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V Olomouci dne 17. 10. 2014 
 

 



 

 

1. Základní údaje o škole 

Název:    Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc,  
 Na Vozovce 32 

Sídlo:    779 00 Olomouc, Na Vozovce 32/246 

Právní forma:    příspěvková organizace 

IČO:    47654236 

IZO:    047654236 

Zřizovatel:   Olomoucký kraj 

Ředitel:    PaedDr. Josef Dvořák 

Rada školy:   není zřízena 

Detašované pracoviště: 1. 783 49 Lutín, Školní 80 
     2. 779 00 Olomouc, Jílová 43a 

Telefon:     585 427 641 

Fax:    585 751 094 

Email:    zus-ik@zus-ik.cz 

www. stránky:   www.zus-ik.cz 

 
 
Charakteristika školy: Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc poskytuje základy 

vzdělání v hudebním, tanečním a literárně-dramatickém oboru         

a připravuje pro studium učebních a studijních oborů ve středních 

školách uměleckého zaměření a v konzervatoři, připravuje také pro 

studium na vysokých školách s uměleckým zaměřením. Škola 

organizuje přípravné studium, základní studium I. a II. stupně, 

rozšířené studium  a studium pro dospělé. Ke studiu jsou žáci 

zařazování na základě talentové zkoušky a doporučení přijímací 

komise. Od 1. 9. 2012 probíhá výuka souběžně dle dosavadních 

učebních plánů MŠMT ČR a dle Školního vzdělávacího programu. 
 

 
Profil absolventa: Absolvent získává základní umělecké vzdělání dle příslušného 

oboru, I. a II. stupeň základního studia a studium pro dospělé jsou 

ukončovány komisionálními závěrečnými zkouškami, zpravidla ve 

formě absolventského vystoupení. 

 
 
 
 
 



2. Seznam studijních a učebních oborů 
 

Obor 
Kód 

oboru 
Ukončení studia 

Forma 
studia 

Druh studia 
Další   

vzdělávání 

hudební  
závěrečná 

zkouška 
denní základní  

taneční  
závěrečná 

zkouška 
denní základní  

literárně - 

dramatický 
 

závěrečná 

zkouška 
denní základní  

 

 

3. Přehled učebních plánů  

 

Schválená vzdělávací koncepce 
 
Po zveřejnění definitivní verze RVP ZUV a během postupného přechodu na ŠVP ZUV Základní 
umělecká škola Iši Krejčího, Na Vozovce 32, Olomouc využívá kombinaci učebních plánů, a to: pro 
hudební obor ze dne 26.6. 1995 č.j. 18.418 / 95-25 s účinností od 1. září 1995, pro taneční obor ze 
dne 7. 5. 2003 pod č.j. 17 620/2003-22 a č.j. 17 621/2003 s platností od 1.9.2003, pro literárně-
dramatický obor pod č.j. 22 225/2004-22 s platností od 1. 9. 2004 a pod č.j. 22 035/2005-22 
s platností od 1. 9. 2005. Souběžně má zpracovánu svou verzi ŠVP ZUV, dle které probíhala výuka 
od 1. 9. 2013 v přípravném studiu, v 1. a 2. ročníku I. stupně, v 1. a 2. ročníku II. stupně a v 1. a 2. 
ročníku SPD. V ostatních ročnících probíhala výuka dle stávajících učebních plánů.  
 
Výuka v jednotlivých oborech probíhá podle učebních osnov. 

 
Učební osnovy pro hudební, taneční a literárně-dramatický obor školy, 

schválené 
výnosem MŠMT ČR 

-------------------------------------------------------------- 
           

čís. jednací         s účinností od: 
Klavír a keyboard:  

přípravné studium   20 876/80-35   1.9. 1980 
  I. stupeň    11 383/81-35   1.9. 1981 
  II. stupeň    14 466/85-35   1.9. 1988 
  rozšířené vyučování   12 988/82-35   1.9. 1982 
 
 
Smyčcové nástroje:  housle, viola, violoncello, a kontrabas  

přípravné studium   20 876/80-35   1.9. 1980 
  I. stupeň    11 393/81-35   1.9. 1981 
  II. stupeň    14 466/85-35   1.9. 1988 
  rozšířené vyučování   12 988/82-35   1.9. 1982 



