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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
Název školy:

Základní umělecká škola Ořechov, příspěvková organizace

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- pobočka
664 42 Modřice, Benešova 268- pobočka
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
Výtvarný

80 žáků

Literárně - dramatický
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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, Moravan, 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 2015/2016 pro výuku čtyř uměleckých oborů celkovou povolenou
kapacitu 327 žáků. Z toho pro hudební obor 247 žáků, pro výtvarný, taneční a literárně - dramatický
obor celkem 80 žáků.
V jednotlivých oborech studovalo ve školním roce 2015/2016 celkem 326 žáků, z toho 183 dívek a 6
cizinců. V přípravném studiu ke vzdělávání I. stupně základního studia 34 žáků (22 dívek), v základním
studiu I. stupně 262 žáků (143 dívek) v přípravném studiu ke vzdělávání II. stupně základního studia 1
žákyně, v základním studiu II. stupně 29 žáků (17 dívek). Ve školním roce absolvovalo I. a II. stupeň
základního studia 19 žáků. I. stupeň absolvovalo 16 žáků, z toho 10 dívek. II. stupeň 3 žáci, z toho 1
dívka. Hudební obor - I. stupeň absolvovalo 12 žáků, II. stupeň 3 žáci, výtvarný obor - I. stupeň
absolvovali 3 žáci, literárně - dramatický obor I. stupeň 1 žák.
1) Hudební obor
V oboru studovalo celkem 247 žáků, z toho v přípravném studiu ke vzdělávání I. stupně základního
studia 21 žáků, v základním studiu I. stupně 197 žáků, v přípravném studiu ke vzdělávání II.
stupně základního studia 1 žákyně, v základním studiu II. stupně 28 žáků. Celková povolená
kapacita 247 žáků oboru byla využita na 100%.
2) Výtvarný obor
V oboru studovalo celkem 43 žáků, z toho v přípravném studiu ke vzdělávání I. stupně základního
studia 7 žáků, v základním studiu I. stupně 35 žáků, v základním studiu II. stupně 1 žákyně.
3) Taneční obor
V oboru studovalo celkem 11 žáků základního studia, z toho v přípravném studiu ke vzdělávání I.
stupně studovalo 6 žáků, v základním studiu I. stupně 5 žáků.
4) Literárně - dramatický obor
V oboru studovalo celkem 25 žáků základního studia, v základním studiu I. stupně 25 žáků.
Celková povolená kapacita kolektivních oborů 80 žáků byla využita na 98,75%.
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4. PŘEHLED ŽÁKŮ V JEDNOTLIVÝCH OBORECH A STUDIJNÍCH
ZAMĚŘENÍCH

Přípravné
studium I. a II.
stupně
základního
studia

I. stupeň

22

197

28

0

0

247

Hra na klavír

4

51

11

0

0

66

Hra na akordeon

0

9

0

0

0

9

Hra na housle

0

15

1

0

0

16

Hra na violoncello

0

5

0

0

0

5

Hra na kytaru

0

42

5

0

0

47

Hra na zobcovou flétnu

5

13

0

0

0

18

Hra na příčnou flétnu

0

11

2

0

0

13

Hra na klarinet

0

12

5

0

0

17

Hra na saxofon

0

3

1

0

0

4

Hra na trubku

0

10

0

0

0

10

Hra na pozoun

0

2

0

0

0

2

Hra na tenor

0

5

0

0

0

5

Hra na tubu

0

2

1

0

0

3

Hra na bicí nástroje

0

4

1

0

0

5

Sólový zpěv

2

13

1

0

0

16

11

0

0

0

0

11

VÝTVARNÝ OBOR

7

35

1

0

0

43

TANEČNÍ OBOR
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

6

5

0

0

0

11

0

25

0

0

0

25

HUDEBNÍ OBOR

Přípravné ročníky

Studium s
rozšířeným
počtem
vyučovacích
II. stupeň hodin

Základní studium

stav k 30. 9. 2015

5

Studium
pro
dospělé

Celkem

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. Čtvrtinu 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. Drobnými úpravami jsme odhlučnili učebny hudebního oboru, aby
vyhovovaly podmínkám stanoveným RVP. Obec Ořechov v letních měsících zrekonstruovala a rozšířila
parkoviště za školou a vybudovala k němu novou příjezdovou cestu ke škole.
Další 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 nutnou výměnu těles a rozvodů topení na Benešově 268. Práce byly
ukončeny a předány zadavateli – městu Modřice k 31. srpnu 2016. Celková hodnota díla byla 200 000,Kč. Děkuji i na tomto místě vedení a zastupitelům města Modřice za podporu naší činnosti. Záměrem,
který bychom chtěli v příštích letech realizovat je zabudování klimatizace do koncertního sálu školy.
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. 2016:
Počet zaměstnanců celkem

