů, Veselí na Moravou - soutěže
se zúčastnil školní dechový orchestr Taškaříci
Krajské kolo Soutěže žáků ZUŠ -  soutěžní přehlídka literárně - dramatického oboru, ZUŠ
J. Kvapila Brno
Soutěž Pro Bohemia Ostrava 2014 -  Mezinárodní  interpretační  soutěž,   Ostrava -  žáci
ZUŠ Ořechov se zúčastnili soutěže v oborech Hra na klavír a Hra na dechové nástroje
Jarní koncert, zasedací sál Obecního úřadu Syrovice
Klavírní koncert - sólista Jan Šimandl, koncertní sál školy Modřice
Absolventský koncert - koncertní sál školy Modřice

Květen
Slavnostní  zahájení  výstavy obrazů učitele Výtvarného oboru Zdeňka Bernáta,  Muzeum
města Modřice
Společný koncert s Musikschule Hohenau an der March - "Hudba nezná hranic",  konaný
v rámci Dne hudebních škol Dolního Rakouska, Atrium - městský sál Hohenau an der March
žákovské vystoupení ke Dni matek - Obecní sál KC Ořechov 
žákovské vystoupení ke Dni matek - koncertní sál školy Modřice
vystoupení žáků ke Dni matek - Silůvky
Výchovné koncerty pro MŠ Ořechov, Modřice, MŠ a ZŠ Prštice
2 představení LDO pro ZŠ Modřice (žáky 1. a 2. ročníku) a školní družinu ZŠ Modřice - žáci
nastudovali pohádku “Jak princezna hádala“
Letem světem - koncert pěvecké třídy 
Absolventský koncert - koncertní sál školy Modřice

Červen
Absolventské představení LDO - koncertní sál školy Modřice
Absolventský koncert 4x - koncertní sál školy Modřice
Večírek s tancem" - vystoupení žáků Tanečního oboru
Závěrečný koncert a výstava VO - koncertní sál školy Modřice
Závěrečné koncerty - Obecní sál KC Ořechov 
Slavnostní otevření ulice "Zavadilova" v Ořechově - koncert
Slavnost k oslavě 720 let založení obce Syrovice – klarinetové kvarteto + dechová kapela
Hodové veselí Želešice, dechová kapela Taškaříci
Mozartovy děti - projekt Filharmonie Brno, ZUŠ města  Brna a JMK pořádaný v rámci festivalu
Brno  -  uprostřed  Evropy,  vystoupilo:  Klarinetové  kvarteto  a  Flétnové  kvarteto,
nám. Svobody Brno
Slavnostní  koncert,  Mozartovy  děti  -  projekt  Filharmonie  Brno,  ZUŠ města  Brna  a  JMK
pořádaný v rámci festivalu Brno - uprostřed Evropy, Janáčkovo divadlo Brno, Klára Jírová -
žákyně učitelky Kláry Zavadilové rozšířila řady hráčů Filharmonie Brno (A.  Dvořák -
Symfonie č. 9 "Z nového světa")
Slavnostní  koncert,  Mozartovy  děti  Klára  Jírová  -  žákyně  učitelky  Kláry  Zavadilové
rozšířila řady hráčů Janáčkovy filharmonie Ostrava (A. Dvořák - Symfonie č. 9 "Z nového
světa")
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Soutěže a soutěžní přehlídky 2013/2014

Soutěže žáků základních uměleckých škol ve školním roce 2013/2014

Hra na klavír I. kategorie: Alžběta Slaná – 2. místo (pedagogické vedení MgA. Jana Šmídová,  Marta
Fraňková – diplom (pedagogické vedení Mgr. Pavla Švestková) 

Hra  na  klavír  IV.  kategorie: Veronika  Obdržálková  –  2.  místo (pedagogické  vedení  MgA.  Jana
Šmídová), Eliška Kopečná – čestné uznání (pedagogické vedení Mgr. Pavla Švestková) 

Hra  na  klavír  IX.  kategorie: Petra  Jedličková  –  čestné  uznání (pedagogické  vedení  MgA.  Jana
Šmídová) 

Hra na housle I. kategorie:  Gabriela Holubová – 2. místo (pedagogické vedení Alžběta Grecová) 

