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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:

49 46 17 02

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
Literárně - dramatický

80 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 i dalších jako z Moravan, Nebovid,
Rajhradu, Popovic. 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 2017/2018 pro výuku čtyř uměleckých oborů celkovou povolenou
kapacitu 327 žáků. Z toho pro hudební obor 247 žáků, výtvarný, taneční a literárně - dramatický obor
celkem 80 žáků.
V jednotlivých oborech studovalo ve školním roce 2017/2018 celkem 327 žáků, z toho 189 dívek
a 9 cizinců (3 ze zemí EU). V přípravném studiu ke vzdělávání I. stupně základního studia 31 žáků
(23 dívek), v základním studiu I. stupně 275 žáků (154 dívek), v základním studiu II. stupně 21 žáků
(12 dívek).
Ve školním roce absolvovalo I. a II. stupeň základního studia 29 žáků. I. stupeň absolvovalo 25 žáků,
z toho 12 dívek. II. stupeň 4 žáci, z toho 2 dívky.
Hudební obor - I. stupeň absolvovalo 22 žáků, II. stupeň 4 žáci, výtvarný obor - I. stupeň absolvovali
2 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 22 žáků, v základním studiu I. stupně 208 žáků, v základním studiu II. stupně
17 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 2 žáci, v základním studiu I. stupně 36 žáků, v základním studiu II. stupně
2 žáci.
3) Taneční obor
V oboru studovalo celkem 15 žáků základního studia, z toho v přípravném studiu ke vzdělávání
I. stupně studovalo 5 žáků, v základním studiu I. stupně 10 žáků.
4) Literárně - dramatický obor
V oboru studovalo celkem 25 žáků základního studia, v základním studiu I. stupně 23 žáků,
v základním studiu II. stupně 2 žáci. Celková povolená kapacita kolektivních oborů 80 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

Studium s
rozšířeným
počtem
vyučovacích
II. stupeň hodin

Základní studium

I. stupeň

Studium
pro
dospělé

Celkem

HUDEBNÍ OBOR

22

201

29

0

0

247

Hra na klavír

3

54

5

0

0

62

Hra na akordeon

0

10

0

0

0

10

Hra na housle

1

15

2

0

0

17

Hra na violoncello

0

5

0

0

0

5

Hra na kytaru

0

43

1

0

0

44

Hra na zobcovou flétnu

2

12

0

0

0

14

Hra na příčnou flétnu

0

15

1

0

0

16

Hra na klarinet

0

11

3

0

0

14

Hra na saxofon

0

6

1

0

0

7

Hra na trubku

0

9

0

0

0

9

Hra na pozoun

0

1

1

0

0

2

Hra na tenor

0

4

0

0

0

4

Hra na tubu

0

1

1

0

0

2

Hra na bicí nástroje

0

5

1

0

0

6

Sólový zpěv

1

17

1

0

0

19

15

0

0

0

0

17

VÝTVARNÝ OBOR

2

36

2

0

0

40

TANEČNÍ OBOR
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

5

10

0

0

0

15

2

21

2

0

0

25

Přípravné ročníky

stav k 30. 9. 2017
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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 23 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 hygienickým podmínkám stanoveným RVP. Obec Ořechov 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 housle, 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 odizolování budovy, zateplení pláště, zhotovení
fasády, rekonstrukci příčky a provedení sanační omítky uvnitř budovy Benešova 268. Práce byly
ukončeny v měsíci srpnu 2018 a předány zadavateli – městu Modřice k 31. srpnu 2018. Celková výše
zakázky byla 1 500 000,- 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. 6.2018:
Počet zaměstnanců celkem

23

Přepočtený počet zaměstnanců

15,22

Počet pedagogických pracovníků

21

Počet nepedagogických pracovníků

2

Dohody o provedení práce-počet smluv

5

Počet pedagogických pracovníků přepočtený

13,31

Počet kvalifikovaných pedagogů

21

Počet nekvalifikovaných pedagogů

0

Počet aprobovaných pedagogů

21

Počet neaprobovaných pedagogů

0

Počet nově přijatých pedagogů

0

Z toho přijatých absolventů

0

Počet externích pracovníků

0

Rozvázání pracovního poměru z důvodu odchodu do důchodu

1

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 21 pedagogických pracovníků s věkovým
průměrem 48 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 28. 2. 2018 ukončila na vlastní žádost Dohodou pracovní poměr na pozici školníka v ZUŠ Ořechov paní
Jiřina Floriánová a odešla do starobního důchodu. Na pracovní místo školník v ZUŠ Ořechov nastoupila
od 1. 3. 2018 paní Petra Švarcová.
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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

24

Valná hromada AZUŠ

1

Roční cyklus -Smyčcové soboty – Konzervatoř Brno

1

Roční cyklus -Akordeonové soboty – Konzervatoř Brno

1

Roční cyklus - Dechové soboty – Konzervatoř Brno

1

Klavírní semináře v Metodickém centru JAMU v Brně

1

Kytarový seminář J.M. Raka

1

Kytarový seminář Pavla Seidla

1

Elektronická organizace soutěží ZUŠ

1

Šablony II.