23

Přepočtený počet zaměstnanců

14,52

Počet pedagogických pracovníků

20

Počet nepedagogických pracovníků

3

Dohody o provedení práce-počet smluv

8

Počet pedagogických pracovníků přepočtený

12,69

Počet kvalifikovaných pedagogů

20

Počet nekvalifikovaných pedagogů

0

Počet aprobovaných pedagogů

20

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 20 pedagogických pracovníků s věkovým
průměrem 46,65 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. U 3 pedagogů
rozhodnul ředitel základní umělecké školy o uznání odborné kvalifikace na základě jejich dosavadní
umělecké praxe.
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. 2015 nastoupila na pracovní místo učitele Hra na kytaru Lucie Chaloupková – Konzervatoř Brno.
K 31. 8. 2015 ukončila na vlastní žádost pracovní poměr na pozici školníka v ZUŠ Modřice A. Grecová. Na
pracovní místo školník v ZUŠ Modřice nastoupila od 1. 9. 2015 paní Martina Severová.
K 1. 3. 2016 byl přijat na pracovní místo učitele dechových žesťových nástrojů pan MgA. František Kříž,
absolvent JAMU v oboru Hra na trubku, v současnosti 1 trumpetista Filharmonie Brno a orchestru opery
Národního divadla Brno a profesor Konzervatoře Brno. Dohodou byl ukončen k 31.7.2016 pracovní poměr
panu BcA. Lukáši Daňkovi, učiteli dechových nástrojů a dechové kapely Taškaříci, z důvodu jeho studia
na VŠMU v Bratislavě a jeho nové pracovní pozici v Symfonickém orchestru slovenského rozhlasu.
Dohodou byl k témuž dni ukončen pracovní poměr panu MgA. Štěpánu Švestkovi, učiteli předmětu Hra
na violoncello, komorní hra smyčců a Hudební nauka.
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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

23

Jak pomoci dětem s ADHD a ADD – Fakta s.r.o.

1

Dechové a smyčcové soboty – akreditované semináře na Konzervatoři Brno – opakovaně

4

Akademie umění a kultury – vzdělávání seniorů v ZUŠ - AZUŠ

1

Tóny jara – TANDEM

1

Celostátní setkání řídících pracovníků ZUŠ

1

Zkušený učitel – NIDV – cyklus akreditovaných seminářů

3

Semináře – jazzová improvizace JAMU

1

Metodické centrum JAMU – Hudební fakulta – opakovaně, dle tematických celků

2

Studium Masarykova univerzita Brno, bakalářský studijní program

1

Nepedagogičtí pracovníci – pracovní zařazení, dosažené vzdělání
Ekonom školy v souběhu s výkonem práce účetní, hospodářky, personalistky a administrativní pracovnice
školy - vysokoškolské vzdělání ekonomického směru – VUT Brno
Následná odborná vzdělávání: semináře a kurzy k vybrané tématice v souvislosti se stále se měnící
legislativou a potřebami školy.
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 absolvovali 26. 8. 2015 periodické školení BOZP a PO, OZO (osoba
odborně způsobilá) p. Ševčík. U nových zaměstnanců se jednalo o vstupní školení. 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 všech pracovišť BOZP a PO OZO, p. Ševčíkem (firma Chládek s.r.o.). Výstup - dokumentace
BOZP. Ředitel školy provedl v měsíci březnu 2016 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.
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8. ÚDAJE O PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ
Přijímací zkoušky
Přijímání ke studiu ve školním roce 2015/2016.
Naplněnost oborů a značný zájem veřejnosti o umělecké vzdělávání i díky populačně silným ročníkům,
které nastupují k základnímu vzdělávání, opět neumožnily vyhovět všem talentovaným zájemcům.
Kapacita školy je limitována finančními zdroji a nutností jejího striktního dodržení. Celkem bylo přijato
56 nových žáků. Zbývajícím byly nabídnuty kurzy uměleckého vzdělávání, organizované SRPŠ při ZUŠ
Ořechov.

OBORY
Celkem

Počet přijatých

56

Hudební

Výtvarný

Taneční

Literárně - dramatický

34

11

4

7

9. VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
Učební plány
Výuka probíhala v přípravném studiu a v 1., 2., 3. a 4. ročnících I. a II. stupně základního studia
všech čtyř uměleckých oborů dle Školního vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání
Základní umělecké školy Ořechov, s motivačním názvem „Škola hrou, tancem, malbou a přednesem“
(dále jen ŠVP), který měl k 1. 9. 2015 III. vydání.
Ve vyšších ročnících (5.-7./I.)se vyučovalo 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.

Základní cíle výchovy a vzdělávání
Základní cíle výchovy a vzdělávání, které definuje Rámcový vzdělávací program pro základní
umělecké vzdělávání, jsme zapracovali a stanovili ve Školním vzdělávacím programu pro základní
umělecké vzdělávání Základní umělecké školy Ořechov, příspěvková organizace.
Výběr z vizí školy:
Naším cílem je žák:
- jehož osobnost je harmonicky rozvíjena prostřednictvím uměleckého projevu;
- jenž si uměleckým vyjadřováním vytváří a rozvíjí 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;
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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.

