Vážení občané.
Dovoluji si vás pozdravit jménem Základní umělecké školy Ořechov, s pobočkou
v Modřicích a odloučeným pracovištěm v Syrovicích. Ve chvíli, kdy vzniká tento
příspěvek, vlastně není jasné, jaká bude situace, až jej budete číst. Každá krize jednou
skončí, nouzový stav postupně přejde do způsobu života, na který jsme zvyklí. Možná
si budeme přece jen více uvědomovat a vážit zdánlivě samozřejmých věcí jako je zdraví,
existenční jistota, pohoda a radost v rodině a mezi blízkými, dobré vztahy se sousedy a
v přeneseném slova smyslu i možnost svobodně se nadechnout a těšit se z příjemných
chvil, které nám všem přináší i obyčejný den.
Abychom mohli hledět do budoucna, potřebujeme rekapitulovat také uplynulé období.
V případě školy se jedná o rok školní - 2019/2020.
Obecný, statistický pohled na školu, jako příspěvkovou organizaci. Škola má pro výuku
čtyř uměleckých oborů celkovou, zřizovatelem (Jihomoravský kraj) povolenou kapacitu
327 žáků, která byla zcela naplněna. I. a II. stupeň základního studia absolvovalo 23
žáků. Ředitelství ZUŠ sídlí na Komenského 702/4 Ořechov. Pro výchovu a vzdělávání
škola využívá celkem 23 učeben. Vyučuje se zde v oborech hudebním, výtvarném a
literárně
dramatickém.
Společně
s
dalšími
subjekty
má
k dispozici přilehlý obecní sál Kulturního centra Ořechov s kapacitou 120 míst
v hledišti, který obec vybavila klimatizací, děkujeme. Pro návštěvníky s omezením
pohybového aparátu slouží osobní výtah podél schodiště. Další místa poskytovaného
vzdělávání se nachází na pobočce v Modřicích, Benešova ulice 268 a 271. Zde se
uskutečňuje výuka ve čtyřech uměleckých oborech - hudebním, tanečním, výtvarném
a literárně dramatickém. Koncertní sál s kapacitou cca 70 míst se nám v tomto školním
roce podařilo vybavit klimatizací (150 000,- Kč investice města Modřice) a provést
akustickou úpravu místnosti pro výuku bicích nástrojů (38 000,- Kč z provozních
prostředků školy).
Na odloučeném pracovišti v budově Základní školy
v Syrovicích 152 probíhá výuka v oboru hudebním.
Přijímání ke studiu ve školním roce 2019/2020. 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 54 žáků (z toho 40 dívek). Zbývajícím byly nabídnuty kurzy
uměleckého vzdělávání, organizované SRPŠ při ZUŠ Ořechov.
Prezentace a aktivity školy
ROK 2019
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, dále také při setkání rodáků obce Ořechov u příležitosti 785 let od
první písemné zmínky o obci z roku 1234 na královských listech psaných rajhradskému
klášteru. Žáci hudebního oboru rovněž vystoupili v rámci slavnostního setkání

zastupitelů obce s občany Ořechova, kteří se v roce 2019 dožili významného životního
jubilea. Podzimní měsíce byly naplněny přípravou na vystoupení v adventním období a
na vánoční koncerty. K neopakovatelné atmosféře rozsvěcení vánočních stromů jsme
rádi přispěli v Ořechově, Modřicích, Syrovicích, Radosticích a Pršticích. V Modřicích
se žáci hudebního oboru zúčastnili vánočního jarmarku v ZŠ Modřice, na náměstí
Svobody Brno vystoupilo klarinetové a flétnové kvarteto a pěvecký soubor MOře
v rámci „Brněnských Vánoc 2019 “, v Hotelu Gregor Modřice jsme přispěli k vánoční
atmosféře při setkání Klubu důchodců Kovolitu Modřice, následovaly tradiční žákovské
vánoční koncerty a večer filmových melodií s videoprojekcí a kostýmovým
provedením. 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 a farníkům za pomoc při organizaci
koncertu.
