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1. Základní údaje o škole 

 Název:    Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace  

 Sídlo:     Nádražní okruh 11, Opava 

     další místa poskytování vzdělávání: 

     Dvořákovy sady 4, Opava 

     Solná 8, Opava 

     Nádražní okruh 27, Opava  

 Právní forma:    příspěvková organizace 

 IZO:    110005937 

 Resortní identifikátor: 600004210 

 IČO:    47 81 35 12 

 Statutární orgán:   MgA. Lukáš Poledna, Ph.D.  

 Zařazení do rejstříku škol: 1. 1. 2005 

 Poslední zápis do rejstříku škol: Rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku dalších 

      uměleckých oborů ze dne 30. 11. 2017 s účinností  

     od 1. 1. 2018, č. j.: MSMT-29892/2017-2  

 Kapacita školy:   1600 

 Umělecké obory:   hudební, literárně-dramatický, taneční, výtvarný 

 Kontakty:    tel. ředitelství školy:  733546188 

     e-mail:   reditel@zusopava.cz 

      webové stránky:  www.zusopava.cz 

     Zřizovatel:    Moravskoslezský kraj  

 Sídlo zřizovatele:   28. října 117, 702 18 Ostrava 

Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně 

osobních údajů a se souhlasem všech jmenovaných.  
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2. Přehled oborů vzdělávání 

Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace vznikla 1. 1. 2018 sloučením organizací 

Základní umělecká škola, Opava, Solná 8, příspěvková organizace a Základní umělecká škola Václava 

Kálika, Opava, Nádražní okruh 11, příspěvková organizace, na základě usnesení zastupitelstva 

Moravskoslezského kraje č. 5/494 ze dne 14. 9. 2017 

Rozhodnutím o zápisu do školského rejstříku ze dne 30. 11. 2017 s účinností od 1. 1. 2018, č. j.: MSMT-

29892/2017-2, se stala škola čtyř oborovou, s těmito obory: 

• hudební 

• výtvarný 

• taneční 

• literárně dramatický 

ve stupních: 

• přípravné studium I. stupně – je určeno pro žáky ve věku 5 – 6 let  

• studium I. stupně – organizuje se pro žáky od 7 let věku a starší a trvá 7 let, ke studiu na 
I. stupni mohou být přijati žáci i bez přípravného studia 

• přípravné studium II. stupně – pouze pro žáky hudebního oboru a je určeno uchazečům, kteří 
neabsolvovali první stupeň studia (délka studia je jeden rok) 

• studium II. stupně – se organizuje pro žáky minimálně od 14 let věku a starší a trvá 4 roky 

• studium pro dospělé – se organizuje pro žáky minimálně od 18 let věku, trvá 4 roky (viz níže) 

• případně studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin  

• příprava na SŠ a VŠ s uměleckým zaměřením – pouze pro žáky výtvarného oboru (viz níže) 
 
formou: 

• individuální výuky 

• skupinové výuky (v HO dle RVP u některých předmětů až v počtu čtyř žáků) 

• kolektivní výuky 
 

Rozpis výuky uměleckých oborů v jednotlivých místech poskytovaného vzdělávání: 

• Nádražní okruh 11, Opava – ředitelství školy 
hudební obor: klavírní, akordeonové a klávesových nástrojů, pěvecké, kytarové, smyčcové, 
dechové oddělení 

• Dvořákovy sady, Opava 
hudební obor: klavírní, dechové – dřevěných nástrojů a žesťových nástrojů, smyčcové oddělení 
taneční obor 
literárně dramatický obor 

• Solná 8, Opava 
výtvarný obor 

• Nádražní okruh 27, Opava  
hudební obor: hra na varhany 

 

Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace je momentálně největší základní uměleckou 

školou v kraji, může ji navštěvovat až 1 600 žáků. 

Tradičně největší zájem uchazeči o studium projevují o výuku ve hře na klavír, akustickou i elektrickou 

kytaru a o výuku sólového zpěvu. O výtvarný a taneční obor projevují žáci zájem na hranicích kapacity 

školy. 
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Ve školním roce 2021/2022 bylo rozdělení studentů následující: 

- hudební obor: 926, tj. 60 % 

- výtvarný obor: 412, tj. 27 % 

- taneční obor: 159, tj. 10 % 

- literárně dramatický obor: 51, tj. 3 % 

- celkový počet žáků: 1548 

 

 

 

 

PŘEHLED STUDIJNÍCH ZAMĚŘENÍ 

Škola vyučuje podle ŠVP ZUŠ Opava. 

 

5.1 HUDEBNÍ OBOR1 

     5.1.1 Vzdělávací oblast HUDEBNÍ INTERPRETACE A TVORBA 

          5.1.1.1 PŘÍPRAVNÉ STUDIUM I. stupně 

          5.1.1.2 PŘÍPRAVNÉ STUDIUM II. stupně 

          5.1.1.3 POVINNĚ VOLITELNÉ A NEPOVINNĚ VOLITELNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY 

5.1.1.3.1 Vyučovací předmět: Kolektivní interpretace  
5.1.1.3.2 Vyučovací předmět: Interpretační seminář  
5.1.1.3.3 Vyučovací předmět: Sborový zpěv  

          5.1.1.4 Studijní zaměření: HRA NA KLAVÍR 

          5.1.1.5 Studijní zaměření: HRA NA VARHANY 

          5.1.1.6 Studijní zaměření: HRA NA KLÁVESY 

          5.1.1.7 Studijní zaměření: HRA NA AKORDEON 

                                                           
 

1 Číslováno dle ŠVP ZUŠ Opava pro školní rok 2021/2022. 
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          5.1.1.8 Studijní zaměření: HRA NA HOUSLE 

          5.1.1.9 Studijní zaměření: HRA NA HOUSLE V RŮZNÝCH ŽÁNRECH 

          5.1.1.10 Studijní zaměření: HRA NA VIOLU 

          5.1.1.11 Studijní zaměření: HRA NA VIOLONCELLO 

          5.1.1.12 Studijní zaměření: HRA NA KONTRABAS 

          5.1.1.13 Studijní zaměření: HRA NA CIMBÁL 

          5.1.1.14 Studijní zaměření: HRA NA KYTARU 

          5.1.1.15 Studijní zaměření: HRA NA ELEKTRICKOU KYTARU 

          5.1.1.16 Studijní zaměření: HRA NA BASKYTARU 

          5.1.1.17 Studijní zaměření: HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU 

          5.1.1.18 Studijní zaměření: HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU 

          5.1.1.19 Studijní zaměření: HRA NA KLARINET 

          5.1.1.20 Studijní zaměření: HRA NA SAXOFON 

          5.1.1.21 Studijní zaměření: HRA NA TRUBKU 

          5.1.1.22 Studijní zaměření: HRA NA LESNÍ ROH 

          5.1.1.23 Studijní zaměření: HRA NA POZOUN 

          5.1.1.24 Studijní zaměření: HRA NA TENOR 

          5.1.1.25 Studijní zaměření: HRA NA BARYTON 

          5.1.1.26 Studijní zaměření: HRA NA TUBU 

          5.1.1.27 Studijní zaměření: HRA NA BICÍ NÁSTROJE 

          5.1.1.28 Studijní zaměření: SÓLOVÝ ZPĚV 

          5.1.1.29 Studijní zaměření: SBOROVÝ ZPĚV 

     5.1.2 Vzdělávací oblast RECEPCE A REFLEXE HUDBY 

          5.1.2.1 Vyučovací předmět: TEORIE V PRAXI 

 

5.2 VÝTVARNÝ OBOR 

     5.2.1 Vzdělávací oblast VÝTVARNÁ TVORBA 

          5.2.1.1 Studijní zaměření: VIZUÁLNÍ TVORBA 

          5.2.1.2 Studijní zaměření: PŘÍPRAVA NA STŘEDNÍ A VYSOKÉ ŠKOLY S UMĚLECKÝM 

                                                         ZAMĚŘENÍM 

      5.2.2 Vzdělávací oblast RECEPCE A REFLEXE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ 

     

       

5.3 TANEČNÍ OBOR 

     5.3.1 Vzdělávací oblast TANEČNÍ TVORBA A INTERPRETACE 

           5.3.1.1 Studijní zaměření: TANEC 

     5.3.2. Vzdělávací oblast RECEPCE A REFLEXE TANEČNÍHO UMĚNÍ 

 

5.4 LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR 

    5.4.1 Vzdělávací oblast INTERPRETACE A TVORBA 

          5.4.1.1 Studijní zaměření: DIVADLO - HERECTVÍ 

    5.4.2. Vzdělávací oblast RECEPCE A REFLEXE DRAMATICKÉHO UMĚNÍ 
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3. Personální zabezpečení školy 

Od 1. 8. 2019 vede školu v pozici statutárního orgánu MgA. Lukáš Poledna, Ph.D. 

V pozici zástupce ředitele působili: MgA. Izabela Manderla Kožaná, MgA. Pavlína Janíková a Mgr. Pavel 

Glogar.  