Hra na housle II. kategorie:  Zdislava Šťastná – čestné uznání (pedagogické vedení Alžběta Grecová)

Hra na violoncello III. kategorie: Michal Holub – 2. místo (pedagogické vedení MgA. Štěpán Švestka),
Ondřej Pavlík – 2. místo (pedagogické vedení MgA. Štěpán Švestka) 

Hra na housle IV. kategorie: Lubomír Pár – čestné uznání (pedagogické vedení Alžběta Grecová) 

Koncertantní  obsazení  III.  kategorie  Hra  na  housle:  Vladislava  Frantová,  Petra  Jedličková 
(pedagogické vedení Alžběta Grecová) - 1. místo s postupem do krajského kola

Soutěž  žáků  ZUŠ  ve  Hře  na  smyčcové  nástroje,  krajské  kolo,  koncertantní  obsazení:
Vladislava Frantová, Petra Jedličková  2. místo ve III. kategorii.

Soutěž žáků ZUŠ ve Hře dechových orchestrů: školní dechová kapela Taškaříci -  Čestné uznání
v kategorii I. A

Žáci Výtvarného oboru se zúčastnili krajské soutěžní přehlídky a obdrželi Cenu krajské poroty za
výtvarné práce na téma Archeologie

Žák Literárně - dramatického oboru Petr Vaňáček, ze třídy paní učitelky Olgy Markové, III. kategorie -
Slovesný projev přednesový, v krajském kole soutěžní přehlídky a postup do ústředního kola

Ústřední  kolo  Soutěže  ZUŠ -  Sólový  projev  přednesový,  žák  paní  učitelky  Olgy  Markové  -
Petr Vaňáček - Pegasovo Čestné uznání

Brněnský  vrabeček (soutěžní  přehlídka  uměleckých  aktivit  dětí  a  mládeže  do  21  let)  -
Tatiana Lvovská se v kategorii Zpěvačky s vlastním doprovodem umístila na 1. místě.

Žákyně Hudebního oboru ze třídy uč. MgA. Jany Šmídové Veronika Obdržálková III. místo v oboru Hra
na klavír  -  II.  kategorie  a Barbora Machová  čestné uznání v  oboru Hra na klavír  -  II. kategorie,
12. ročník Mezinárodní interpretační soutěže Pro Bohemia Ostrava 2014.

Přijetí žáků ke studiu na vyšších odborných školách 
uměleckého zaměření

Žáci Hudebního oboru  Jindřich Skalický a  Patrik Cupal - studijní zaměření Hra na trubku, byli na
základě úspěšného vykonání talentových zkoušek přijati ke studiu na Konzervatoři v Brně. 
Žákyně Výtvarného oboru Mária Sixtová, vykonala zdárně talentové zkoušky a byla přijata ke studiu
na Střední škole umění a designu, stylu a módy na Husově ulici v Brně. 
Velmi nás potěšilo přijetí Tatiany Lvovské, studijní zaměření Sólový zpěv na Konzervatoř Jaroslava
Ježka v Praze do oboru muzikálového herectví.
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11. VÝSLEDKY KONTROL

Kontrola ze strany zřizovatele. 

Protokol č. 36/PO/14 o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě. 

Odbor kontrolní a právní, ve dnech 16.-17. 6. 2014 
Oddíl IV. Věcné a číselné shrnutí kontroly
Vyhodnocením  prověřovaných  operací  učinila  kontrolní  skupina  závěr,  že  při  dodržování
právních předpisů vztahujících se k oblasti hospodaření s veřejnými prostředky nebyly zjištěny
nedostatky.

1. Shrnutí závěrů o funkci a účinnosti vnitřních kontrolních mechanismů:
Systém řídící kontroly tak, jak byl nastaven vnitřními předpisy organizace a v praxi používán, splňoval
u  prověřovaných  dokumentů  podmínky  pro  fungování  vnitřního  kontrolního  systému  stanovené
vnitřními předpisy.

2. Vyhodnocením získaných informací o hospodaření úseků činností, které byly předmětem kontroly,
ve vztahu k jejich významu pro plnění schválených záměrů a cílů, nebylo zjištěno porušení právních
předpisů.