1

Využití nových metod a forem ve výuce hudebně teoretických předmětů na ZUŠ

1

Zvládání obtížných situací ve výuce ZUŠ

1

Konference ZUŠ

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 31. 8. 2017 periodické školení BOZP a PO, OZO (osoba
odborně způsobilá) Ing. Brnková. 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 všech pracovišť kontrola BOZP a PO OZO Antonín Chládek (firma Chládek s.r.o.). Výstup dokumentace BOZP. Ředitel školy provedl v měsíci březnu 2018 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 2017/2018.
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
51 nových žáků. Zbývajícím byly nabídnuty kurzy uměleckého vzdělávání, organizované SRPŠ při ZUŠ
Ořechov.

OBORY
Celkem

Počet přijatých

51

Hudební

Výtvarný

Taneční

Literárně dramatický

40

4

2

5

9. VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
Učební plány
Výuka probíhala v přípravném studiu a v 1., 2., 3,. 4., 5., 6. ročnících I. a II. stupně základního
studia všech čtyř uměleckých oborů dle 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), s platností od 1. 9. 2012, který má k 30. 8. 2016 IV.
vydání.
V 7./I. + 4/I. – učební plán 4. b 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.
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 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;
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Výběr ze zvolených výchovných a vzdělávacích strategií:
- předáváme 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 byl diagnostikován 1 žák. Pedagogicko – psychologická poradna Brno stanovila
stupeň podpory PO 3 a asistenta v ZV pro ČJ. Jeho výuka probíhá v ZUŠ dle doporučené organizace
výuky PPP bez IVP.
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
Učitelé seznámili v měsíci září 2017 s obsahem Školního řádu všechny své žáky, zákonní zástupci žáků
nezletilých formou seznámeni na Přihláškách ke studiu. Školní řád 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 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. Postupové komisionální zkoušky
a závěrečné zkoušky vykonali žáci hudebního oboru v souladu s Vyhláškou 71/2005 Sb., o základním
uměleckém vzdělávání. Žáci výtvarného oboru výstavami svých prací při oslavě 65 výročí založení školy
a výstavami v přilehlých prostorách koncertního a obecního sálu při příležitosti koncertů. Žáci
tanečního oboru vystoupením při tanečním trojkoncertu v měsíci dubnu. Žáci literárně dramatického
oboru formou samostatných představení.
Docházka, omluvené a neomluvené hodiny
Docházka žáků do výuky dle výstupů a součtů omluvených hodin byla standardní. Zaznamenal
jsem 1 případ, který si vynutil v této oblasti nutnost konzultace a zjednání nápravy se zákonným
zástupcem žáka nezletilého. Nebyla udělena neomluvená hodina. Rodiče zlepšují svůj přístup i ve
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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). Již ve školním roce 2016/2017 byla
výuka komorní hry ve studijním zaměření Hra na klavír řešena předmětem Klavírní seminář. Žáci
navštěvovali tento předmět se zájmem. Ve školním roce bylo takto umožněno studovat předmět
Hudební nauky za konkrétně časově i obsahově vymezených podmínek celkem 22 žákům hudebního
oboru.
Údaje o prospěchu žáků ve školním roce 2017/2018:
Celkem žáků