V pozici zástupce statutárního orgánu (tj. od 1. 8. 2019) setrvává Mgr. Pavel Glogar. 

 

Počet zaměstnanců ve školním roce 2021/2022 

 Hudební obor 
Literárně 

dramatický obor 
Taneční obor Výtvarný obor Celkem 

Pedagogičtí 
pracovníci 

52 2 3 8 65 

Nepedagogičtí 
pracovníci 

- - - - 10 

Z toho ženy 32 0 3 7 42 

CELKEM ZAMĚSTNANCŮ:     75 

 

        

      Uvedené počty a součty v obou tabulkách vycházejí z výkazů S 24-01 a P 1-04 k datu 30. 9. 2021.  

 

  

Zaměstnanci 
Počet zaměstnanců ve školním roce 2021/2022 

fyzické osoby přepočtené osoby 

Interní pedagogičtí zaměstnanci 65 49 

Externí pedagogičtí zaměstnanci 1 0,1905 

Interní nepedagogičtí zaměstnanci 10 7,8291 

Externí nepedagogičtí zaměstnanci 0 0 

Celkem 76 57,0196 
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Poměrně velký počet pedagogů hudebního oboru vyučuje kolektivní výuku v rámci vzdělávací oblasti 

Recepce a reflexe hudby na škole organizovanou jako výuku předmětu Teorie v praxi – celkem 

8 pedagogů.  

ZUŠ, Opava, p. o. zaměstnává na třech budovách 6 zaměstnanců s pracovní náplní školník, uklízečka, 

dále v administrativním provozu 4 pracovnice.  

 

 

 

Počet pedagogů v jednotlivých oborech/odděleních 

HUDEBNÍ OBOR 

klavírní oddělení 17 

dechové oddělení 9 

smyčcové oddělení 6 

kytarové oddělení 6 

akordeonové a klávesové 9 

pěvecké oddělení 5 

bicích nástrojů + cimbál 3 

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ 
OBOR 

2 

TANEČNÍ OBOR 3 

VÝTVARNÝ OBOR 8 
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4. Přijímací řízení 

Koncem měsíce květen a v měsíci červen škola tradičně pořádá hlavní přijímací řízení pro další školní 

rok. Dodatečné přijímací řízení probíhá následně dle potřeby v měsících záři, popř. také v lednu 

následujícího kalendářního roku (tzn. na druhé pololetí). 

Zájemci jsou o konání přijímacího řízení informováni v místním tisku, na plakátovacích plochách 

a prostřednictvím webových stránek školy, na Facebookovém a Instagramovém profilu školy, a to 

řádně v dostatečném a stanoveném předstihu.  

 

       

Přijímací řízení pro rok 2021/2022 proběhlo v souladu s platnými právními předpisy, zejm. s § 2 

Vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, v pozdějším znění.  

Kritéria potřebná pro úspěšné vykonání tzv. talentové zkoušky do jednotlivých oborů jsou pro uchazeče 

dostupné na webových stránkách školy. Rodiče a zákonní zástupci přijatých zájemců o studium byli 

obesláni oznámením o přijetí. Nepřijatí žáci byli ti, kteří prokázali potřebnou míru talentu, avšak 

nemohli být přijati z důvodu již naplněné kapacity školy. Zákonní zástupci těchto uchazečů o studium 

obdrželi oznámení o nepřijetí s informací, že situace po zápisu nově přijatých dětí a během školního 

roku u stávajících žáků se může změnit a že mohou být následně osloveni a přijati ke studiu. 

Přijetí žáků do ZUŠ je limitováno, vedle individuálních předpokladů zájemců o studium, kapacitou 

školy.  

Tradičně největší zájem uchazeči o studium projevili o výuku ve hře na klavír, akustickou i elektrickou 

kytaru a o výuku sólového zpěvu.  

 

K 30. 9. 2021 (rozhodné datum k vykázání počtu žáků do statistického výkazu S 24-01) naše škola 

poskytovala vzdělávání celkem 1548 žákům.  

 

Počet přijatých žáků pro školní rok 2021/2022 

Hudební obor 
individuální výuka 165 

kolektivní výuka 56 

Literárně dramatický obor 16 

Taneční obor 57 

Výtvarný obor 149 

CELKEM 443 
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Talentové zkoušky pro školní rok 2022/2023 proběhly v květnu 2022, po zkušenostech z covidových 

let, na základě předběžných rezervací termínů přes webové stránky školy. Prezentace talentových 

zkoušek se také přesunula především do online prostoru sestávala se z reklamy na sociálních sítích, 

mailingových pozvánek k talentovým zkouškám zprostředkovaným řediteli a pedagogy opavských 

základních a mateřských škol. Off-line prezentace proběhla za pomocí plakátů a letáků v prostorách 

školy, opavských základních škol a kulturních institucí (knihovny apod.).  

Zájem uchazečů o studium ve školním roce 2022/2023 přesahoval kapacitní možnosti školy, především 

v žádaných předmětech (klavír, zpěv) a na výtvarném oboru. Nadstandardně velký zájem projevili 

uchazeči o studium hry na akordeon a violoncello, který vyplynul z práce s žáky přípravného ročníku – 

školy malých muzikantů. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Počet žáků v roce 2021/2022 k 30. 9. 2021 

Hudební obor 
individuální výuka 850 

kolektivní výuka 76 

Literárně dramatický obor 51 

Taneční obor 159 

Výtvarný obor 412 

CELKEM 1548 
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5. Vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu 

Cíle vzdělávání dle ŠVP: 

- podpora individuálních schopností žáka, respektování jeho osobnosti 
- přátelství, tolerance a respekt ve vztazích 
- udržovat a rozvíjet kvalitu současného stavu výuky 
- podpora učitelů v dalším vzdělávání 
- podpora materiálně-technického vybavení 
- udržování kulturní tradice města, regionu a tradice školy 
- prezentace a image školy 

 

Podpora individuálních schopností žáka, respektování jeho osobnosti 

Cíl je naplňován v rámci výuky a interakce mezi učitelem a žákem. K žákům je přistupováno 

individuálně, v hodinách se klade důraz na pozitivní atmosféru, motivaci, přátelský přístup a respekt. 

Pedagogové se snaží žáky inspirovat a vzdělávat nejen ve zvoleném oboru, ale také v celkovém 

kulturním rozhledu a estetickém cítění. Vedou žáky k vytváření pozitivních životních postojů, chování 

i morálních hodnot.  

Přátelství, tolerance a respekt ve vztazích 

Tyto hodnoty rozvíjí především hodiny kolektivní výuky a společné aktivity žáků. Při hře v souboru nebo 

orchestru, zpěvu ve sboru, u společného tance, přípravě divadelního představení nebo u výtvarného 

projektu se rozvíjí vzájemná komunikace a respekt mezi žáky a žáky a pedagogy. Žáci se díky spolupráci 

učí zodpovědnosti vůči společnému dílu. Velkou zkušeností je v tomto ohledu open air festival ZUŠ 

Open, na kterém se podílí všechny školní obory, ale také akce jako výstavy, představení, koncerty, 

soutěže a festivaly.  

Udržovat a rozvíjet kvalitu současného stavu výuky 

Výuka probíhá na základě osvědčených metod, ale je neustále rozvíjena prohlubováním znalostí 

pedagogů (školení DVPP), zapojováním nových technologií a moderních přístupů. Do výuky hudebního 

a výtvarného oboru prostupuje využívání ICT technologií (iPady a chytré tabule pro teorii v praxi, 

software pro úpravu videí a prezentací pro výtvarný obor). Žáci hudebního oboru navíc získávají 

zkušenost s nahráváním ve studiu, ze kterého vznikají online prezentované záznamy vystoupení nebo 

CD. 

Podpora učitelů v dalším vzdělávání 

Učitelé jsou motivováni ke vzdělávání a je vytvořen systém pro možnost využití školení a kurzů Dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků. Viz kapitola 8. 

Podpora materiálně-technického vybavení 

ZUŠ Opava řadí mezi své priority vytváření atraktivního, inspirativního a esteticky přitažlivého prostředí 

a adekvátní materiálové vybavení. Ve školním roce 2021/2022 proto pokračovaly drobné stavební 

a estetické úpravy budov na Nádražním okruhu a ve Dvořákových sadech, pro výtvarný obor byla 

zakoupena nová velká profesionální vypalovací pec na keramiku, průběžně je dokupováno ICT vybavení 
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a znovu bylo oživeno pravidelné využívání galerie v budově na Solné, kde se konají výstavy žáků 

a pedagogů.  

Udržování kulturní tradice města, regionu a tradice školy 

Škola je partnerem žákům, rodičům, dalším institucím, městu i kraji na poli kulturním a vzdělávacím. 