Zpráva o plnění opatření přijatých k nápravě ve smyslu § 18 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., nebude
organizaci předkládána.

Kontrola jiných organizací

Dne 10. 6. 2014 byla uskutečněna kontrola OSSZ Brno-venkov, Kounicova 14, 602 00 Brno. Předmětem
kontroly bylo pojistné a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění.
Kontrolované období: od 1. 10. 2011 – 30. 4. 2014.
Výsledek kontroly: kontrolou nebyly zjištěny žádné závady.

Revize – hasicí přístroje, elektrospotřebiče

Byly provedeny periodické kontroly hasebních přístrojů na obou pracovištích ZUŠ Ořechov-Modřice
(3 budovy). Kontrolovány byly lhůtníky provozuschopnosti hasebních přístrojů.
- ZUŠ Ořechov:  hasicí přístroje, 21. duben 2014
- ZUŠ Modřice:  hasicí přístroje, 18. březen 2014

Byly provedeny periodické kontroly elektrických  zařízení a přístrojů:
 - ZUŠ Ořechov:  elektrospotřebiče, duben 2014
 - ZUŠ Modřice:  elektrospotřebiče, duben 2014

Závěr kontrol – viz. protokoly o revizích.
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12.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

1) HLAVNÍ ČINNOST (stav k 31.12.2013) 

Náklady celkem 6.812.047,82 Kč

Výnosy celkem 6.910.919,43 Kč

Příspěvek na provoz 89.000,- Kč

Čerpání fondů 64.062,- Kč

Limity zaměstnanců 14,90

Přímé náklady na vzdělání 5.809.000,- Kč

Mzdové náklady 4.368.460,- Kč

Přijaté dotace - město Modřice 50.000,- Kč

Přijaté dotace - obec Ořechov 24.000,- Kč

Výše úplaty za vzdělávání 842.060,- Kč

Úplata za vzdělávání je hrazena ve dvou splátkách do 15. září na I. pololetí školního roku a do
15. února na II. pololetí školního roku.

OBORY

Přípravné studium PHV,
PVV, PTV, PDV

1 žák v hodině 2-4 žáci v hodině

Hudební 900,- Kč 1.600,- Kč 1.000,- Kč

Výtvarný 1.000,- Kč 1.200,- Kč
kolektivní výuka

Taneční 900,- Kč    1.000,- Kč
kolektivní výuka

Literárně dramatický 700,- Kč    700,- Kč
kolektivní výuka

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti 98.871,61 Kč
 

2) DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Od 1. 9. 2013 škola provozuje doplňkovou činnost. Jedná se o podnájem pronajatých prostor
školy na odloučeném pracovišti v Modřicích, Benešova 268 – pohybové kurzy.
Tato činnost vygenerovala zisk ve výši 8.550,-- Kč.  

3) dlouhodobý  hmotný a nehmotný majetek

Pořízení hudebních nástrojů. Ve školním roce pořízeny tyto hudební nástroje a příslušenství:
křídlovka,  elektroakustická  kytara,  klasická  kytara,  pozoun,  kornety,  timbaly,  tumbao,  činel,
triangly,  smyčce,  ramenní  opěrky,  pouzdra  na  housle,  pouzdro  na  basklarinet,  klavírní  židle,
bubenická stolička , notové stojany, malířské stojany, sukénky do tanečního oboru, švédská lavička,
mikrofony na zpěv a mluvené slovo vč. příslušenství a další příslušenství. 

V oblasti investic jsme pořídili basklarinet YAMAHA. 

17



13.  ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A REALIZOVANÝCH 
PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZDROJŮ

Ve sledovaném období nebyly realizovány.