Prevence sociálně patologických jevů
K 1. 9. 2015 byl vydán nový Školní řád. Učitelé seznámili v měsíci září 2015 s jeho obsahem všechny své
žáky, zákonní zástupci žáků nezletilých formou seznámení na Přihláškách ke studiu. Obsahuje práva a
povinnosti žáků.
Část druhá - 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 s výše uvedeným 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. Byla přijata zvýšená bezpečnostní opatření, zaměřená
na uzavírání hlavních vstupů do budov a žáci jsou důsledně vedeni k jejich dodržování.

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 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.
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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). Pro školní rok 2016/2017
bude výuka komorní hry ve studijním zaměření Hra na klavír řešena vytvořením nového předmětu Klavírní
seminář.
Údaje o prospěchu žáků ve školním roce 2015/2016:
celkem žáků

prospělo s
prospělo
vyznamenáním

326

249

neprospělo

21

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

0

neklasifikováno
nevykonána postupová
zkouška, ukončena
docházka v průběhu
školního roku

36

20

Výpočet dle Výkazu třídních knih k 30. 6. 2016

Počet absolventů:
OBORY

I. stupeň

II. stupeň

SPD

Hudební

12

3

0

Výtvarný

3

0

0

Taneční

0

0

0

Literárně - dramatický

1

0

0

Seznam absolventů:
HUDEBNÍ OBOR
Absolventi I. stupně základního studia
jméno žáka

název předmětu

pedagogické vedení

1. Buchníčková Anna
2. Butler Michael
3. Cveková Barbora
4. Cveková Barbora
5. Ghazalová Mona
6. Houzar Martin
7. Konečný David
8. Pár Lubomír
9. Renz Nathalie Marie
10. Škorpík Jakub
11. Šťastná Anna
12. Vetterová Kateřina

Hra na klavír
Hra na elektrickou kytaru
Pěvecká hlasová výchova
Hra na klavír
Pěvecká hlasová výchova
Hra na trubku
Hra na saxofon
Hra na housle
Hra na housle
Hra na bicí nástroje
Hra na housle
Hra na kytaru

Jana Šmídová
Pavel Rosendorf
Kateřina Halíčková
Alžběta Grecová
Kateřina Halíčková
Petr Křivánek
Jaroslav Hadrava
Alžběta Grecová
Alžběta Grecová
Jaromír Šula
Alžběta Grecová
Milan Kašuba

Hra na klavír
Hra na klavír
Hra na klavír

Jana Šmídová
Jana Šmídová
Pavla Švestková

II. stupeň základního studia
13. Jedličková Petra
14. Loutocký Petr
15. Nemecz Pavel
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VÝTVARNÝ OBOR
Absolventi I. stupně základního studia
16. Coufalová Natálie
17. Imrichová Eva
18. Wood Anna

Plošná tvorba
Plošná tvorba
Plošná tvorba

Zdeněk Bernát
Zdeněk Bernát
Zdeněk Bernát

LITERÁRNĚ - DRAMATICKÝ OBOR
Absolventi I. stupně základního studia
19. Trenz Patrik

TANEČNÍ OBOR

Dramatika a slovesnost

Olga Marková

nebyl absolvent/ka

10. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
ROK 2015
Září
Svatováclavské hody Modřice - v rámci hodového veselí vystoupil školní dechový orchestr
Taškaříci
Výstava žáků Výtvarného oboru - knihovna Modřice výstava v rámci Svatováclavských hodů
Říjen
žákovský večírek - obecní sál Kulturního centra Ořechov
žákovský večírek - koncertní sál školy v Modřicích;
Listopad
"MOZART OPĚT V OLOMOUCI", IV. ročník soutěžní přehlídky ve hře na klavír, pořádaná ZUŠ Žerotín
Olomouc v rámci Festivalu české a evropské hudby. Soutěže se zúčastnila žákyně klavírní třídy Julie
Hroudná pod pedagogickým vedením učitelky MgA. Jany Šmídové. J. Hroudná školu skvěle
reprezentovala a získala ocenění ve Stříbrném pásmu v 1. B kategorii;
Pásmo veršů a hudby, Obecní knihovna Kulturního centra Ořechov,
žáci hudebního a literárně - dramatického oboru
Vánoční jarmark, nádvoří ZŠ Modřice na ul. Benešova. V rámci programu vystoupili žáci hudebního
oboru;
rozsvícení vánočního stromu - Ořechov, Prštice, školní dechová kapela Taškaříci;
rozsvícení vánočního stromu - Syrovice, Sobotovice - klarinetové kvarteto;
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Prosinec
Rozsvícení vánočního stromu - Modřice, při slavnostním úvodu vystoupil flétnový soubor;
Adventní trhy jako Brno ve Vaňkovce - Clarteto;
Mikulášská KIKA - mikulášská oslava v obchodním domě KIKA, v OC Olympia Modřice, vystoupilo
saxofonové kvarteto Hana a její sígři a smyčcový soubor Tataři;
vánoční koncert Ořechov - Obecní sál KC Ořechov;
vánoční koncert Modřice - koncertní sál školy Modřice;
Brněnské vánoce 2015 - Vánoční pozdrav z Ořechova, náměstí Svobody v Brně. V rámci programu
vystoupilo Clarteto pod pedagogickým vedením p. učitele Pavla Rosendorfa dipl.spec., flétnový
soubor pod pedagogickým vedením p. učitelky Kláry Zavadilové a dechová kapela Taškaříci pod
pedagogickým vedením p. učitele BcA. Lukáše Daňka;
Vánoční koncert v Kostele svatého Augustina v Syrovicích. Vystoupilo Clarteto;
Duchovní koncert žáků a učitelů ZUŠ Ořechov-Modřice. Kostel sv. Jiří v Tikovicích (Ořechov
u Brna);