Prospělo s
vyznamenání
m

327

257

Prospělo

Neprospělo

31

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

0

26

Počet absolventů: 29
OBORY

I. stupeň

II. stupeň

Hudební

22

4

Výtvarný

2

0

Taneční

0

0

Literárně - dramatický

1

0

Seznam absolventů:
HUDEBNÍ OBOR
Absolventi I. stupně základního studia
jméno žáka
předmět
1. Benda Vojtěch
Hra na klavír
2. Brabec Michal
Hra na saxofon
3. Březina Jakub
Pěvecká hlasová výchova
4. Cimrman Michal
Hra na elektrickou kytaru
5. Drnovský Michal
Hra na příčnou flétnu
6. Eichnerová Sabina
Hra na příčnou flétnu
7. Hroudná Adéla
Hra na příčnou flétnu
8. Janek Filip
Hra na tenor
9. Jedličková Helena
Pěvecká hlasová výchova
10. Kapitániková Simona
Hra na elektrickou kytaru
11. Matuška Lukáš
Hra na klavír
12. Němcová Michaela
Hra na příčnou flétnu
13. Nováček Kryštof
Hra na klarinet
14. Párová Eliška
Hra na klavír
15. Pištěková Kristýna
Hra na klavír
16. Salneková Alena
Hra na akordeon
17. Slepánek Lukáš
Hra na příčnou flétnu
18. Smejkal Tomáš
Hra na trubku
19. Šťastná Zdislava
Hra na housle
20. Trenz Tomáš
Hra na trubku
21. Trenzová Monika
Hra na klavír
22. Večeřová Tereza
Hra na příčnou flétnu
II. stupeň základního studia
23. Bartončík Jan
Hra na tubu
24. Felcmanová Adéla
Hra na klavír
25. Machová Barbora
Hra na klavír
26. Skřička Vít
Hra na klarinet
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ročník
7/I
4/I
7/I
7/I
4/I
4/I
4/I
4/I
7/I
7/I
7/I
4/I
4/I
7/I
7/I
7/I
4/I
4/I
7/I
4/I
7/I
4/I

pedagogické vedení
Barbora Křemenáková
Pavel Rosendorf
Kateřina Čechovská
Pavel Rosendorf
Klára Zavadilová
Klára Zavadilová
Klára Zavadilová
František Kříž
Kateřina Čechovská
Pavel Rosendorf
Tereza Plešáková
Klára Zavadilová
Pavel Rosendorf
Tereza Plešáková
Tereza Plešáková
Hana Kalendová
Klára Zavadilová
František Kříž
Alžběta Grecová
Petr Křivánek
Pavla Švestková
Klára Zavadilová

4/II
4/II
4/II
4/II

František Kříž
Alžběta Grecová
Jana Máslová
Pavel Rosendorf

VÝTVARNÝ OBOR

pedagogické vedení

Absolventi I. stupně základního studia
jméno žáka
27. Hroudný Ondřej
Objektová a akční tvorba
28. Peloušková Klára
Objektová a akční tvorba
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

7/I
7/I
Olga Marková

pedagogické vedení

Absolventi I. stupně základního studia
jméno žáka
29. Hrubý Marek
Herecká průprava
TANEČNÍ OBOR

Zdeněk Bernát

7/I

nebyl absolvent/ka

10. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
ROK 2017
Září
Svatováclavské hody Modřice - v rámci hodového veselí vystoupil školní dechový orchestr
Taškaříci pod vedením MgA. Františka Kříže
Říjen
žákovský večírek - obecní sál Kulturního centra Ořechov
žákovský večírek - koncertní sál školy v Modřicích
Listopad
Vánoční jarmark, nádvoří ZŠ Modřice na ul. Benešova. V rámci programu vystoupili žáci
hudebního oboru
rozsvícení vánočního stromu – Radostice (společně s pěveckým sborem ZŠ Radostice) Ořechov,
Prštice, školní dechová kapela Taškaříci
rozsvícení vánočního stromu – Syrovice a Hajany - klarinetové kvarteto
rozsvícení vánočního stromu – Modřice - žáci flétnové třídy
Prosinec
Mikulášoviny – společné vystoupení žáků Literárně dramatického oboru, Přípravné hudební
výchovy a Hudební nauky v Ořechově i Modřicích
Vánoční koncert - Modřice, koncertní sál školy Modřice. Vánoční vystoupení žáků Základní
umělecké školy Ořechov – Modřice
Brněnské vánoce 2017, nám. Svobody v Brně. Vystoupení klarinetového kvarteta Clarteto,
pedagogické vedení Pavel Rosendorf dipl.spec., flétnového souboru Monoceros, pedagogické
vedení Klára Zavadilová a dechového orchestru Taškaříci, pedagogické vedení MgA. František
Kříž. Vystoupení žáků tanečního oboru v komponovaném pořadu společně se ZUŠ Kuřim.
Vánoční koncert – Ořechov, Obecní sál v KC Ořechov. Vánoční vystoupení žáků Základní
umělecké školy Ořechov – Modřice
Vánoční koncert - Oblastní charita Rajhrad, Chráněné bydlení svaté Luisy v Rajhradě.
saxofonové kvarteto "Hana a její sígři"
Adventní koncert, kostel sv. Jiří v Tikovicích. Duchovní koncert - společné vystoupení žáků
a učitelů Základní umělecké školy Ořechov v kostele sv. Jiří v Tikovicích (Ořechov u Brna).