14.  SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ 
A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE 
VZDĚLÁVÁNÍ

Sdružení rodičů a přátel školy

Sdružení rodičů a přátel školy v čele se svou předsedkyní paní Irenou Pšeničkovou podporuje
činnost  školy  velmi  promyšleně  a  intenzivně.  S ředitelem  školy  úzce  koordinuje  své  jednotlivé
aktivity. Výčet akcí sdružení je široký. K nejvýznamnějším patřila organizace a logistické zajištění
2. ročníku Kaštánkového veselí v areálu Pod Kaštany v Modřicích ve spolupráci se SRPŠ při ZŠ Modřice,
vánoční tvorby adventních věnců, vánoční jarmarky v Ořechově a Modřicích a další. Dostává se nám
materiální podpory ve formě dárků absolventům, při odměňování žáků po koncertech školy či Dnů
matek, drobné pozornosti při výměnných koncertech s rakouskou hudební školou, úhrada startovného
při  uměleckých soutěžích žáků atd. Za velmi podstatný přínos pro naši  školu a širokou veřejnost
považuji  organizaci  kurzů   uměleckého  vzdělávání  dětí,  které  nemůže  škola  z důvodu  schválené
povolené kapacity přijmout ke vzdělávání. Má to obrovský význam jak pro účastníky kurzů, kterým se
dostává  kvalitního  pedagogického  vedení  a  fundovaných  informací  a  současně  je  to  i  pro  školu
možnost,  jak  udržet  zájem  dětí  a  jejich  rodičů  o  umělecké  vzdělávání  a  současně  objevit
i talentované  děti,  které  by  jinak  v případě  odmítnutí  ztratily  pravděpodobně  o  tento  druh
vzdělávání  zájem.  Vyjadřuji  našemu  SRPŠ  v čele  s paní  Irenou  Pšeničkovou  velký  dík  za  cílenou
a trvalou pomoc naší škole a vyjadřuji naději v další velmi dobrou spolupráci a vzájemnou součinnost,
které si nesmírně vážím a která je svým charakterem nezastupitelnou.

Členství v asociaci ZUŠ

Základní  umělecká  škola  Ořechov,  okres  Brno-venkov  je  členem  Asociace  základních
uměleckých škol (AZUŠ) od 14. 2. 2005 a platí roční členské příspěvky schválené Valnou hromadou
AZUŠ.
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15. PODĚKOVÁNÍ ŽÁKŮM ZA VZORNOU REPREZENTACI
ŠKOLY 

Blahopřejeme žákům k umístění v okresních, krajských a ústředním kole
soutěží žáků ZUŠ a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Ředitel školy udělil při ukončení školního roku 2013/2014 Pochvalu ředitele žákům:

Petře Jedličkové za vynikající výsledky ve hře na housle, klavír, klavírní korepetici a za dlouholetou
příkladnou reprezentaci školy 

Kláře Jírové za vynikající výsledky ve hře na příčnou flétnu a za dlouholetou příkladnou reprezentaci
školy 

Damiánu Adamusovi, členu klarinetového kvarteta za příkladnou reprezentaci školy

Elišce Maršálkové, člence klarinetového kvarteta za dlouholetou příkladnou reprezentaci školy  

Ondřeji Nováčkovi, členu klarinetového kvarteta za příkladnou reprezentaci školy

Vítu Skřičkovi, členu klarinetového kvarteta za příkladnou reprezentaci školy

Tatianě  Lvovské,  studijní  zaměření  Sólový  zpěv,  za  příkladnou  reprezentaci  školy  a vynikající
studijní výsledky

Barboře  Machové,  studijní  zaměření  Hra  na  klavír  za  příkladnou  reprezentaci  školy  a vynikající
studijní výsledky

Veronice Obdržálkové, studijní zaměření Hra na klavír za vynikající studijní výsledky a příkladnou
reprezentaci školy v uměleckých soutěžích 

Alžbětě  Slané,  studijní  zaměření  Hra  na  klavír  za  příkladnou  reprezentaci  školy  v uměleckých
soutěžích

Márii Sixtové, studijní zaměření Výtvarná tvorba za vynikající studijní výsledky

Petru Vaňáčkovi za vynikající výkon v soutěžní přehlídce žáků LDO ZUŠ a za příkladnou reprezentaci
školy na celostátní přehlídce ZUŠ v Uherském Hradišti
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Příspěvky do Zpravodajů v Ořechově a Modřicích v měsíci červnu 2014

Vážení občané,

dovolte mi, abych Vás v informoval o dění v Základní umělecké škole Ořechov s pobočkou
v Modřicích  a  odloučeném  pracovišti  v  Syrovicích  ve druhém  pololetí  školního  roku  2013/2014.
Průběh  výuky  byl  protkán  množstvím  vystoupení  jak  soutěžního,  tak  i společenského
a reprezentačního  charakteru,  že  čas  opět  nabral  rychlé  tempo  a  došli  jsme  kvapem  k závěru
školního roku.