ROK 2016
Leden
II. společný koncert účastníků Okresních kol soutěží ZUŠ Ořechov - ZUŠ Židlochovice ZUŠ Pohořelice, koncertní sál školy Modřice;
Únor
Společný koncert účastníků Okresních kol soutěží žáků ze ZUŠ Ořechov, ZUŠ Židlochovice a ZUŠ
Pohořelice v sále školy v Pohořelicích;
Karlovarský skřivánek 2016 - soutěžní kolo Jihomoravský kraj, XXI. ročník pěvecké soutěže,
Základní škola, Brno, Kamínky 5, žákyně Barbora Cveková (pedagogické vedení Kateřina Halíčková
Dis.) – 3. místo
Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ČR v Komorní hře s převahou dechových nástrojů, ZUŠ
Oslavany, soutěže se zúčastnilo klarinetové kvarteto CLARTETO (Vendula Šromová, Eliška
Maršálková, Vít Skřička, Damián Adamus), (pedagogické vedení Pavel Rosendorf dipl. spec.);
Klarinetové trio (Miroslav Buchníček, Markéta Masnicová, Kryštof Nováček), (pedagogické vedení
Pavel Rosendorf dipl. spec.);
Žákovský večírek - Modřice, koncertní sál školy Modřice;
Žákovský večírek - Ořechov, Obecní sál Kulturního centra Ořechov;
Okresní kolo soutěže ZUŠ ČR ve Hře na akordeon, ZUŠ Tišnov, soutěže se zúčastnil Vojtěch
Jirků, žák akordeonové třídy MgA. Hany Kalendové;
Březen
Vystoupení pro Klub důchodců Kovolitu Modřice, taneční sál Hotel Gregor Modřice. V rámci
kulturního programu vystoupil školní smyčcový orchestr Tataři pod pedagogickým vedením MgA.
Štěpána Švestky;
Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ČR v Komorní hře s převahou smyčcových nástrojů,
21.- 22. 3.2016, ZUŠ Ořechov byla poprvé ve své historii pořádající školou.
Soutěže se pod pedagogickým vedením Alžběty Grecové zúčastnilo smyčcové kvarteto VIA (Eliška
Horňáková - housle, Lubomír Pár - housle, Anna Šťastná - housle, Ondřej Pavlík - violoncello,
klavírní doprovod - Nikola Švarcová
Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ČR ve Hře na akordeon, ZUŠ Hodonín, soutěže se zúčastnil
Vojtěch Jirků, (pedagogické vedení MgA. Hana Kalendová);
Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ČR v Komorní hře s převahou dechových nástrojů, ZUŠ Smetanova
Brno, Clarteto ve složení Vendula Šromová, Eliška Maršálková, Vít Skřička, Damián Adamus,
(pedagogické vedení Pavel Rosendorf dipl. spec.);
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Duben
Výstava Muzea města Modřice a Muzejního spolku Modřice. Vystoupili žáci hudebního oboru,
klarinetové kvarteto Clarteto;
Taneční trojkoncert Ořechov, Obecní sál Kulturního centra Ořechov. Vystoupili žáci Tanečního
oboru ZUŠ Ořechov-Modřice a hosté ze ZUŠ Klobouky u Brna a ZUŠ Lomnice u Tišnova;
Jarní koncertík, odloučené pracoviště Syrovice. Žáci hudebního oboru;
Svátek dechovky, sokolovna Židlochovice. Školní dechový orchestr Taškaříci, pedagogické vedení
MgA. František Kříž;
Žákovský večírek - Modřice, koncertní sál školy;
Žákovský večírek - Ořechov, Obecní sál KC Ořechov;
Soutěžní krajská přehlídka Literárně - dramatického oboru ZUŠ, Středisko volného času Labyrint,
Švermova 19, Brno. Žákyně LDO pod pedagogickým vedením Olgy Markové;
Květen
Koncert z tvorby pro mládež, ZUŠ Vítězslavy Kaprálové. V programu vystoupili žáci a pedagogové
ZUŠ Ořechov, ZUŠ J. Kvapila, ZUŠ P. Křížkovského, ZUŠ V. Kaprálové v Brně a Konzervatoře Brno.
Naši školu reprezentovalo klarinetové kvarteto Clarteto - Eliška Maršálková, Vít Skřička, Ondřej
Nováček, Damián Adamus pod pedagogickým vedením Pavla Rosendorfa dipl.spec.;
Absolventské představení - Patrik Trenz, (pedagogické vedení Olga Marková), Obecní sál
KC Ořechov;
Klavírní recitál Veroniky Obdržálkové (pedagogické vedení MgA. Jana Šmídová), koncertní sál
školy Modřice;
Absolventský koncert - David Konečný (pedagogické vedení Jaroslav Hadrava), Martin Houzar
(pedagogické vedení Mgr. Petr Křivánek) a Pavel Nemecz (pedagogické vedení Mgr. Pavla
Švestková), Obecní sál Kulturní centrum Ořechov;
"Na apríla ve škole" a pásmo z textů Voskovce, Wericha a I. A. Krylova, taneční sál školy
Modřice. Vystoupí žákyně literárně-dramatického oboru, pedagogické vedení Olga Marková, za
hudebního doprovodu žáků hudebního oboru;
Absolventský koncert - Anna Šťastná, Hra na housle, pedagogické vedení Alžběta Grecová, spolu
se žákyněmi ZUŠ se zaměřením na církevní hudbu (Anežka Šujanová-varhany, Terezie Šťastnávarhany), kostel Nanebevzetí Panny Marie, Brno - Jezuitská ulice;
Červen
Absolventský koncert - Barbora Cveková - Sólový zpěv (pedagogické vedení Kateřina Halíčková
Dis.) a Hra na klavír (pedagogické vedení Alžběta Grecová), Mona Ghazalová - Sólový zpěv
(pedagogické vedení Dis. Kateřina Halíčková), koncertní sál školy Modřice;
Absolventský koncert - Petra Jedličková – Hra na klavír (pedagogické vedení MgA. Jana
Šmídová), Petr Loutocký - Hra na klavír (pedagogické vedení MgA. Jana Šmídová), koncertní sál
školy Modřice;
Krojované hody Želešice. V rámci hodových oslav vystoupil školní dechový orchestr Taškaříci,
pedagogické vedení MgA. František Kříž.
Vystoupení v rámci kulturního programu Musikschule Hohenau an der March - spřátelené
rakouské hudební školy, (kostel) Kirche Hohenau an der March. Žákyně Barbora Cveková a Lucie
Svobodová - sólový zpěv, (pedagogické vedení Kateřina Halíčková DiS.);
Vystoupení pro školní družinu ZŠ Modřice, koncertní sál školy Modřice. Žáci literárně
dramatického oboru pod pedagogickým vedením Olgy Markové;
Koncert bubeníků " Opět po roce přijďte se podívat, jak nás to chce", taneční sál školy Modřice.
Vystoupili žáci studijního zaměření Hra bicí nástroje, (pedagogické vedení Jaromír Šula);
Žákovský koncertík vonící létem, Obecní sál Kulturního centra Ořechov.
„Mozartovy děti“, náměstí Svobody v Brně. Představila se dechová kapela Taškaříci,
(pedagogické vedení MgA. František Kříž);
Absolventský koncert - Lubomír Pár, Hra na housle, (pedagogické vedení Alžběta Grecová),
Nathálie Renz, Hra na housle, (pedagogické vedení Alžběta Grecová) koncertní sál školy Modřice;
Závěrečný koncert - Modřice, koncertní sál školy Modřice.
Závěrečný koncert - Ořechov, Obecní sál Kulturního centra Ořechov.
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Slavnosti města Pohořelice. V rámci slavnostního programu vystoupil smyčcový soubor Tataři
pedagogické vedení MgA. Štěpán Švestka;
Absolventský koncert - Michael Butler, Hra na elektrickou kytaru (pedagogické vedení Pavel
Rosendorf dipl.spec.), Kateřina Vetterová, Hra na kytaru (pedagogické vedení M. Kašuba), Anna
Buchníčková, Hra na klavír (pedagogické vedení MgA. Jana Šmídová), Jakub Škorpík, Hra na bicí
nástroje (pedagogické vedení Jaromír Šula), Natálie Coufalová, Eva Imrichová a Anna Wood –
výtvarný obor (pedagogické vedení Zdeněk Bernát), koncertní sál školy Modřice;
Klavírní recitál Nikol Bókové, koncertní sál školy Modřice;
Hudební pohádkové dopoledne - 2 výchovné koncerty v MŠ Modřice. Školní orchestr Sluňákov
pod pedagogickým vedením Kláry Zavadilové, ve spolupráci s ředitelkou MŠ Modřice Mgr.
Stanislavou Šikulovou, připravil dětem z MŠ dva výchovné koncerty. Pohádkové bytosti budou hrát
pohádkové písničky v úpravě p. Rudolfa Zavadila ml.
MINI BAND - SLAVNÉ PÍSNĚ, „aneb nás to ba s J.Š.“, koncertní sál školy Modřice. Vystoupení
učitelů a žáků Hudebního oboru. Při vystoupení zazněly známé hity od skupin ABBA, Beatles,
Queen a další pod taktovkou MgA. Jany Šmídové.