12

ROK 2018
Leden
Benefiční koncert - pod záštitou města Modřice, chrám sv. Gotharda v Modřicích. Modřický chrámový
sbor, Hana a její sígři - saxofonový kvartet ZUŠ Ořechov - Modřice a Smíšený pěvecký sbor města
Modřice. Výtěžek koncertu byl věnován na opravy varhan
Školní kolo soutěže MŠMT pro žáky ZUŠ - Hra na dřevěné nástroje, Hra na žesťové nástroje, Sólový
zpěv, koncertní sál školy Modřice
Jubilejní 90. komorní koncert na radnici, zasedací sál radnice Modřice. Vendula Šromová (klarinet),
Jiří Brada (fagot), MgA. Jana Máslová (klavír), Pavel Rosendorf, dipl.spec.(klarinet)
Únor
Předsoutěžní trojkoncerty ZUŠ Ořechov, Židlochovice, Pohořelice, koncertní sál školy Modřice, sál
ZUŠ Židlochovice, sál ZUŠ Pohořelice, ZUŠ Rosice – koncertní sál na pobočce v Zastávce u Brna.
Zúčastnili se žáci škol soutěže MŠMT Hra na dřevěné nástroje, Hra na žesťové nástroje, Sólový zpěv,
kteří předvedli repertoár, se kterým se zúčastnili okresních kol soutěží ZUŠ pořádaných MŠMT
OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE MŠMT - Sólový a komorní zpěv, koncertní sál školy Modřice. ZUŠ Ořechov byla
pořádající školou okresního kola soutěže žáků Základních uměleckých škol České republiky v Sólovém
a komorním zpěvu, vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro školní rok
2017/2018
Březen
Žákovský večírek - Modřice, koncertní sál školy Modřice. Žáci hudebního oboru
Žákovský večírek - Ořechov, Obecní sál KC Ořechov. Žáci hudebního oboru
PIANOFORTE PER TUTTI aneb klavír pro všechny, obřadní síň piaristického kláštera - ZUŠ Příbor.
2. ročník soutěžní přehlídky ve hře na klavír.
Sál hotelu Gregor Modřice. Vystoupení žáků Hudebního oboru pro členy Klubu důchodců Kovolitu
Modřice.
Taneční soutěžní přehlídka, divadlo Radost Brno. Soutěžní vystoupení žáků Tanečního oboru.
Duben
Pasivní dům Modřice. Vystoupení žáků Literárně dramatického oboru a žáků Hudebního oboru akordeonistů z třídy p. učitelky MgA. Hany Kalendové.
Klavírní recitál Nikol Bókové, koncertní sál školy Modřice. Česká klavírní interpretka Nikol Bóková je
posluchačkou Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve třídě Jana Jiraského.
3. ročník společného tanečního trojkoncertu ZUŠ Ořechov-Modřice, ZUŠ Klobouky u Brna a ZUŠ
Lomnice u Tišnova. Obecní sál KC Ořechov
Květen
4. ročník společného tanečního trojkoncertu ZUŠ Ořechov-Modřice, ZUŠ Klobouky u Brna a ZUŠ
Lomnice u Tišnova. Obecní sál KC Ořechov
Absolventské koncerty a výstavy výtvarných prací žáků Hudebního a Výtvarného oboru
Kytarový recitál Adama Trunečky, koncertní sál školy Modřice. Vystoupení posluchače JAMU Brno.
Den matek - Modřice, koncertní sál školy Modřice, žáci hudebního oboru - Přípravné hudební výchovy
a 1. ročníků.
Den matek - Ořechov, Obecní sál KC Ořechov, žáci hudebního oboru - Přípravné hudební výchovy
a 1. ročníků.
2. ročník ZUŠ OPEN - "POSPOLU". Kombinovaný program prezentace Hudebního, Výtvarného
a Literárně-dramatického oboru školy. Hudební obor - sólová vystoupení, komorní soubory s různým
obsazením; Výtvarný obor - výstava prací žáků a jejich tvorba v plenéru; Akce se konala na upraveném
prostoru před Obecní hospodou v sousedství fotbalového hřiště
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Noc kostelů farnosti Ořechov, kostel svatého Šimona a Judy Radostice. Vystoupení žáků Hudebního
oboru.
XXVI. ročník národní soutěžní přehlídky dětských dechových hudeb Čermákovo Vysoké Mýto, náměstí
Přemysla Otakara II., Vysoké Mýto. Soutěžní přehlídka dětských dechových orchestrů do 40 členů
s průměrným věkem do 19 let. Školní dechový orchestr Taškaříci pod pedagogickým vedením MgA.
Františka Kříže.
Jarní koncert dechových kapel ZUŠ Ořechov a ZUŠ Židlochovice, Obecní sál KC Ořechov. Společné
vystoupení dechového orchestru Taškaříci a dechového orchestru ZUŠ Židlochovice
Kytarový koncert žáků ZUŠ Ořechov a ZUŠ Židlochovice, koncertní sál školy Modřice. Vystoupení žáků
obou škol v rámci dlouhodobé spolupráce
92. komorní koncert na radnici - Setkání při swingu a sborovém zpěvu, zasedací sál radnice na nám.
Svobody v Modřicích. Vystoupilo Jazzové trio - Milan Kašuba (kytara), Miroslav Hanák (klavír), Vincenc
Kummer (kontrabas), sólisté ze třídy Pavla Rosendorfa dipl. spec. - Vendula Šromová (klarinet), Eliška
Maršálková (klarinet), Damián Adamus (tenorsaxofon)
Červen
Představení "MAŠKARNÍ" z textů knihy Miloše Macourka "Živočichopis", koncertní sál školy Modřice. Žáci
Literárně dramatického oboru - Igor Běloševič, Anna Dvořáková, Markéta Holíková, Kateřina Johnová,
Aneta Malá, Anna Podracká, Tereza Řehořová, Sabina Trtílková.
Absolventské představení Marka Hrubého - Literárně dramatický obor. Představení muzikálu "Ať žijí
duchové", žáci pěveckého oddělení a Literárně dramatického oboruMOZARTOVY DĚTI 2018, náměstí
Svobody v Brně. V rámci projektu Mozartovy děti, který Filharmonie Brno spolu se ZUŠ Brna
a Jihomoravského kraje pořádá v rámci festivalu "Brno - město uprostřed Evropy", vystoupili Taškaříci
Školní dechový orchestr Taškaříci v Rakousku, obec Drösing Dolní Rakousko. V rámci dlouhodobé
spolupráce vystoupil jako host školní dechový orchestr Taškaříci společně s žáky rakouské umělecké
školy Musikschule Hohenau an der March před kostelem sv. Vavřince (Kath. Pfarrkirche hl. Laurentius)
v obci Drösing v Dolním Rakousku.
Rytmické hry - koncert bubeníčků, 28. červen 2018, 16.00 hodin, učebna školního orchestru v KC
Ořechov. Vystoupení žáků Hudebního oboru - hra na bicí, pedagogické vedení Jaromír Šula.