Ve školním roce 2021/2022 ZUŠ pořádala nebo se podílela vystoupením svých žáků nebo pedagogů na 

více než 130 kulturních akcích. Mezi významné akce přínosné pro vlastní žáky i žáky z jiných škol 

a regionů byly festivaly Magický klavír v proměnách času a Kytarová smršť. Největšími kulturními 

událostmi pro obyvatele Opavy a okolí byly festival ZUŠ Open a Mezinárodní interpretační soutěž 

Beethovenův Hradec. Škola pořádala několik okresních a jedno krajské kolo soutěží ZUŠ. Dále její 

pedagogové a žáci vystoupili pro Charitu Opava, domovy pro seniory, u příležitostí předávání 

vysvědčení nebo uspořádali výchovné koncerty. Velký podíl na udržování tradic mají cimbálové muziky, 

které ve spolupráci s folklorním souborem Úsměv Střediska volného času vystupují na desítkách 

folklorních akcí, včetně celostátní přehlídky a zahraničních zájezdů. 

Prezentace a image školy 

Prezentaci a image školy je věnována systematická pozornost a postupně se buduje i jednotný vizuální 

a komunikační styl. Škola se prezentuje na mnoha kulturních akcích a řadu z nich sama pořádá. Velký 

důraz je kladen na komunikaci s veřejností za pomocí funkčních, přehledných a aktuálních webových 

stránek, aktivních sociálních sítí (Facebook, Instagram, Youtube), ale také off-line prezentace (nově 

školní magazín ZUŠkoviny, plakáty, programy apod.).  
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6. Výsledky vzdělávání  

Ve sledovaném školním roce 2021/2022 škola vyučovala podle platného ŠVP ZUŠ Opava. 

 

Obor Vyznamenání Prospěl Neprospěl 

Hudební 801 26 0 

Literárně dramatický 49 1 0 

Taneční 126 0 0 

Výtvarný 375 1 1 

Celkem 1351 28 1 

 

Počet absolventů ve školním roce 2021/2022 

 Taneční obor Výtvarný obor 
Literárně 

dramatický 
obor 

Hudební 
obor 

Celkem 

I. stupeň 11 21 3 41 76 

I. st. - rozšířené 
studium 

0 0 0 0 0 

II. stupeň 1 3 0 21 25 

II. st. – rozšířené 
studium 

0 0 0 0 0 

Celkem 12 24 3 62 101 

CELKEM ABSOLVENTŮ: 101 
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SOUTĚŽE 

Po roční pauze způsobené Covidem-19 se opět obnovily soutěže ZUŠ a další soutěže a přehlídky, 

kterých se ZUŠ Opava hojně účastnila. Žáci reprezentovali školu na dvaceti soutěžích a přehlídkách, 

přičemž se jednalo o okresní, krajská, ale také celostátní kola. ZUŠ Opava přitom ve svých prostorách 

realizovala školní a okresní klavírní přehlídku, okresní kolo soutěže ZUŠ v sólovém zpěvu, okresní a také 

dvoudenní krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje.  

HUDEBNÍ OBOR 

Úspěchy žáků hudebního oboru 

 

Žáci hudebního oboru se zúčastnili devíti soutěží (v sólovém zpěvu, hře na dechové nástroje, hře na 

bicí nástroje, soutěže Hlas Slezska/Česka, Koncert talentů) a sedmi přehlídek (klavírních, kytarové, 

akordeonové, přehlídky Máme rádi baroko). 

 
Okresní kolo soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu / ZUŠ Opava, 15. 2. 2022 

1. místo s postupem do krajského kola 
Ondřej Kavecký (učí Z. Mervová, korep. D. Fryčová) 
Sandra Ptášníková (učí Z. Vávrová, korep. L. Majnušová) 

1. místo  
Viktorie Honková (Z. Mervová, korep. D. Fryčová) 
Tereza Slaninová (K. Vovková, korep. I. K. Manderla) 
Terezie Králová (K. Vovková, korep. I. K. Manderla) 
 

Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje / ZUŠ Opava, 15. 3. 2022 

1. místo s postupem 
Júlia Nociarová (A. Bartusková, korep. V. Stoklasa) 
Alžběta Stříbná (A. Bartusková, korep. V. Stoklasa) 
Jana Danková (J. Polednová, korep. L. Poledna) 
Jan Krhut (B. Poledna, korep. L. Kurková) 
Kryštof Holaň (J. Kepa, korep. M. Davidová) 
Petr Kubík (J. Kepa, korep. M. Davidová) 
Pia Guinie (A. Bartusková, korep. V. Stoklasa) 
Eliška Řehulková (P. Plánský, korep. D. Plánská) 
Veronika Matušincová (P. Plánský, korep. G. Westová) 
Klára Čechová (P. Plánský, korep. G. Westová) 
Amálie Fialová (M. Pelc, korep. M. Schubert) 
 
1. místo 
Ema Warišová (A. Bartusková, korep. J. Warišová) 
Zuzana Sklenářová (J. Polednová, korep. Sklenářová) 
Dominik Lipták (B. Poledna, korep. L. Kurková) 
Viktorie Donátková (B. Poledna, korep. L. Kurková) 
Adam Stařičný (P. Plánský, korep. G. Westová) 
Viktorie Mičková (P. Plánský, korep. G. Westová) 
David Trojančík (P. Plánský, korep. G. Westová) 
Viktorie Králová (M. Pelc, korep. M. Schubert) 
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Okresní klavírní přehlídka / 18. 3., ZUŠ Opava (školní kolo se konalo 11. března) 

Postupující: 
Sabina Kotyková (ped. Ludmila Majnušová) 
Radek Rendula (ped. Lenka Kurková) 
Nela Tancíková (ped. Gabriela Westová) 
Adam Kotyk (ped. Ludmila Majnušová) 
Pavel Damien Lagarde (ped. Izabela Kožaná Manderla) 
Petr Havrlant (ped. Margareta Didi Kristýnková) 
Kristýna Košárková (ped. Ludmila Majnušová) 
 

Krajské kolo soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu / 30. 3. 2022, ZUŠ Frýdek-Místek 

1. místo 
Ondřej Kavecký za třídy Zdenky Mervové (korepetice D. Fryčová)  
Sandra Ptášníková ze třídy Zuzany Vávrové (korepetice L. Majnušová)  
 

Krajské kolo soutěže ZUŠ v sólové a souborové hře na bicí nástroje / 6. 4. 2022, ZUŠ E. Marhuly 

Ostrava 

Souborová hra na bicí nástroje: 
BORIS – bubenický orchestr Ivo Samiece, 1. místo 
 
Sólová hrana bicí soupravu: 
Štěpán Samiec, 2. místo 
Amálie Víchová, 2. místo 
 
Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje / 7. a 8. 4. 2022, ZUŠ Opava 
 
Hra na zobcovou flétnu: 
Pia Guinle, korepetice V. Stoklasa, učí A. Bartusková – 1. místo 
Eliška Řehulková, korepetice D. Plánská, učí P. Plánský – 2. místo 
 
Zvláštní cena pro pedagogy a korepetitory: 
Za citlivý a niterný kytarový doprovod Daně Plánské 
 
Hra na příčnou flétnu: 
Júlia Nociárová, korepetice V. Stoklasa, učí A. Bartusková – 2. místo 
Alžbšta Stříbná, korepetice V. Stoklasa, učí A. Bartusková – 3. místo 
Jana Danková, korepetice L. Poledna, učí J. Polednová – 2. místo 
 
Hra na trubku: 
Jan Krhut, korepetice L. Kurková, učí B. Poledna – 2. místo 
Kryštof Holaň, korepetice M. Davidová, učí J. Kepa – 2. místo 
Petr Kubík, korepetice M. Davidová, učí J. Kepa – 3. místo 
 
Hra na klarinet: 
Veronika Matušincová, korepetice G. Westová, učí P. Plánský – 2. místo 
Klára Čechová, korepetice G. Westová, učí P. Plánský – čestné uznání 
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Hra na saxofon: 
Amálie Fialová, korepetice M. Schubert, učí M. Pelc – 2. místo 
 
 
Soutěž Hlas Česka, Moravy a Slezska / 21. a 22. května 2022, Kofola Music Club Krnov 
 
Trio ve složení Tereza Schvanová, Zuzana Látalová, Tereza Lazecká, učí Barbora Grygerová – 3. místo 
Julie Šteyerová, učí Zdenka Mervová – 4. místo s čestným uznáním 
 
 
Žáci přijatí na odborné a umělecké školy 
Tomáš Russell May, učí L. Majnušová – Církevní konzervatoř Německého řádu 
Klára Rončková, učí G. Westová – Střední pedagogická škola v Krnově 
 
 

VÝTVARNÝ OBOR 

Úspěchy žáků výtvarného oboru 

 
Soutěž Múzy Ilji Hurníka 2021, v kategorie výtvarný obor  
Stříbrné pásmo: Hana Foltysová a Petra Valoušková (ze třídy Anny Chevale), Ester Tenglerová (ze 
třídy Lenky Lazarové) a Veronika Krejčiříková (učí Zuzana Tázlarová). 
 