Soutěže a soutěžní přehlídky 2015/2016
Soutěže žáků základních uměleckých škol České republiky ve školním roce 2015/2016 (MŠMT).
Okresní kolo soutěže žáků základních uměleckých škol České republiky v komorní hře s převahou
dechových dřevěných nástrojů kategorie V. A.
Klarinetové kvarteto Clarteto, ve složení Vendula Šromová, Eliška Maršálková, Vít Skřička a Damián
Adamus – 1. místo s postupem (pedagogické vedení Pavel Rosendorf dipl.spec.)
III. A.
Klarinetové trio ve složení Miroslav Buchníček, Markéta Masnicová a Ondřej Nováček – Čestné uznání
(pedagogické vedení Pavel Rosendorf dipl.spec.)
Krajské kolo soutěže žáků základních uměleckých škol České republiky v komorní hře s převahou
dechových dřevěných nástrojů ve složení Vendula Šromová, Eliška Maršálková, Vít Skřička a Damián
Adamus – 1. místo s postupem (pedagogické vedení Pavel Rosendorf dipl.spec.)
Clarteto – 1. cena
Okresní kolo soutěže žáků základních uměleckých škol České republiky ve Hře na akordeon
kategorie II.
Vojtěch Jirků – 1. místo s postupem (pedagogické vedení MgA. Hana Kalendová)
Krajské kolo soutěže žáků základních uměleckých škol České republiky ve Hře na akordeon
Vojtěch Jirků – 3. místo (pedagogické vedení MgA. Hana Kalendová)
Krajské kolo soutěže žáků základních uměleckých škol České republiky v komorní hře s převahou
smyčcových nástrojů
kategorie IV. /4
smyčcové kvarteto VIA - Eliška Horňáková - housle, Lubomír Pár - housle, Anna Šťastná - housle,
Ondřej Pavlík - violoncello, klavírní doprovod - Nikola Švarcová - 3. místo
(pedagogické vedení Alžběta Grecová)
Krajská soutěžní přehlídka žáků základních uměleckých škol České republiky, Literárně –
dramatického oboru – kolektivní projev dramatický
Ořechovské rebelky – ve složení Karla Abigail Dovala, Anna Foltýnová, Jana Frimmelová, Ivana
Hochmannová, Barbora Odehnalová, Monika Pacalová, Veronika Šustáčková - Pochvalný list
(pedagogické vedení Olga Marková)