Soutěže a soutěžní přehlídky 2017/2018

Soutěže žáků základních uměleckých škol České republiky ve školním roce
2017/2018 (MŠMT)
Výsledkové listiny
Okresní kolo soutěže – Sólový a komorní zpěv, ZUŠ Ořechov
Agáta Kratochvílová
Eliška Škorpíková
Tereza Šteffelová
Tereza Večeřová
Helena Jedličková

2.
3.
1.
3.
2.

místo
místo
místo
místo
místo

0. kategorie I. kategorie
III. kategorie
VII. kategorie
IX. kategorie
pedagogické vedení BcA. Kateřina Čechovská DiS.
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Okresní kolo soutěže – Hra na dechové dřevěné nástroje - Hra na příčnou flétnu, ZUŠ Oslavany
Michal Drnovský
Tereza Večeřová

1. místo
3. místo

VIII. kategorie
IX. kategorie
pedagogické vedení Klára Zavadilová

ČU I. stupně
2. místo

VI. kategorie
XI. kategorie
pedagogické vedení Pavel Rosendorf dipl.spec.

3. místo
ČU I. stupně
2. místo

VI. kategorie
VI. kategorie
X. kategorie
pedagogické vedení Pavel Rosendorf dipl.spec.

Hra na klarinet
Ctibor Foltýn
Vít Skřička

Hra na saxofon
Petr Pauk
Veronika Chovancová
Damián Adamus

Okresní kolo soutěže – Hra na dechové žesťové nástroje - Hra na trubku, ZUŠ Rosice
Tomáš Smejkal

3. místo

IX. kategorie
pedagogické vedení MgA. František Kříž

ČU I. stupně

X. kategorie
pedagogické vedení Jaroslav Hadrava

3. místo

VI. kategorie
pedagogické vedení Jaroslav Hadrava

Hra na trombon
Petr Kadlec
Hra na tenor
Adam Smejkal
Hra na tubu
Blažej Peloušek

1. místo s postupem VII. kategorie
pedagogické vedení MgA. František Kříž

Krajské kolo soutěže - Hra na dechové žesťové nástroje - Hra na tubu,
ZUŠ Smetanova Brno
Blažej Peloušek

2. místo

VII. kategorie
pedagogické vedení MgA. František Kříž

Blahopřejeme žákům hudebního oboru k umístění v okresních a krajském
kole soutěží žáků ZUŠ, vyhlášených MŠMT ČR pro školní rok 2017/2018 a
děkujeme za vzornou reprezentaci školy
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2. ročník soutěžní přehlídky ve hře na klavír PIANOFORTE PER TUTTI aneb
klavír pro všechny.
Organizátor - ZUŠ Příbor.
Stříbrné pásmo
Julie Hroudná
Alžběta Slaná
Veronika Obdržálková
Barbora Machová
pedagogické vedení MgA. Jana Máslová