 
Kreslíř roku / 2. 11. 2021, Galerie PLATO  
Sofia Pendzichová a Aneta Barešová, učí Lenka Lazarová – 2. místo 
Ema Voždová, učí Markéta Janečková – čestné uznání  
 

50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné soutěže Lidice 2022 

Viktorie Rinková, Kryštof Stanjura, učí Anna Chevale – čestné uznání  

 

Soutěž výtvarných prací vyhlášená Sdružením ZUŠ MS kraje Múza 

Ema Schreierová, učí Markéta Jedličková – stříbrné pásmo 

 

Žáci přijatí na střední a vysoké umělecké školy: 

 
ze třídy Anny Chevale: 
Matěj Rychlý (SŠPU Opava, Tvorba hraček a herních předmětů) 
Michaela Krömerová (AVE ART Ostrava, Interiérový design) 
Gabriela Jochcová (Zahradnická fakulta Mendelovy Univerzity, obor Krajinářská architektur) 
Tereza Bilíková – SUPŠ Valašské Meziříčí, obor Design 
 
ze třídy Markéty Jedličkové: 
Jonáš Světlík (SŠPU Opava, Průmyslový design a SuŠ Ostrava, Průmyslový design) 
Linda Volná (SŠUŘ Ostrava, Grafický design a Střední odborná škola umělecká a gymnázium, 
Multimedia Grafika Design 
 
ze třídy Lenky Lazarové: 
Aneta Barešová (SŠPU Opava, Grafický desing a SUŠ Ostrava, Kresba a ilustrace) 
Karolína Balášová (SŠPU Opava, Grafický design a SUŠ Ostrava, Kresba a ilustrace) 
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Rozálie Kunešová (SŠPU Opava, Průmyslový design) 
Karolína Blahutová (VOŠON a SŠPO v Praze, Modelářství a návrhářství oděvů a SŠDAM Prostějov, 
Design oděvu) 
 
ze třídy Markéty Janečkové 
Ema Voždová (SŠPU Opava, Grafický design) 
Štěpán Chovanec (SŠPU Opava, Design hraček) 
Zita Maršíková (JAMU, Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika) 
 
ze třídy Michala Poláše: 
Adéla Vitásková (SŠPU Opava, Průmyslový design) 
Terezie Kuntová (SŠPU Opava, Grafický design) 
Filip Kubala (VUT, Brno) 
Tereza Víchová (VUT, Brno) 
 
ze třídy Anety Silberové: 
Linda Ondřejková (SŠPU Opava, Design hraček) 
 

TANEČNÍ OBOR 

Úspěchy žáků výtvarného oboru 

 

Mezinárodní soutěž Dance Ostrava Grand Prix 2021, obor Contemporary balet 

Jana Jochimová, Anna Ryžová, učí L. Bilíková – 2. místo 

 

Online taneční soutěž Mia online dance festival 

Jana Jochimová, učí L. Bilíková – absolutní vítězka a vítězka v kategorii Profi – výrazový tanec 

 

Soutěž ZUŠ v oboru tanec / 31. 3. 2022, Hlučín 

 

Zlaté umístění a postup do krajského kola: 

Allen, Belejová, Fialová, Honová, Horáková, Horáková, Palasová, Rybářová, Škárková, Tichá – ze třídy 

L. Bilíkové 

Jochimová Jana – ze třídy L. Bilíkové 

 

Zlaté umístění s návrhem na postup: 

Baierová, Dlabajová, Fuksíková, Goldmanová, Jarmová, Odstrčilová, Ptášniková, Sedlářová, Šustrová, 

Zálohová – ze třídy L. Bilíkové 

 

Zvláštní ocenění poroty: 

Ocenění za kreativní využití rekvizity (Baierová, Dlabajová, Fuksíková, Goldmanová, Jarmová, 

Odstrčilová, Ptášniková, Sedlářová, Šustrová, Zálohová – ze třídy L. Bilíkové) 

Ocenění za herecký projev (12 žákyň ze třídy M. Köllnerové) 

Ocenění za nápaditý pohybový slovník (Kleinová, Klimešová, Kunzová, Ossadníková, Prokšová, 

Scheeová, Stojakovič, Šindlářová, Vaňková, Jochimová – ze třídy L. Bilíkové) 

Ocenění za technickou připravenost (Chmelová, Klásková, Müllerová, Hřívnáčová, Rehušová – ze třídy 

A. Čížkové) 

Ocenění za souhru pohybu s hudbou (Chmelová Kristýna – ze třídy A. Čížkové) 
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Online soutěž Slánské online tančení 

Jana Jochimová, učí L. Bilíková – 1. místo v kategorii výrazový tanec HVK sólo 

 

Krajské kolo Soutěže ZUŠ v oboru tanec / 30. 4. a 1. 5. 2022, JKO Ostrava 

Jana Jochimová, učí L. Bilíková – stříbrné pásmo a ocenění za vyspělou úroveň taneční techniky 

Žačky z nejmladší kategorie (Allen, Belejová, Fialová, Honová, Horáková, Horáková, Palasová, 

Rybářová, Škárková, Tichá) – bronzové pásmo 

 

Mia Dance festival, semifinále / 8. 5. 2022, Olomouc 

Tanečnice ze tříd Lucie Bilíkové a Adély Čížkové získaly 2. místo s choreografií Shirt a 6. místo s tancem 

Cesta k sobě.  

 

Mia Dance festival, finále / 27. 5. 2022, Praha 

Tanečnice ze třídy Lucie Bilíkové získaly 4. místo s choreografií Shirt. 

 

Ostravská pyramida / 11. - 12. 6. 2022, Ostrava 

Jana Jochimová – 3. místo 

Lucia Bilíková – certifikát za vzornou přípravu svěřenců 

 

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR 

Úspěchy žáků výtvarného oboru 

 

Žákyně Jakuba Stránského Ema Churavá vyhrála konkurz na moderování nového pořadu ČT Déčko 

Zachraň se kdo můžeš. 

 

Žáci přijatí na umělecké školy: 

Robin Černoch, učí Daniel Volný, Zlínská soukromá vyšší odborná škola, obor Herecká škola 
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7. Prevence sociálně patologických jevů 

Ve školním roce 2021/2022 byla vypracována Směrnice programu prevence sociálně patologických 

jevů s číslem jednacím: ZUSOp/00075/2022. Obsahem směrnice je definování oblastí sociálně 

patologických jevů, stanovení cílů prevence, popis cílových skupin, způsoby řešení problémových 

situací a seznam možných postihů. 

Vzdělávání na ZUŠ v naší republice je jedinečnou formou prevence sociálně patologických jevů.  

Na škole jsme se zatím nesetkali ze strany našich žáků s jakýmikoliv problémy nevhodného chování, 

žáci navštěvující ZUŠ vyplňují smysluplným způsobem svůj čas strávený mimo školy základní a střední 

takovými aktivitami, které je naplňují a odvádějí od nevhodného chování. 

Zařazujeme do výuky témata, ve kterých upozorňujeme na nebezpečné a společensky závažné jevy. 

Diskutujeme o tématech chování k různým věkovým, společenským skupinám či nevhodných 

aktivitách, v LDO se k tomu používají i herecké etudy.   

Ve vyučovacích skupinách máme děti různého stáří, čímž učíme žáky pomoci mladším. Ve sledovaném 

roce jsme neměli žádné dítě ani s tělesným, ani s lehkým mentálním postižením. Jsme však připraveni 

takovéto žáky integrovat do výuky a ostatním žákům dát příklad chování k této skupině spolužáků. 

Sociálně slabí žáci mají možnost požádat ředitelství na základě předložených dokumentů o rozdělení 

plateb školného.  

Rozhovor, diskuse, taneční, herecké etudy, ale i výtvarné zpracování témat společensky, osobně 

závažných jsou formy práce a metody, které ve výuce používáme. Takto se snažíme formovat jejich 

vztah ke společnosti a vlastnímu životu v dospělosti. 

Žáky upozorňujeme na akce ve městě, které s touto prevencí a nežádoucími jevy souvisí.  
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8. Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků 

Všichni zaměstnanci absolvovali na začátku školního roku školení BOZ a PO, spolu se školením 

Energetického managementu.  

Pro zaměstnance bylo také zorganizováno školení první pomoci kvalifikovanými pedagogy ze Střední 

zdravotnické školy v Opavě. 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Vzdělávací akce a semináře, které jsou připravovány pro učitele ZUŠ všech oborů, si učitelé vybírají 

z nabídky, které dostáváme prostřednictvím různých subjektů.  Sami, popř. jednotlivá oddělení či obory 

si sestavují plán dalšího vzdělávací. Akreditované semináře vybíráme většinou od renomovaných 

institucí, u kterých je záruka kvality vzdělávání.  

Spolupracujeme se Společností Jana Zrzavého v Olomouci, kde hledáme výtvarné aktivity a semináře. 