Karlovarský skřivánek 2016 - soutěžní kolo Jihomoravský kraj, XXI. ročník pěvecké soutěže
Barbora Cveková – 3. místo (pedagogické vedení Kateřina Halíčková DiS.)
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"MOZART OPĚT V OLOMOUCI", IV. ročník soutěžní přehlídky ve hře na klavír, pořádaná ZUŠ Žerotín
Olomouc v rámci Festivalu české a evropské hudby.
Julie Hroudná - Stříbrné pásmo v 1. B kategorii (pedagogické vedení MgA. Jana Šmídová)

Přijetí žáků ke studiu na vyšších odborných školách
uměleckého zaměření
Žák hudebního oboru Petr Vaňáček (pedagogické vedení Mgr. Petr Křivánek), vykonal úspěšně talentové
zkoušky a byl přijat ke studiu Hry na trubku na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci

11. VÝSLEDKY KONTROL
Revize – hasicí přístroje, elektrospotřebiče
Byly provedeny periodické kontroly hasicích přístrojů na obou pracovištích ZUŠ Ořechov-Modřice
(3 budovy). Kontrolovány byly lhůtníky provozuschopnosti hasebních přístrojů.
- ZUŠ Ořechov: hasicí přístroje, 27. leden 2016 platnost leden 2017
- ZUŠ Modřice: hasicí přístroje, 27. leden 2016 platnost leden 2017
Byly provedeny periodické kontroly elektrických zařízení a přístrojů:
- ZUŠ Ořechov: elektrospotřebiče, 8. duben 2016 platnost duben 2018
- ZUŠ Modřice: elektrospotřebiče, 10. duben 2016 platnost duben 2018
Závěr kontrol – viz. protokoly o revizích.

12. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
1) HLAVNÍ ČINNOST (stav k 31. 12. 2015)
Náklady celkem
Výnosy celkem

7.007.501,39 Kč
7.009.455,66 Kč

Příspěvek na provoz

87.200,- Kč

Čerpání fondů

2.904,- Kč

Limity zaměstnanců
Přímé náklady na vzdělání
Mzdové náklady

14,20
5.900.038,90 Kč
4.626.942,- Kč

Přijaté dotace - město Modřice

50.000,- Kč

Přijaté dotace - obec Ořechov

30.000,- Kč

Výše úplaty za vzdělávání

884.220,- Kč
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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.
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

Taneční

900,- Kč

Literárně - dramatický

700,- Kč

OBORY

1.200,- Kč
kolektivní výuka
1.000,- Kč
kolektivní výuka
700,- Kč
kolektivní výuka

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti

1.954,27 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 za rok 2015 ve výši 15.958,- Kč.

3) dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
V roce 2015 jsme pořídili drobný dlouhodobý hmotný majetek v částce 194.878,- Kč.

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
Spolek rodičů a přátel školy
Spolek rodičů a přátel školy v čele se svou předsedkyní paní Irenou Pšeničkovou podporuje činnost
školy trvale a intenzivně. S ředitelem školy koordinuje své jednotlivé aktivity. Výčet činnosti sdružení je
široký. K nejvýznamnějším patřila podpora a pomoc při organizaci průběhu krajského kola v komorní hře
s převahou smyčcových nástrojů, tvoření adventních věnců, vánoční jarmark v 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, startovného při
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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 maximální
povolené kapacity přijmout ke vzdělávání. Má to 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. Paní Irena Pšeničková
v součinnosti s ředitelem školy pravidelně aktualizuje obsah a vzhled webových stránek školy. 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, příspěvková organizace je členem Asociace základních
uměleckých škol (AZUŠ) od 14. 2. 2005 a platí roční členské příspěvky schválené Valnou hromadou AZUŠ.

15. PODĚKOVÁNÍ ŽÁKŮM ZA VZORNOU REPREZENTACI
ŠKOLY
Blahopřejeme žákům k umístění v okresních a krajských kolech soutěží žáků
ZUŠ a děkujeme za vzornou reprezentaci školy
Ředitel školy udělil při ukončení školního roku 2015/2016 Pochvalu ředitele žákům:

Vendule Šromové, Elišce Maršálkové, Vítu Skřičkovi a Damiánu Adamusovi za vynikající výsledek
v okresním a krajském kole soutěže žáků ZUŠ v komorní hře dřevěných nástrojů ve školním roce
2015/2016 a za dlouholetou a významnou reprezentaci školy
Miroslavu Buchníčkovi, Markétě Masnicové a Kryštofu Nováčkovi za reprezentaci školy v okresním kole
soutěže žáků ZUŠ v komorní hře dřevěných nástrojů ve školním roce 2015/2016
Karle Abigail Dovala, Anně Foltýnové, Janě Frimmelové, Ivaně Hochmannové, Barboře Odehnalové,
Monice Pacalové a Veronice Šustáčkové za reprezentaci školy v krajské soutěžní přehlídce soutěže
Literárně – dramatického oboru žáků ZUŠ ve školním roce 2015/2016
Vojtěchu Jirků za příkladnou a úspěšnou reprezentaci školy v okresním a krajském kole soutěže žáků
ZUŠ ve Hře na akordeon
Julii Hroudné za příkladnou reprezentaci školy v uměleckých soutěžích ve hře na klavír
Petru Vaňáčkovi za dlouholetou reprezentaci školy ve hře na trubku
Štěpánu Žákovi za vynikající studijní výsledky a za příkladné zapojení do komorní a souborové hry
ve školním roce 2015/2016
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16. PŘÍSPĚVEK DO ZPRAVODAJŮ V OŘECHOVĚ A MODŘICÍCH
V MĚSÍCI ČERVNU 2016
Vážení občané.
Léto a školní prázdniny jsou v plném běhu. I v tomto, nejen pro žáky radostném období, bych Vás rád informoval
a shrnul dění v Základní umělecké škole Ořechov s pobočkami v Modřicích a odloučeném pracovišti v Syrovicích
v souvislosti s končícím se školním rokem 2015/ 2016 (oficiální konec je 31. srpna).
Při poohlédnutí se zpět do jeho počátku, se v Modřicích na Svatováclavských hodech prezentovala školní dechová
kapela Taškaříci. Tentýž soubor symbolicky uzavřel posledním vystoupením také školní rok při hodovém veselí
koncem června „pod májů“ na hřišti v Želešicích. Obě vystoupení měla velmi příznivé ohlasy. Děkuji rodičům za
pomoc při dopravě na místa muzicírování. Za zmínku stojí účast žákyně školy na IV. ročníku soutěžní přehlídky ve
hře na klavír, „Mozart opět v Olomouci", pořádané na podzim v rámci Festivalu české a evropské hudby. Soutěže
se zúčastnila žákyně klavírní třídy Julie Hroudná, pod pedagogickým vedením učitelky MgA. Jany Šmídové. Skvěle
reprezentovala školu a získala ocenění ve Stříbrném pásmu. Čas běžel svým stále se zrychlujícím tempem dál
a hudebními příspěvky jsme přispěli ke sváteční náladě při rozsvěcování vánočních stromů v Ořechově, Modřicích,
Syrovicích, Pršticích, v brněnské Vaňkovce, v obchodním centru Kika Brno, na náměstí Svobody vystoupilo v rámci
„Brněnských vánoc 2015“ klarinetové a flétnové kvarteto a dechová kapela Taškaříci. Měli jsme možnost uspořádat
v kostele sv. Jiří v Tikovicích nádherný koncert duchovní hudby žáků a učitelů. Děkuji na tomto místě ještě jednou
za velmi vstřícný postoj váženému panu faráři ThMgr. P. Mariuszi Sierpniakovi Vánoční koncert v kostele sv.
Augustina v Syrovicích uzavřel kalendářní rok 2015. Vystoupilo klarinetové kvarteto „Clarteto“, pedagogické
vedení Pavel Rosendorf dipl.spec.
Druhé pololetí jsme zahájili společnými trojkoncerty se ZUŠ Židlochovice a Pohořelice, následovaly soutěže žáků
uměleckých škol, kde nás úspěšně s postupy do krajských kol přes první místa v kolech okresních reprezentovali
Vojtěch Jirků – hra na akordeon (3. místo v kole krajském), pedagogické vedení MgA. Hana Kalendová a klarinetové
„Clarteto (1. místo v krajském kole), pedagogické vedení Pavel Rosendorf, dipl. spec.
O krajském kole soutěže žáků ZUŠ ČR v Komorní hře s převahou smyčcových nástrojů, kdy ZUŠ Ořechov byla
pořádající školou, jsem vás informoval v předchozím čísle zpravodaje.
V jarním období jsme se zúčastnili „Svátku dechovky“ v sokolovně Židlochovice, který skvěle zorganizovala v rámci
Dnů města místní ZUŠka. Vystoupily dechové orchestry ZUŠ Židlochovice, Rosice a naši Taškaříci, které vedl poprvé
nový učitel MgA. František Kříž.
K uměleckému projevu patří i umění taneční. Již druhý taneční trojkoncert se konal v Obecním sále Kulturního
centra Ořechov. Vystoupili žáci Tanečního oboru ZUŠ Ořechov-Modřice, pedagogické vedení MgA. Jana Suchá, hosté
ze ZUŠ Klobouky u Brna a ZUŠ Lomnice u Tišnova. Děkuji na tomto místě za pomoc a součinnost panu Kamilu
Majdovi (Ořechovští divadelníci) za perfektní jevištní osvětlovací práci.
Měli jsme celkem 19 absolventů hudebního, výtvarného i literárně dramatického oboru), z nichž jeden se
uskutečnil i v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně, Jezuitské ulici.
Hudební radost si udělali společně učitelé a žáci v MINI BANDU. Pod vedením MgA. Jany Šmídové zazněly známé
hity od hudebních skupin ABBA, BEATLES, QUEEN a dalších. Koncert byl posluchači velmi spontánně přijat. Ve
dnech červnových vystoupila a výborně reprezentovala školu i obec opět v Brně na náměstí Svobody dechová kapela
Taškaříci v rámci akce „Brno – město uprostřed Evropy“ a „Mozartovy děti“ pod záštitou hejtmana Jihomoravského
kraje. Zmíním ještě hudební příspěvek při závěrečném koncertu naší partnerské školy Musikschule v kostele v
Hohenau v Dolním Rakousku. Velký aplaus za svůj pěvecký výkon sklidily žákyně z pěvecké třídy Kateřiny
Halíčkové DiS., Barbora Cveková a Lucie Svobodová.
Při rekapitulaci nesmím opomenout poděkovat za systematickou, obětavou a nezištnou práci našeho SRPŠ v čele s
paní Irenou Pšeničkovou. Výbor a jeho členové podporují činnost školy po své linii a pokládáme je za nedílnou
součást školy.
Co dodat na závěr tohoto letního přemítání? V příštím školním roce oslavíme v měsíci červnu výročí 65 let od
založení školy. Budeme velmi rádi, když přijmete naše pozvání.
Dovolte mi i touto cestou poděkovat také pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školy za jejich práci a
přát jim klidnou a zaslouženou dovolenou.
Žákům přejeme krásné prázdniny a Vám všem příjemné a pohodové dny.
P. Křivánek, ředitel školy

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.
V Ořechově 30. září 2016

Mgr. Petr Křivánek
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