Děkujeme za vynikající reprezentaci školy

XXVI. ročník národní soutěžní přehlídky dětských dechových hudeb
Čermákovo Vysoké Mýto.
Soutěžní přehlídka dětských dechových orchestrů do 40 členů.
Dechový orchestr Taškaříci
pedagogické vedení MgA. František Kříž
Zvláštní cena poroty za sólový výkon - Blažej Peloušek - hra na tubu
Zvláštní cena poroty za sólový výkon - Barbora Cveková – zpěv

Děkujeme za vynikající reprezentaci školy

Přijetí žáků ke studiu na vyšších odborných školách
uměleckého zaměření
Natálie Coufalová
Patrik Trenz

Střední škola umění a designu, stylu a módy Brno
Konzervatoř Brno, obor hudebně dramatické umění
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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, únor 2018 platnost únor 2019
- ZUŠ Modřice: hasicí přístroje, únor 2018 platnost únor 2019
Byly provedeny periodické kontroly elektrických zařízení a přístrojů:
- ZUŠ Ořechov: elektrospotřebiče, 8. duben 2016 platnost duben 2019
- ZUŠ Modřice: elektrospotřebiče, 10. duben 2016 platnost duben 2019
Závěr kontrol – viz. protokoly o revizích.
Ve dnech 9. - 11. 4. 2018 byla uskutečněna veřejnosprávní kontrola z odboru kontrolního
a právního JMK.
Předmět kontroly:
-

hospodaření s veřejnými prostředky,

-

vnitřní kontrolní systém,

-

dodržování právních předpisů.

Kontrolované období: rok 2017.
Výsledek kontroly: kontrolou nebyly zjištěny žádné závady.

12. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
1) HLAVNÍ ČINNOST (stav k 31. 12. 2017)
Náklady celkem
Výnosy celkem

8.002.904,48 Kč
8.002.969,75 Kč

Příspěvek na provoz

59.000,- Kč

Čerpání fondů

26.510,- Kč

Limity zaměstnanců
Přímé náklady na vzdělání

15,03
6.922.906,82 Kč

Mzdové náklady

5.319.154,- Kč

Přijaté dotace - město Modřice

50.000,- Kč

Přijaté dotace - obec Ořechov

25.000,- Kč

Výše úplaty za vzdělávání

881.640,- 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

65,27 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 vytvořila zisk za rok 2017 ve výši 15.830,- Kč.

3) dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
V roce 2017 jsme pořídili drobný dlouhodobý hmotný majetek v částce 49.544,- Kč, drobný
dlouhodobý nehmotný majetek v částce 3.025,-Kč a dlouhodobý hmotný majetek v částce 47.190,- Kč
(kopírovací stroj Nashuatec MPC 2011).

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
Sdružení 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
ve Hře smyčcových nástrojů a velmi významně i při oslavách 65. výročí založení školy.
Již tradičně se uskutečnila tvorba 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, atd. Za velmi
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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, okres Brno-venkov 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 krajském kole soutěží žáků ZUŠ
a děkujeme za vzornou reprezentaci školy
Ředitel školy udělil při ukončení školního roku 2017/2018 Pochvalu ředitele žákům:
Tereze Šteffelové,
za vynikající reprezentaci školy v okresním kole soutěže v Sólovém a komorním zpěvu
Agátě Kratochvílové, Elišce Škorpíkové, Tereze Večeřové, Heleně Jedličkové,
za reprezentaci školy v okresním kole soutěže v Sólovém a komorním zpěvu
Michalu Drnovskému, Vítu Skřičkovi, Damiánu Adamusovi
za vynikající reprezentaci školy v okresním kole soutěže Hra na dechové dřevěné nástroje
Ctiboru Foltýnovi, Tereze Večeřové, Petru Paukovi, Veronice Chovancové
za reprezentaci školy v okresním kole soutěže Hra na dechové dřevěné nástroje
Blažeji Pelouškovi za vynikající reprezentaci školy v okresním kole a krajském kole soutěže ve Hře na
dechové žesťové nástroje
Adamu Smejkalovi, Tomáši Smejkalovi, Petru Kadlecovi
za reprezentaci školy v okresním kole soutěže Hra na dechové žesťové nástroje
Julii Hroudné, Alžbětě Slané, Veronice Obdržálkové a Barboře Machové
za reprezentaci školy v 2. ročníku soutěžní přehlídky PIANOFORTE PER TUTTI
dechovému orchestru Taškaříci a jeho sólistům Barboře Cvekové a Blažeji Pelouškovi
za vynikající reprezentaci školy v XXVI. ročník národní soutěžní přehlídky dětských dechových