Díky Národnímu informačnímu a poradenskému středisku pro kulturu využíváme také nabídky akcí 

společnosti Nipos–Artama. Dále škola využívá akcí Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, Konzervatoř 

Brno, Rocková škola, Praha, Škola tvořivého myšlení Mirky Brázdové, NIDV Ostrava, KVIC Nový Jičín, 

akce zřizovatele a KÚ MSK a jiné.  

Ve školním roce 2021/2022 bylo realizováno 17 školení DVPP. 

Přehled aktivit pedagogů v rámci DVPP: 

Datum Název aktivity Počet 
pedagogů 

17. - 19. 9. 
2021 

Klavírní ateliéry v Karviné 4 

23. 9. 2021 Trombon v současnosti, Janáčkova konzervatoř Ostrava 1 

13. 11. 2021 Ostravská setkání s tancem: Současné trendy ve výuce tance, JKO 2 

13. 11. 2021 Ostravská setkání s akordeonem: Uplatnění akordeonu v současnosti 1 

13. 11. 2021 Ostravská setkání s kytarou: Metodika vyučování hry na kytaru na ZUŠ, 
JKO 

1 

15. 1. 2022 Ostravská setkání se smyčcovými nástroji: Metodika výuky hry na 

smyčcové nástroje 

5 

18. 1. 2022 Nenásilná komunikace ve výchově a vzdělávání 2 1 

19. 1. 2022 Využití nových metod a forem ve výuce tanečního oboru na ZUŠ 1 

7. 2. 2022 Metodika vyučování, online školení všichni 

19. 2. 2022 Využití nových forem ve výuce tanečního oboru ZUŠ 1 

8. 3. 2022 Hudba do škol 2 

19. 3. 2022 Ostravská setkání s kytarou: Metodika vyučování hry na kytaru na ZUŠ, 
JKO   

3 

23. 4. 2022 Využití nových forem ve výuce tanečního oboru ZUŠ 1 

4. 5. 2022 Umění do lavic 2 
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14. 5. 2022 Ostravská setkání s akordeonem: Uplatnění akordeonu v současnosti 2 

22. - 28. 8. 
2022 

Letní sochařská akademie 1 

22. 8. 2022 Nenásilná komunikace ve výchově a vzdělávání 2 1 

 

Využíváme nabídky okolních institucí, které pořádají přednášky či workshopy s výtvarnou tématikou. 

Jde především o Opavskou kulturní organizaci, společně s opavským Domem umění, dále společnost 

pro soudobé umění Bludný kámen, spolek Za Opavu a jiné. 

Součástí vzdělávání učitelů je také samostudium, přístup k internetu na škole i v době školních 

prázdnin. 

Další vzdělávání nepedagogických pracovníků 

Ředitel, zástupci ředitele a administrativní pracovnice se mimo jiné zúčastnili např. workshopů 

pořádaných zřizovatelem a školení v jejich odborné tematice. 

 

Datum Název aktivity Počet 
zaměstnanců 

6. 9. 2021 Školení statutárního města Opavy – granty 2022 2 

15. 9. 2021 Školení v systému FAMA+ 1 

12. 11. 2021 Ing. Hana Juráňová, Dlouhodobý majetek, transfery investiční i 
provozní - ÚSC a p. o. 

2 

15. 12. 2021 Ing. Hana Juráňová, Příprava na uzávěrku r. 2021 pro p. o., 
inventarizace 

2 

16. 12. 2021 Seminář PAM – VEMA 1 

21. 1. 2022 Seminář PAM – VEMA 1 

24. 3. 2022 Školení Vzdělávání v oblasti systému hospodaření s energií 1 

28. 3. 2022 Seminář PAM – VEMA 1 

24. 1. 2022 Seminář Move it on – PR příběh filmu 1 

25. 1. 2022 Seminář Move it on – Influencer marketing 1 

30. 5. 2022 Veronika Laketič, Spisová služba e-spis LITE 2 

24. 8. 2022 Mgr. Monika Kaulincová, Ing. Pavel Neděla, Porada pro ekonomy PO 2 
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9.  Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

ZUŠ Opava uspořádala nebo se ve školním roce 2021/2022 účastnila více než 130 akcí (koncertů, 

výstav, vystoupení, představení nebo festivalů). Úspěšně navázala na dlouholetou spolupráci 

s městským kulturním festivalem Bezručova Opava a dalšími organizátory kulturního a společenského 

života v Opavě (Středisko volného času, KUPE, obchodní centrum Breda & Weinstein), stejně jako 

pokračovalo v akcích pro domovy pro seniory (především zpěváci ze třídy Zdenky Mervové) a pro 

Charitu Opava (především akordeonisté Hany Noskové).  

Po covidem způsobené pauze se obnovily třídní předehrávky, kterých se konalo 40 a na kterých se 

představili postupně žáci všech pedagogů. Předehrávky se konaly především v koncertním sále na 

Nádražním okruhu a v sále literárně-dramatického oboru ve Dvořákových sadech, proběhly ale také 

předehrávky na méně obvyklých místech – ve Slezském zemském muzeu nebo v KUPE.  

V tomto školním roce se výjimečně sešly hned dva ročníky festivalu ZUŠ Open. 1. října se uskutečnily 

odložené Colours of ZUŠ III, které byly kvůli pandemii přesunuty z jarního termínu. Jednodenní open 

air festival představil to nejlepší ze ZUŠ. Na čtyřech místech – pod Ptačím vrchem, před Obecním 

domem, před budovou ZUŠ ve Dvořákových sadech a v kostele sv. Janů, se proběhly koncerty sólistů, 

souborů a orchestrů, které doplnily tanečnice před obecním domem, výtvarné workshopy na Ptačím 

vrchu a v kostele sv. Janů, kde proběhla také výstava výtvarného oboru. Literárně-dramatický obor se 

představil v café Evžen improvizačními scénkami. Akce byla součástí festivalu Bezručova Opava a tak 

celý program zakončilo vystoupení hostující kapely BraAgas.   

Reportáž TV Polar: https://www.youtube.com/watch?v=RC_BDl3A6hw  
Sestřih: https://youtu.be/_W5YDTNdpr4  
Reportáž TV NOE: https://youtu.be/knK15MlUjjI  

Colours of ZUŠ IV se konalo 3. června v podobném formátu. 

Program se pouze zkoncentroval do tří míst – Ptačí vrch, Obecní 

dům a Dvořákovy sady. Pro kostel sv. Janů připravuje výtvarný 

a hudební obor samostatnou akci na podzim 2022. Celé odpoledne 

probíhal rozmanitý hudební program paralelně na všech scénách. 

Žačky tanečního oboru vystoupily v jednom bloku před Obecním 

domem, zatímco scéna pod Ptačím vrchem byla vyhrazena 

souborům a orchestrům. Výtvarný obor připravil výstavu přímo na 

Ptačím vrchu a různé workshopy u jednotlivých scén. Oba ročníky 

https://www.youtube.com/watch?v=RC_BDl3A6hw
https://youtu.be/_W5YDTNdpr4
https://youtu.be/knK15MlUjjI
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ZUŠ Open se setkaly s velkým zájmem veřejnosti i médií, reportáže se dostaly do Regionu, televize 

Polar a podzimní akce dokonce do Zpráviček v ČT Déčko. 

Reportáž TV Polar: https://www.youtube.com/watch?v=LJjUF0givIo  

V listopadu se uskutečnil 9. ročník mezinárodního klavírního 

festivalu Magický klavír. 18. listopadu se na Církevní 

konzervatoři Německého řádu sešla téměř stovka žáků ZUŠ 

z Moravy a Slezska. Klasickou klavírní přehlídku obohatila 

soutěž Klavírní postavičky, polední matiné talentované Nory 

Lubbadové a večerní koncert dua Novotná-Michel.  Součástí 

festivalu byly workshopy vedené pedagogy z Fakulty umění 

Ostravské univerzity. 

Reportáž TV Polar: https://youtu.be/SAJuKl2sEc0  

Po roční přestávce ožil také festival Kytarová smršť, který se 5. května poprvé konal v nových 

prostorách, ve Slezském zemském muzeu. Dopolední přehlídka uvítala v Müllerově domě na čtyřicet 

kytaristů ze ZUŠ a konzervatoří, pro které to byla po dlouhé době jedna z mála příležitostí se sejít 

a navzájem porovnat své dovednosti. Odpoledne proběhly mistrovské třídy a večer patřil koncertu 

v historické budově muzea, na kterém vystoupily VientoMarero Duo, Kytarový orchestr ZUŠ Opava 

a Kytarový orchestr pedagogů a studentů konzervatoří. 

Reportáž TV Polar: https://youtu.be/_mYGvpokBJc  
Sestřih: https://youtu.be/MZfo3fcx8IQ  

Pravidelnými výstavami ožila také výstavní síň výtvarného oboru na Solné ulici. Postupně se během 

školního roku podařilo realizovat šest výstav, které oživily chodby v prvním a druhém patře budovy. 