ROK 2020
Vzhledem k významnému jubileu 100. komorního koncertu na modřické radnici byli
k účinkování pozváni interpreti se vztahem k Modřicím. Za naši školu - klarinetové
"Clarteto", klarinetistka Vendula Šromová a školní pěvecký sbor MOře. Následoval již
sedmý ročník předsoutěžních trojkoncertů ZUŠ Ořechov, Židlochovice, Pohořelice, v
koncertních sálech škol. Představili se zde žáci, kteří se účastnili okresních kol soutěží
ZUŠ vyhlášených MŠMT - Hra na klavír, Hra na kytaru, Hra na smyčcové nástroje.
Z výsledků žáků naší školy:
Hra na klavír - Čestná uznání I. stupně:
Richard Hadár, Matěj Chalupa, Michaela Reboková, pedagogické vedení Mgr. Pavla
Švestková
1. místo s postupem do krajského kola: Alžběta Slaná, pedagogické vedení MgA. Jana
Máslová
Hra na kytaru - Čestná uznání I. stupně: Ondřej Kouba, pedagogické vedení Lucie
Chaloupková DiS.
3. místo: Dominik Klanica, pedagogické vedení Marie Voldánová
2. místo: Vojtěch Vašík, pedagogické vedení Marie Voldánová
3. místo: Martin Majda, Jan Teplý (kytarová dua), pedagogické vedení Pavel Rosendorf
dipl. spec.
Hra na smyčcové nástroje - Hra na housle - Čestná uznání I. stupně: Anežka Neužilová,
pedagogické vedení Alžběta Grecová
Hra na violoncello - Čestná uznání I. stupně: Elena Hadárová, pedagogické vedení
MgA. Terezie Horká Fadrná.
MŠMT rozhodlo o ukončení vyšších kol soutěží z důvodu pandemie.
Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila z důvodu šíření pandemie
coronaviru nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání v
základních uměleckých školách. ZUŠ Ořechov přešla na poskytování distančního
vzdělávání na základě dobrovolnosti u žáků.
Po dvouměsíční distanční výuce byla od 11. května umožněna prezenční výuka za
nastavených podmínek manuálem MŠMT. Harmonogram reflektoval současnou

epidemiologickou situaci v ČR a byl součástí uvolňovacích opatření ministerstva
zdravotnictví a rozhodnutí vlády ČR. Za dodržení hygienických opatření se uskutečnily
talentové přijímací zkoušky, několik veřejných absolventských koncertů a výstava
absolventských prací žáků výtvarného oboru. Po dobu otevření školy na všech
pracovištích nedošlo ke zjištění šíření nemoci Covid-19. Děkuji žákům i rodičům, za
respektování hygienických nařízení, která k tomu bezesporu přispěla. Při rekapitulaci
uplynulého období nesmím opomenout poděkovat za systematickou, obětavou a
nezištnou práci našeho SRPŠ v čele s paní Irenou Pšeničkovou. Pokládáme Spolek za
nedílnou součást školy.
Vlivem neočekávaných událostí se školní rok stal svým průběhem druhého pololetí
velmi nestandardním a složitým jak pro žáky, jejich rodiče, tak i pro školu samotnou.
Každý s nás věřil, že se situace z jara nebude opakovat. Bohužel, musíme se znovu
vyrovnávat se ztíženými podmínkami při poskytování vzdělávání vzdáleným
přístupem. Nezbývá nám, než se snažit všemi možnostmi a prostředky udržet kontakt
se svými žáky. Děkuji za vaši přízeň Základní umělecké škole, zejména v tomto
složitém období. Velmi si jí vážíme.
Přeji Vám, občanům obce Ořechov, příjemné prožití vánočních svátků, zdravý, úspěšný
a dobrý nadcházející rok 2021.
P. Křivánek, ředitel školy