hudeb Čermákovo Vysoké Mýto.
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Příspěvek do Zpravodajů v Ořechově a Modřicích v září 2018
Vážení občané.
Po nádherném letním období jsou již školní prázdniny minulostí. Po tomto, pro školu jen zdánlivě
odpočinkovém čase, bych Vás rád informoval o dění a činnosti v Základní umělecké škole Ořechov
s pobočkami v Modřicích a odloučeném pracovišti v Syrovicích ve školním roce 2017/ 2018.
Jako všechny předešlé školní roky byl i tento naplněn mimo to hlavní, což je výchova a vzdělávání
v uměleckých oborech, mnoha vystoupeními různého rozsahu a charakteru. Žáci na nich prezentovali
své umělecké dovednosti a vystupováním reprezentovali nejen naši školu, ale i obce Ořechov, Syrovice
a město Modřice. Kromě interních, periodicky se opakujících vystoupení, zmíním ta významnější.
Při poohlédnutí se zpět do počátku školního roku, se již tradičně v Modřicích na Svatováclavských
hodech prezentovala s velmi příznivým ohlasem školní dechová kapela Taškaříci. Podzimní měsíce byly
naplněny přípravou na vystoupení v adventním období a vánoční koncerty. K neopakovatelné atmosféře
rozsvěcení vánočních stromů jsme rádi přispěli v Ořechově, Modřicích, Syrovicích, Radosticích (zde
společným účinkováním s pěveckým žákovským sborem místní ZŠ), v Pršticích a Hajanech.
V Modřicích se žáci hudebního oboru zúčastnili perfektně zorganizovaného vánočního jarmarku v ZŠ
Modřice, nejmladší žáci si pro rodiče v Ořechově a Modřicích připravili Mikulášoviny, na náměstí
Svobody vystoupilo v rámci „Brněnských vánoc 2017“ klarinetové a flétnové kvarteto a dechová kapela
Taškaříci. Na vánoční svátky jsme si duše naladili krásným koncertem v zaplněném kostele sv. Jiří
v Tikovicích. Děkuji na tomto místě ještě jednou za velmi vstřícný postoj váženému panu faráři
Dr. P. Krzysztofu Drzazgovi. Následoval koncert Clarteta v kostele sv. Augustýna v Syrovicích a skvělý
benefiční koncert - pod záštitou města Modřice v chrámu sv. Gotharda v Modřicích. Spolu
s Modřickým chrámovým sborem zde vystoupili i „Hana a její sígři“ - saxofonové kvarteto ZUŠ Ořechov
- Modřice a Smíšený pěvecký sbor města Modřice. Výtěžek koncertu byl věnován na opravy varhan.
Měsíc únor byl ve znamení výměnných trojkoncertů, které se uskutečňují již mnoho roků na půdorysu
přátelské, nesoutěžní spolupráce se ZUŠ Židlochovice (p. ředitelka MgA. Dagmar Bradová) a ZUŠ
Pohořelice (p. ředitelka Mgr. Hana Celnarová).
V ZUŠ Modřice jsme na žádost Okresní umělecké rady ZUŠ zorganizovali a uspořádali Okresní kolo
v sólovém a komorním zpěvu. Velmi si projevené důvěry vážíme. Soutěže se zúčastnilo celkem 77 žáků
z 11 ZUŠek našeho okresu. 1. místo ve III. kategorii obdržela naše žákyně Tereza Šteffelová. V soutěži
Okresního kola ve Hře na dřevěné dechové nástroje se ve hře na příčnou flétnu umístil na 1. místě
v VIII. kategorii Michal Drnovský. V Okresním kole ve Hře na dechové nástroje žesťové ve hře na tubu
se umístil na 1. místě v VII. kategorii s postupem do kola krajského Blažej Peloušek, kde obsadil
následně II. místo.
Na soutěžní přehlídce Pianoforte per tutti aneb klavír pro všechny v ZUŠ Příbor obdržely žákyně
Veronika Obdržálková, Barbora Machová, Alžběta Slaná a Julie Hroudná ocenění stříbrného pásma.
Dechový orchestr Taškaříci se zúčastnil XXVI. ročníku národní soutěžní přehlídky dětských dechových
hudeb Čermákovo Vysoké Mýto. Barbora Cveková (zpěv) a Blažej Peloušek (tuba) získali za svá sólová
vystoupení zvláštní ceny odborné poroty. Děkujeme všem žákům za příkladnou reprezentaci školy.
Taneční trojkoncert v Obecním sále Kulturního centra Ořechov, společné vystoupení žáků tanečních
oborů ZUŠ Ořechov - Modřice, ZUŠ Klobouky u Brna a ZUŠ Lomnice u Tišnova mělo své četné diváky
a příznivce.