První realizovanou akcí byla Muzejní noc, která po Covidu poprvé zpřístupnila výstavu z minulého 

školního roku veřejnosti. Pak již následovaly nové projekty. 8. října proběhla vernisáž výstav Z pera dní 

Markéty Jedličkové a Z archivu Anny Chevale. V listopadu díla učitelek vystřídala výstava Barbory 

Schindlerové, která představila své malby a obrazy, které vznikly na workshopu realizovaném se 

studenty ZUŠ. Velkou návštěvu měla vernisáž výstavy žáků Lenky Lazarové Zav(a)ření v lednu 2022. 

V březnu se na chodbách představily studenti Michala Poláše a architektonickými tématy. 21. dubna 

pak prostory ZUŠ poskytly prostor výstavě Pocta mistrům, kterou ZŠ Opava-Vávrovice slavila své 

významné výročí. Poslední výstava představila letošní absolventy a vernisáž byla součástí ZUŠ Open. 

https://www.youtube.com/watch?v=LJjUF0givIo
https://youtu.be/SAJuKl2sEc0
https://youtu.be/_mYGvpokBJc
https://youtu.be/MZfo3fcx8IQ
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Ačkoli došlo k uvolnění možností pořádat kulturní akce, ZUŠ Opava pokračovala také v online 

prezentaci svých žáků. V průběhu podzimu byl natočen Vánoční koncert, který byl pro množství 

materiálu rozdělen na dvě části. Jeho hudební složka pak byla prezentována v in-store rádiu Globus 

Opava. 

Vánoční koncert 1. díl: https://youtu.be/P38TNoMtD_4  
Vánoční koncert 2. díl: https://youtu.be/AwQ2X2jpqQg  

Největší pozornost získalo video, které vzniklo jako poděkování zdravotníkům. Píseň When We Were 

Young od Adele v podání Martiny Vaculové (učitelky sólového zpěvu v ZUŠ Město Albrechtice) a Lukáše 

Poledny (ředitele a učitele klavíru v ZUŠ Opava) získala přes 4300 zhlédnutí.  

Poděkování zdravotníkům: https://youtu.be/VXOJC3_dPRM  

 

Sedm divadelních představení si připravili žáci literárně-dramatického oboru jako svá závěrečná 

vystoupení. V Loutkovém divadle se představili mladí herci z tříd Jakuba Stránského a Daniela Volného. 

Taneční obor realizoval své tradiční závěrečné představení ve Slezském divadle Opava, ve kterém se 

během dvou vystoupení představily všechny žačky i loňské absolventky s rozmanitými choreografiemi, 

se kterými úspěšně reprezentovaly školu na soutěžích ZUŠ. 

Největším organizačním počinem tohoto školního roku byla realizace 58. ročník Mezinárodní 

interpretační soutěže Beethovenův Hradec. ZUŠ Opava se stala spolupořadatelem této prestižní 

soutěže a zároveň převzali její zaměstnanci vedení pořádajícího spolku Beethovenův Hradec. Lukáš 

Poledna se stal novým ředitelem festivalu. 58. ročník, který musel být kvůli Covidu dvakrát odložen, se 

konal 8. – 12. června 2022 v opavském Minoritu (1. a 2. kolo) a v Domě kultury města Ostravy (3. kolo 

za účasti Janáčkovy filharmonie Ostrava).  

Soutěž finančně podpořili Moravskoslezský kraj, Ministerstvo kultury České republiky, statutární město 

Opava a Nadace život umělce. Mezinárodní porotu tvořili Eliška Novotná, Arta Arnicane, Nataša 

Veljković, Magdalena Lisak a David Mareček. Vítězem se stal Tomáš Vrána, dalšími finalisty byli Vojtěch 

Trubač a Satomi Chihara.  

Soutěž s celosvětovým renomé se podařilo realizovat bez problémů a s dobrými ohlasy nejen 

návštěvníků, ale také porotců a soutěžících. 

https://youtu.be/P38TNoMtD_4
https://youtu.be/AwQ2X2jpqQg
https://youtu.be/VXOJC3_dPRM
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Recenze Klasika Plus: https://tinyurl.com/446tw7d8  
Rozhovor Ostravan: https://tinyurl.com/ab2cm346  

Veškeré aktivity školy jsou prezentovány na sociálních sítích (Facebook, Instagram), na webových 

stránkách školy, pomocí tiskových zpráv, v městském zpravodaji Hláska, případně plakáty na 

plakátovacích plochách, z velkých akcí vznikají videoprezentace nebo záznamy prezentované na kanálu 

youtube. 

Pro sociální sítě vznikají také videa představující Základní uměleckou školu a její součásti. Takto byly 

natočeny reportáže o hudebním a tanečním oboru. Gabriela Westová připravila v rámci svého studia 

také video o klavírním oddělení. 

Zkouška orchestru aneb reportáž z hudebního oboru: https://youtu.be/nqlO5ebAqOM 
Zamilujte se do tance se ZUŠ Opava: https://youtu.be/Oug50gljEyo  
Klavírní oddělení ZUŠ Opava: https://www.youtube.com/watch?v=mJgT_Op2gNA  

 

Ve školním roce 2021/2022 začal vycházet také čtvrtletní magazín ZUŠkoviny, který rekapituluje 

události za poslední měsíce a zve na nejbližší významné akce školy. ZUŠkoviny jsou umístěny ve 

společných prostorách školních budov a na webových stránkách školy.  

Jednotlivé díly najdete na těchto odkazech:  
https://www.zusopava.cz/wp-content/uploads/2021/12/zuskoviny_01_2021_verze_final2.pdf  
https://www.zusopava.cz/wp-content/uploads/2022/03/cislo2-final.pdf  
https://www.zusopava.cz/wp-content/uploads/2022/06/cislo3.pdf  

https://tinyurl.com/446tw7d8
https://tinyurl.com/ab2cm346
https://youtu.be/nqlO5ebAqOM
https://youtu.be/Oug50gljEyo
https://www.youtube.com/watch?v=mJgT_Op2gNA
https://www.zusopava.cz/wp-content/uploads/2021/12/zuskoviny_01_2021_verze_final2.pdf
https://www.zusopava.cz/wp-content/uploads/2022/03/cislo2-final.pdf
https://www.zusopava.cz/wp-content/uploads/2022/06/cislo3.pdf
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Přehled akcí: 

srpen – září 2021 

1. 9. Vernisáž výstavy Žena mezi vdechnutím a vydechnutím (Bezručova Opava) – Obecní dům – 
hudební doprovod učitelů 

2. 9. Slavnostní zahájení Bezručovy Opavy – kostel sv. Václava, žáci výtvarného oboru, projekt 
Silné ženy 

7. 9. Vernisáž Portréty Jadrana Šetlíka (Bezručova Opava) – Knihovna Petra Bezruče – hudební 
doprovod učitelů 

8. 9. Vernisáž výstavy Literární paměť regionu 1918-2018 (Bezručova Opava), Památník Petra 
Bezruče – hudební doprovod učitelů 

10. 9. Slezská muzejní noc, Solná 

16. 9. Vystoupení cimbálové muziky a dětského tanečního souboru Úsměv na zámku v Raduni  

23. 9. Imatrikulace 1. ročníků MGO v kostele sv. Václava  

 

říjen 2021 

1. 10. ZUŠ Open – Colours of ZUŠ III 

1. 10. Dny architektury, vystoupení žesťového souboru z věže Hlásky  

3. 10. Dny architektury, Výtvarníci ZUŠ oživují město, komentovaná prohlídka  

6. 10. Koncert pro otevření nových prostor pro Charitu Opava Jaktař  

8. 10. Vernisáž výstav Z archivu, Z pera dní, Solná  

12. 10. Koncert pro Charitu Kylešovská  

15. 10. Koncert pro seniory, OÚ Raduň 

19. 10. 9. ročník Múzy I. Hurníka, Ostrava 

19. 10 Opavská píseň – pěvecká přehlídka souborů Opavska, Loutkové divadlo Opava, CM 

21. 10. Otevírání studánky v Raduni – vystoupení sboru 1.-4. ročník  

24. 10  Regionální soutěžní přehlídka dětských folklórních souborů Slezska, Český Těšín – CM 

 

listopad 2021 

11. 11. Vernisáž výstavy Na cestě, Fakulta veřejných politik, SU  

16. 11.  Výstava Báry Schindlerové, ZUŠ Solná 

18. 11. Magický klavír, Církevní konzervatoř Německého řádu  

25. 11.  Adventní koncert v Dom. seniorů Bílá Opava  

26. 11. Křest publikace Akordeon v barvách, sál LDO na DS 

 

prosinec 2021 

5. 12. Mikulášský koncert v OC Breda 
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12. 12. Adventní koncert v OC Breda – sbory 

16. 12. Hudební doprovod ke mši svaté a koncert pro Charitní dům sv. Cyrila a Metoděje  