Nebudu zmiňovat periodicky se opakující interní akce, které slouží žákům k ověřování jejich
dovedností  hudebního,  výtvarného,  tanečního  či  literárně  -  dramatického  projevu,  jako  jsou
žákovské večírky, několik samostatných recitálů nejzdatnějších žáků hudebního oboru, absolventská
vystoupení  22 žáků,  průběžné  a  stále  aktualizované výstavy prací  žáků výtvarného  oboru či  již
zavedená vystoupení literárně - dramatického oboru v obecní knihovně Kulturního centra Ořechov.
Jak tedy šel náš školní čas.

V měsíci únoru  se konala soutěžní přehlídka uměleckých aktivit dětí a mládeže do 21 let
Jihomoravského  kraje  Brněnský  vrabeček,  kde  se  žákyně  Tatiana  Lvovská  v  kategorii  Zpěvačky
s vlastním doprovodem umístila na krásném 1. místě.

Žáci hudebního oboru  Jindřich Skalický a  Patrik Cupal - studijní zaměření Hra na trubku, byli na
základě úspěšného vykonání talentových zkoušek přijati ke studiu na Konzervatoři v Brně. Žákyně
výtvarného oboru Mária Sixtová vykonala zdárně talentové zkoušky a je přijata ke studiu na Střední
škole umění a designu, stylu a módy na Husově ulici v Brně. Velmi nás potěšilo ještě přijetí Tatiany
Lvovské na Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze do oboru muzikálového herectví. Plníme tak jeden
z hlavních cílů  základního uměleckého vzdělávání,  kterým je příprava žáků ke studiu na vyšších
školách uměleckého zaměření.

V měsíci březnu jsme byli organizátory Okresního kola ve Hře na smyčcové nástroje žáků
okresu  Brno-venkov.  Našim  cílem  bylo  vytvořit  na  pobočce  v Modřicích  důstojné  a  i  vlastní
atmosférou vlídné a motivující  muzikantské prostředí soutěžícím žákům. Do krajského kola  nám
postoupilo komorní duo - houslistky  Petra Jedličková a Vladislava Frantová, kde žákyně následně
obsadily 2. místo.

V témže měsíci zmíním ještě náš hudební příspěvek k oslavě 10. výročí vzniku občanského sdružení -
chráněné  dílny  V růžovém  sadu  u  našich  sousedů  z přízemí  budovy  Kulturního  centra  Ořechov.
Přítomnost  náměstka  hejtmana  JMK  a  senátora  p. Ing. S. Juránka  a  dalších  vzácných  hostů
zvýraznila skutečnost, že toto sdružení vykonává nesmírně důležitou a významnou činnost, která,
aniž si  to mnohdy uvědomujeme, rozhoduje významně i  o lidských osudech. Vedení  dílny v čele
s p. Bc. V. Procházkou patří za to i na tomto místě veliké poděkování a úcta nás všech.

V neděli 16. března se v obecním sále Kulturního centra Ořechov a koncertním sále ZUŠ na Benešově
271 v Modřicích konal již třetí společný koncert žáků ZUŠ Ořechov a Musikschule Hohenau an der
March z Dolního Rakouska. Rádi jsme přivítali mladé muzikanty ze sousedního státu. Atmosféra byla
velmi příjemná i díky hojné návštěvě Vás, občanů Ořechova a Modřic. Velmi nás potěšila návštěva
pánů starostů J. Brabence a p. místostarosty T. Dudíka, p. starosty města Hohenau an der March
p. H. Freitaga   s manželkou,  p.  starosty  Ing. J. Šišky  a  paní  místostarostky  Ing. H. Chybíkové.
V Modřicích  jsme přivítali  i paní  PhDr. Leu Hanákovou  z odboru  školství  našeho  zřizovatele  JMK.
Nesmírně  si  vážím  skutečnosti,  že  prostřednictvím  našeho  společného  muzicírování  došlo  i
k neformálnímu  setkání  představitelů  samospráv.  Škola  dostala  pozvání  na  reciproční  hudební
společné vystoupení 9. května 2014 v atriu městského sálu v Hohenau an der March, kde jsme byli
pozváni ke koncertu při příležitosti Dne rakouských hudebních škol. 