Zmíním také trochu statistiky. Každá škola roste a sílí svými absolventy. Ve školním roce absolvovalo
I. stupeň základního studia hudebního oboru 22 žáků, II. stupeň základního studia 4 žáci. Výtvarný obor
měl 2 absolventy a literárně dramatický 1 absolventa I. stupně základního studia.
S příznivými ohlasy se setkalo vystoupení žáků a učitelů v pasivním domě pro seniory v Modřicích a pro
Klub důchodců Kovolitu Modřice.
Také jsme uspořádali Kytarový koncert a Jarní koncert dechových kapel ZUŠ Ořechov a ZUŠ
Židlochovice.
Celostátní happening ZUŠ OPEN, který druhým rokem pořádal Nadační fond Magdaleny Kožené a který
upozorňuje na význam uměleckého vzdělávání, se uskutečnil v krásně upravených prostorách před
Obecní hospodou za podpory vedení obce Ořechov. Děkujeme i na tomto místě obci Ořechov, panu
starostovi Josefu Brabencovi a panu místostarostovi Tomáši Dudíkovi za trvalou pomoc a podporu.
Happening jsme nazvali ZUŠ OPEN "Pospolu". Sešlo se zde hodně rodičů a příznivců naší školy. Děkujeme
za váš čas, že jste přišli tzv. „pobejt“, jak říkával pan Jan Werich.
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Na tuto akci navázala Noc kostelů farnosti Ořechov v kostele svatého Šimona a Judy v Radosticích, kde
se konal hojně navštívený koncert učitelů a žáků školy.
Následovalo též Setkání při swingu a sborovém zpěvu - 92. komorní koncert, kdy v zasedacím sále
Radnice na nám. Svobody v Modřicích vystoupili již tradiční a velmi vítaní interpreti Jazzové trio - Milan
Kašuba (kytara), Miroslav Hanák (klavír), Vincenc Kummer (kontrabas), sólisté z řad současných
i bývalých žáků - Vendula Šromová (klarinet), Eliška Maršálková (klarinet), Damián Adamus
(tenorsaxofon) a Smíšený pěvecký sbor města Modřice.
V Kulturním centru Ořechov se uskutečnilo muzikálové představení "Ať žijí duchové". Účinkovali v něm
společně žáci pěvecké třídy a literárně dramatického oboru. Setkalo se s velkým ohlasem. V rámci
projektu „Mozartovy děti“, který zaštiťuje Filharmonie Brno a pořádá v rámci festivalu "Brno - město
uprostřed Evropy" na náměstí Svobody v Brně vystoupil náš dechový orchestr Taškaříci. V projektu se
prezentují nejlepší soubory základních uměleckých škol Jihomoravského kraje.
V samém závěru měsíce června, v rámci dlouhodobé spolupráce a partnerství, se prezentoval jako host
po závěrečném koncertu Musikschule Hohenau an der March, školní dechový orchestr Taškaříci společně
s žáky rakouské umělecké školy před kostelem sv. Vavřince (Kath. Pfarrkirche hl. Laurentius) v obci
Drösing v Dolním Rakousku. Byli přítomni i starostové obce a města Hohenau a vystoupení se setkalo
s velmi vřelým ohlasem veřejnosti i našich přítomných rodičů.
Nyní je na místě veliké poděkování. Mnozí z vás, a nejen občané města Modřice, jste si jistě všimli, že
jsme díky obrovské podpoře a přízni města Modřice, jeho zastupitelů, vedení města, pana starosty
Ing. Josefa Šišky a paní místostarostky Ing. Hany Chybíkové uskutečnili v době hlavních prázdnin
generální opravu fasády budovy, zateplení, izolace a úpravu vnitřních prostor na Benešově 268.
Stavebních prací se ujala a ve vysoké kvalitě i v daném termínu odevzdala firma Trestav s.r.o.,
Komenského 586 Modřice. Díky profesionalitě a vstřícnosti stavební firmy nemusíme odkládat zahájení
výuky a máme i zde po stránce hygienické a estetické výborné podmínky pro naši činnost. Děkujeme.
Při rekapitulaci uplynulého nesmím opomenout poděkovat za systematickou, obětavou a nezištnou
práci našeho SRPŠ v čele s paní Irenou Pšeničkovou. Pokládáme Spolek za nedílnou součást školy.
Co dodat na závěr?
Žákům přejeme dobrý start do školního roku 2018/2019 a Vám všem pevné zdraví, příjemné
a pohodové podzimní dny.
P. Křivánek, ředitel školy
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