16. 12. Vánoční koledování, Domov Bílá Opava  

17. 12. Vánoční koncert v Raduni  

19. 12. Vánoční vystoupení, OC Breda 

21.-24. 12. Vánoční  koncert v Globusu, nahrávka v in-store rádiu 

 

leden 2022 

14. 1. Novoroční koncert akordeonů a kláves, kaple Neposkvrněného Početí P. Marie 

28. 1. Charitativní koncert Domov důchodců Vila Vančurova, vystoupí akordeonové duo pedagogů 

28. 1. Vernisáž výstavy Zav(a)ření, Solná 

 

únor 2022 

24. 2. Pravěký svět aneb Ve stopách Zdeňka Buriana vernisáž v Památníku Petra Bezruče – hudební 
doprovod kytary 

26. 2. Folklórní slavnost Konec masopusta a chování basy, Dolní nám. – CM 

 

březen 2022 

1. 3. Folklórní slavnost Konec masopusta a chování basy, Dolní nám. – CM 

17. 3. Třídní předehrávka, sál NO – D. Trgiňová 

17. 3. Vernisáž výstavy Společně architekti, SO 

20. 3. Varhanní křížová cesta, Kostel sv. Petra a Pavla, Hradec nad Moravicí, varhaníci ZUŠ Opava 
a ZUŠ Hradec + literární kurz Hradec 

24. 3.  Třídní předehrávka – Sál NO – I. Rybová 

27. 3. Varhanní křížová cesta, Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie, varhaníci ZUŠ Opava a ZUŠ 
Hradec, žáci LDO 

28. 3. Třídní předehrávka, sál NO – L. Lebedová 

29. 3. Den učitelů, zámek Kravaře – vystoupení žáků 

31. 3. Vystoupení na Velikonočních trzích, Dolní nám. – LDO 

31. 3. Den otevřených dveří ZŠ I. Hurníka – Cimbálová muzika 

duben 2022 

3. 4. Vystoupení akordeonového kvintetu žáků, Kostel sv. Vavřince, Štáblovice 

3. 4. Vynášení Mařeny, folklórní pořad lidových zvyklostí, Dolní náměstí – CM  

5. 4. Velikonoční trhy, Dolní náměstí – CM 

7. 4. Třídní předehrávka – sál NO, L. Kurková, D. Fryčová 

9. 4. Koncert populárních písní žáků ze třídy Zuzany Vávrové, Dolní náměstí 
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10. 4. Květná neděle, folklórní pořad, Dolní náměstí, CM 

11. 4. Třídní předehrávka – sál DS – G. Westová 

11. 4. Třídní předehrávka, sál NO – M. Žurek 

12. 4. Třídní předehrávka, sál NO – T. Pokorná 

12.-13. 4. Výchovné koncerty pro ZŠ, Velikonoční zvyky – CM 

13. 4. Třídní předehrávka, sál NO – K. Sobotková 

17. 4. Jarní zvyklosti, veřejný koncert v Loutkovém divadle – CM  

21. 4. Vernisáž Pocta mistrům, výstava absolventů ZŠ Opava-Vávrovice ke sto letům školy, Solná 

22. 4.  Třídní předehrávka, sál DS – J. Kepa 

26. 4. Třídní předehrávka, sál NO – I. Kožaná Manderla, N. Husťáková 

26. 4. Třídní předehrávka, sál DS – J. Polednová, L. Poledna 

27. 4. Třídní předehrávka, sál NO – K. Vovková 

28. 4. Program k oslavě Dne učitelů v Domě P. Bezruče pro Magistrát Opavy – CM  

29. 4. Třídní předehrávka, sál NO – H. Nosková 

 

květen 2022 

1. 5. Stavění máje – folk. zvykoslovný pořad, zahrada Loutkového divadla – CM 

2. 5. Třídní předehrávka, DKPB – V. Stoklasa 

3. 5. Třídní předehrávka, sál NO – L. Majnušová 

3. 5. Třídní předehrávka, sál DS – P. Plánský 

4. 5. Třídní předehrávka, sál NO – L. Židková 

4. 5. Třídní předehrávka, sál DS – M. Pelc 

5. 5. Kytarová smršť, SZM 

6. 5. Koncert klavírního oddělení, sál NO – L. Majnušová 

9. 5. Třídní předehrávky, sál NO – M. Valášková, T. Tomčala 

9. 5. Třídní předehrávky, sál DS – J. Fintes 

10. 5. Třídní předehrávky, sál DS – B. Poledna 

10. 5. Třídní předehrávka, sál NO – E. Olivová 

11. 5.  Třídní předehrávka, sál NO – D. Raabová 

11. 5. Třídní předehrávka, sál DS – M. Hendrychová 

12. 5. Pasování prvňáčků, sál NO – G. Westová, B. Grygerová a sbor 

12. 5. Třídní předehrávka, sál DS – M. Foltisová, R. Kubala a CM 

13. 5. Třídní předehrávka, sál NO – L. Konečný 

13. 5. Třídní předehrávka, sál DS – M. Schubert 

16. 5. Třídní předehrávka, DKPB – G. Balnerová 
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16. 5. Třídní předehrávka, sál NO – P. Marek 

17. 5. Třídní předehrávka, sál NO – D. Plánská 

17. 5. Rozlučkový koncert nejstarší CM v Loutkovém divadle 

18. 5. Domov seniorů Bílá Opava: Koncert ke dni matek 

18. 5. Třídní předehrávka, sál NO – J. Korpasová 

18. 5. Opavská píseň, vystoupení dětských opavských souborů v Loutkovém divadle – CM 

18. 5. Výchovný koncert ZŠ Vrchní, představení dechových nástrojů  

19. 5. Třídní předehrávka, uč. č. 1 DS – I. Samiec, J. Ides 

19. 5. Koncert absolventů a žáků akordeonového a EKN oddělení, sál NO  

20. 5. Pasování prvňáčků, sál NO – G. Westová 

20. 5. Třídní předehrávka, sál DS – M. Davidová 

21. 5. Slezské dny v Dolní Lomné, mezinárodní folklórní festival, CM 

25. 5. Slavnostní předávání maturitních vysvědčení, OA a SOŠ logistická, KPB – doprovod učitelé 

25. 5. Stíny nad stanem (1. alternace), závěrečné představní LDO, Loutkové divadlo  

26. 5. Společný koncert žáků ZUŠ a studentů CKNŘ, Aula CKNŘ 

30. 5. Absolventský koncert, DKPB – vybraní absolventi 

 

červen 2022 

1. 6. Slavnostní předávání maturitních vysvědčení, OA a SOŠ logistická, KPB – doprovod učitelé 

2. 6. Slavnostní předávání maturitních vysvědčení pro SHŠ Opava, kostel sv. Václava – hudební 
doprovod učitelé, žáci 

2. 6. Třídní předehrávka, sál NO – M. D. Kristýnková 

2. 6. Třídní předehrávka, galerie KUPE – M. Ripková, B. Grygerová 

2. 6. Malý princ – závěrečné představení LDO, Loutkové divadlo  

2. 6. Třídní předehrávka, sál DS – A. Bartusková 

3. 6. ZUŠ Open – Colours of ZUŠ IV 

4. 6. Den dětí v městských sadech – CM 

5. 6. Závěrečné a absolventské taneční vystoupení, Slezské divadlo 

6. 6. Slavnostní předávání maturitních vysvědčení pro SŠPaU Opava, SŠPaU Opava – doprovod 

6. 6. Převrácená dovolená, závěrečné představení LDO, Loutkové divadlo 

7. 6. Slavnostní předávání maturitních vysvědčení, OA a SOŠ logistická, KPB – doprovod učitelé 

7. 6. Třídní předehrávka, sál NO – Z. Mervová 

7. 6. Výlet za všechny prachy, závěrečné představení LDO, Loutkové divadlo  

8.-12. 6. Beethovenův Hradec  

9. 6. Študáci a kantoři, závěrečné představení LDO, Loutkové divadlo  
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10. 6. Slavnostní předávání maturitních vysvědčení studentům Mendelova gymnázia, kostel 
sv. Václava, kytarové doprovod 

10.-12. 6. Celostátní kolo soutěže dětských folklórních souborů v Jihlavě – CM  

12. 6. Opavský pohár víceboje atletických přípravek, hudební vystoupení zpěváci 

12. 6. Městský jarmark v Púchově, vystoupení ve folklórním bloku – CM 

13. 6. Slavnostní předávání maturitních vysvědčení pro SPŠS Opava, KD Na Rybníčku, hudební 
doprovod žestě 

13. 6 Absolventský koncert klavírního oddělení, sál NO 

14. 6. Stíny nad stanem (2. alternace), závěrečné představení LDO, Loutkové divadlo  