Měsíc duben

Petr  Vaňáček,  žák  Literárně  dramatického  oboru  krajské  přehlídky  LDO  -  byl  ve  III.  kategorii
Slovesný projev přednesový  velmi úspěšný a postoupil do ústředního kola této soutěže uměleckých
škol, kde získal Čestné uznání.

Žáci  Výtvarného  oboru  se  zúčastnili  krajské  soutěžní  přehlídky  a  obdrželi  Čestné  uznání  za
výtvarnou řadu Archeologie
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12. ročník Mezinárodní interpretační soutěže Pro Bohemia Ostrava 2014. Žákyně Hudebního oboru ze
třídy uč. MgA. Jany Šmídové Veronika Obdržálková obsadila III. místo v oboru  Hra na klavír - II.
kategorie a Barbora Machová Čestné uznání v oboru Hra na klavír - II. kategorie.

Školní  dechová  kapela  Taškaříci  prošla  křest  ohněm v  krajském kole  Soutěže  žáků  ZUŠ  ve  Hře
dechových orchestrů konaném ve Veselí nad Moravou a získala Čestné uznání v kategorii I. A.

V měsíci  květnu chci  vyzvednout  reciproční  vystoupení  žáků  školy,  kteří  vzorně
reprezentovali  naši  školu,  obec Ořechov a město Modřice v Dolním Rakousku ve městě Hohenau
v rámci Dne rakouských hudebních škol. Velmi nás potěšila osobní účast našich obou starostů pánů J.
Brabence a Ing, J. Šišky, pana místostarosty T. Dudíka a paní místostarostky Ing. H. Chybíkové.
Přijali pozvání rakouské strany, našli čas a vážili cestu do Rakouska. Proběhlo tam i neformální
setkání mezi 4 starosty, místostarosty na obou stranách ve velmi příjemném duchu. Obec Ořechov
nám poskytla následně účelovou dotaci 10 000 Kč na příhraniční spolupráci  a reprezentaci školy,
kterou pokryjeme náklady na cestu. Děkujeme.

Měsíc červen byl pro nás významný oslavou a vzdáním díku spojeného s pojmenováním ulice
na  Zavadilovu  po  zakládajícím  řediteli  školy  panu  Rudolfu  Zavadilovi  st.  a  řediteli  školy  panu
profesorovi  Rudolfu  Zavadilovi  ml.  k jeho  nedožitým  osmdesátým  narozeninám.  Na  koncertu
vystoupili jak žáci a učitelé školy tak i zpěvák Laďa Kerndl se svým recitálem. Děkujeme vedení
obce Ořechov za realizaci pro naši školu významné myšlenky a podporu i této akce.

Posledním významným počinem byla i účast žáků školy na koncertech, které proběhly v rámci V.
ročníku festivalu Mozartovy děti. Tento ročník byl svou koncepcí jedinečný a měl značnou publicitu
v médiích.  Naši  školu  reprezentovalo  flétnové  a  klarinetové  kvarteto  vystoupením  na  Náměstí
Svobody v Brně a v rámci závěrečného koncertu festivalu Mozartovy děti rozšířila řady orchestru
Filharmonie Brno žákyně školy flétnistka Klára Jírová.

Při  této  příležitosti  chci  poděkovat  Sdružení  rodičů  a  přátel  školy  při  ZUŠ  Ořechov  za
výraznou podporu a skvělou spolupráci, se kterou se nám daří uskutečňovat naše záměry a plnit cíle,
které jsme si předsevzali. S přáním příjemného letního času se loučí Mgr. Petr Křivánek, ředitel
Základní umělecké školy, Ořechov, okres Brno-venkov

Předložená zpráva je v případě základního uměleckého vzdělávání nepovinným dokumentem.
Obsahuje  výčet  a  hodnocení  většiny  požadovaných  oblastí  dle  Vyhlášky  15/2005  Sb.,  ve  znění
pozdějších předpisů. Slouží jako popis činnosti školy, výsledků výchovy a vzdělávání ve sledovaných
oblastech.

 

Mgr. Petr Křivánek
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