14. 6.  Třídní předehrávka, sál NO – Z. Vávrová 

15. 6. Koncert pod letní oblohou, smyčcové oddělení, zahrada NO 

16. 6. Mauglí – Kniha džunglí – závěrečné představení LDO, Loutkové divadlo  

16. 6. SENECURA Senior. centrum: Hudební vystoupení pro seniory, zpěváci 

17. 6. Předávání maturitního vysvědčení, Aula SŠPU, hudební doprovod akordeony 

17. 6. Koncert žáků Zuzany Vávrové – zahrada SVČ (Jaselská) 

17. 6. Třídní předehrávka, sál NO – R. Kulla, P. Glogar 

20. 6. Koncert akordeonového orchestru Andante, KPB 

21. 6. Koncert pro charitní domov, ul. Kylešovská, Opava – Akordeonový orchestr Andante 

21. 6. Vzpomínková akce k výročí násilné smrti H. Píky, Horní nám., sbor 

22. 6. Domov u sv. Kateřiny – zahradní slavnost, zpěváci 

22. 6. Koncert Kytarového orchestru, Slezské zemské muzeum 

23. 6. Koncert pěveckých sborů – ŠMM, 1-4, sbor, Slezské zemské muzeum 

24. 6. Jazyková škola Helen Doron English, předávání mezinárodních Certifikátů, zpěváci 

 
 
 

červenec – srpen 2022 

9.-16. 7. Mezinárodní folk. Festival v Podgorici, Černá Hora – CM 

20.-21. 8. Liptálské slavnosti, regionální folk. Festival v Liptále – CM 
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10.  Bezpečnost ZUŠ Opava 

V rámci zajištění maximální bezpečnosti žáků pedagogů ve všech místech poskytování vzdělávání ZUŠ 

Opava se pokračovalo v systematizaci BOZ a PO.  

Zaměstnanci byli na začátku školního roku proškoleni a vyzkoušeni z BOZ a PO. Na podzim se konalo 

školení první pomoci. 

 

 

11.  Výsledky inspekční činnosti provedených Českou školní inspekcí 

Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace roce 2021/2022 neměla kontrolu ze strany 

ČŠI. 
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12.  Hospodaření školy 

Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2021: 

Druh dotace Poskytnuto 
k 31.12 2021 

Skutečné 
čerpání 

k 31.12.2021 

Vratka 
dotace 

UZ 33353 - přímé náklady na vzdělávání 
z toho: 

43.499.159,00 43.499.159,00 0 

UZ 33353 - prostředky na platy 31.673.736,00 31.673.736,00 0 

UZ 33353 - ostatní osobní náklady OON 250.000,00 250.000,00 0 

UZ 33353 - zákonné odvody 10.790.223,00 10.790.223,00 0 

UZ 33353 - FKSP 633.475,00 633.475,00 0 

UZ 33353 - ONIV 151.725,00 151.725,00 0 

Celkem - dotace  MŠMT 43.499.159,00 43.499.159,00              0 
 

UZ 205 - přísp. od zřiz.na odpisy 68.000,00  68.000,00  

UZ 203 - přísp. od zřiz.na zpracování 
               studie přestěhování výtvarného 
               oboru z budovy ve vlastnictví 
               města 

 
200.000,00 

 
0,00 

 
neukonč.
projekt 

Celkem  - příspěvek od zřizovatele             268.000,00    111 296.000,          296.000,--                      268.000,00 0 

Celkem – příspěvek na provoz    43.767.159,00 43.767.159,00              0 

UZ 33063 - Šablony II. mimo hl.město    
                     Praha (méně rozvin.reg.) 

1.826.296,00  1.777.173,37 neukonč. 
projekt 

Celkem – neinvest.dotace z jiných zdrojů 1.826.296,00 1.777.173,37 neukonč. 
projekt 
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Majetek Základní umělecké školy Opava k 31. 12. 2021: 
 
účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 
stav k 31. 12. 2021: 253.604,00 Kč 
 
účet 021 Stavby (jiné nebytové domy) 
stav k 31. 12. 2021: 16 489 069,00 Kč 
 
účet 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 
stav k 31. 12. 2021: 4.404.639,50 Kč 
 
účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 
stav k 31. 12. 2021: 11.489.240,13 Kč 
 
účet 031 Pozemky 
stav k 31. 12. 2021: 2 693 050,00 Kč 
 
Organizace Základní umělecká škola Opava k 31. 12. 2021 hospodařila s majetkem v hodnotě 
35.329.602,63 Kč. 
 
Vlastní výnosy školy (školné, půjčovné, úroky, použití fondů) v roce 2021:   
3.746.181,13 Kč. 
 
Hospodářský výsledek 
 
V hlavní činnosti bylo v roce 2021 dosaženo hospodářského výsledku ve výši  
229.111,33 Kč, hospodářský výsledek v doplňkové činnosti činil 0 Kč. 
 
Výnosy v hlavní činnosti: 48.246.119,66 Kč 
Náklady v hlavní činnosti: 48.017.008,33 Kč  
 
Výnosy v doplňkové činnosti: 0,00 Kč 
Náklady v doplňkové činnosti: 0,00 Kč 
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13.  Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace ve sledovaném roce dokončila realizaci 

projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pod registračním číslem projektu 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014488 a pod názvem projektu Šablony II – Profesní rozvoj pedagogů 

a rozvojové aktivity pro žáky v ZUŠ Opava.  

Cílová částka v hodnotě 1 826 296 Kč byla určená k realizaci aktivit zaměřených na osobnostně profesní 

rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a sdílení zkušeností 

pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv. Dále byly podporovány aktivity jako 

komunitně osvětová setkávání, realizace projektových dnů mimo i ve škole, inovativní metody výuky s 

využitím ICT. 

Realizace aktivit byla plánovaná na školní roky 2019/2020 až 2020/2021. Vzhledem k pandemické 

situaci v těchto školních letech bylo vyhověno žádosti o prodloužení projektu s přesahem do školního 

roku 2021/2022. V únoru 2022 došlo k dokončení a uzavření projektu a jeho schválení kontrolou.  
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14.  Závěr  

ZUŠ Opava, jako jedna z největších škol svého druhu v republice, je regionálním centrem uměleckého 

vzdělávání, od předškoláků až po maturanty. Je místem, kde se rozvíjí talent, zájem a láska k hudbě, 

výtvarnému umění, tanci a divadlu. A kde se zároveň všechny tyto obory potkávají, seznamují 

a spolupracují. Žáci jsou vedeni nejen ke zvládnutí svého oboru, k získávání dovedností až mistrovství, 

ale také ke schopnosti sebeprezentace, rozvíjení vlastních nápadů a ke vzájemné spolupráci. Cílem není 

jen připravit budoucí studenty konzervatoří a vysokých uměleckých škol, ale především mladé 

empatické lidi s nadšením a zájmem o umění a s citem pro estetiku. 

Školní rok 2021/2022 byl ve znamení oživování kulturního života a prezenční výuky po pandemii Covid-

19, která však do chodu školy stále zasahovala jistými opatřeními, obezřetností a omezeními. Po roční 

přestávce se podařilo realizovat velké festivaly – ZUŠ Open, Magický klavír a Kytarovou smršť, ale také 

více než sto dvacet dalších vystoupení, třídních předehrávek nebo výstav. Škola se znovu zapojila do 

soutěží ZUŠ a sama realizovala dvě okresní a jedno krajské kolo. Největší organizační událostí bylo 

pořádání Mezinárodní interpretační soutěže Beethovenův Hradec.  

Samotný školní rok proběhl bez komplikací a přispěl k dalšímu rozvoji školy, která provedla nákup 

nových klavírních křídel, zkvalitnila technické vybavení IT a pokračuje ve zlepšování prostředí školních 

budov. ZUŠ Opava svou aktivitou v rámci Moravskoslezského kraje, Opavy a také na internetu zlepšuje 

svou image moderní školy, která svým žákům nabízí to nejlepší umělecké vzdělávání, přátelské 

prostředí a zážitky na celý život. 

Škola plní své cíle a stanovené úkoly, dodržuje legislativní předpisy, řádně hospodaří a nakládá 

s majetkem a finančními prostředky. Velký prostor je věnován rozvoji kompetencí a dovedností učitelů 

a získávání nových zkušeností pomocí programu Šablony II. 

Umělecké vzdělávání na ZUŠ má silnou tradici a také slibnou budoucnost. Svědčí o tom velký zájem 

o studium, který někdy překračuje kapacitní možnosti školy (např. u hry na klavír), a také dobré jméno 

školy, která je spojena s kvalitními pedagogy a žáky, kteří často pokračují ve studiu na středních 

a vysokých pedagogických a uměleckých školách.  

ZUŠ nemá školskou radu. Zpráva byla projednána s pedagogickou radou Per rollam. 

 

 

V Opavě, 13. 10. 2022                                                     

 

Vypracoval:  MgA. Lukáš Poledna, Ph.D., Mgr. Stanislava Lohinová, Bc. Marcela Janíková 

 

Schválil: MgA. Lukáš Poledna, Ph.D. 

  ředitel školy  