 
Dechové nástroje: zobcová flétna, hoboj, příčná flétna, fagot, klarinet, lesní roh, trubka, pozoun, 
   tuba, baryton, bicí nástroje  

přípravné studium   20 876/80-35   1.9. 1980 
  I. stupeň    11 393/81-35   1.9. 1981 
  II. stupeň    14 466/85-35   1.9. 1985 
  rozšířené vyučování   26 199/83-35   1.9. 1983 
 
 
Akordeon: přípravné studium   20 876/80-35   1.9. 1980 
  I. stupeň    11 393/81-35   1.9. 1981 
  II. stupeň    14 466/85-35   1.9. 1985 
  rozšířené vyučování   26 199/83-35   1.9. 1983 
      
 
Kytara: přípravné studium   15 987/89   1.9. 1988 
  I. stupeň    15 987/89   1.9. 1988 
  II. stupeň    14 466/85-35   1.9. 1986 
  rozšířené vyučování   26 199/83-35   1.9. 1983 

 
 

Přípravná hudební výchova a hudební nauka:        
  přípravné studium   20 876/80-35   1.9. 1980 
  I. stupeň    11 393/81-35   1.9. 1981 
  II. stupeň    14 466/85-35   1.9. 1985 
 
Hra v souboru, orchestru a komorní hře: (houslový soubor, dechový soubor)   
  přípravné studium   20 876/80-35   1.9.1980 
  I. stupeň    11 393/81-35   1.9.1981 
 
Technika zvukového záznamu:   19 112/87-35   1.9.1988 
 
Pěvecká hlasová výchova a zpěv: 
  přípravné studium   20 876/80-35   1.9. 1980 
  I. stupeň    11 393/81-35   1.9. 1981 
  II. stupeň    14 466/85-35   1.9. 1988 
  rozšířené vyučování   12 988/82-35   1.9. 1982 
 
Taneční obor: 
  přípravné studium   17 620/2003-22  1.9. 2003 
  I. stupeň základního studia  17 620/2003-22  1.9. 2003 
  II. stupeň základního studia 17 621/2003-22  1.9. 2003 
  rozšířené studium   17 621/2003-22  1.9. 2003 
  studium pro dospělé  17 621/2003-22  1.9.2003 

  
 

Literárně-dramatický obor: 
  přípravné studium   22 225/2004-22  1.9.2004 
  I. stupeň základního studia  22 225/2004-22  1.9.2004 
  II. stupeň základního studia 22 035/2005-22  1.9.2005 
  rozšířené studium   22 035/2005-22  1.9.2005 
  studium pro dospělé  22 035/2005-22  1.9.2005 



4. Statistické údaje o škole 
 
 
Údaje o žácích 
 
Počet žáků 

  Hudební obor Taneční obor Literárně-dramat. obor 
přípravný ročník 1.   41   17       3 
přípravný ročník 2.   10   12       0 
1. stupeň -1. roč.           84     14       7 
        2. roč.          92     9       3 
        3. roč.   62   11       13 

       4. roč.   58     6       0 
       5. roč.   50     6       2 
       6. roč.   33     9       2 
       7. roč.   35     9       1 

přípravný ročník 2. st.    2     0       0 
2. stupeň -1. roč.   29     6       1 
         2. roč.    20     3       0 

       3. roč.   11      4       6 
       4. roč.      9     2       3 

SPD                7         1        1 
                                                              
celkem   543   109     42 

 
 
Počet žáků celkem:                 694 
 
 
Počet tříd:                      37 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Údaje o pracovnících školy 
 

Počet pedagogických pracovníků       42 
  z toho studujících:                               6 
 

  příjmení a jméno vyučovaný předmět nejvyšší vzdělání délka praxe poznámka 

1. Andreášová Zdeňka klarinet, saxofon vyšší odborné 40   

2. Arnoldová Iveta klavír vyšší odborné 12  

3. Červenka Jakub BcA. klarinet, saxofon, flétna vysokoškolské 12  

4. Dvořák Josef PaedDr. viola, orchestr, HN vysokoškolské 38   

5. Dvořáková Kristýna MgA. violoncello vysokoškolské 4  

6. Kadeřábková Zuzana, Bc. klavír, keyboard vysokoškolské 5  

7. Knytlová Zuzana Mgr. klavír vysokoškolské 1 studující 

8. Kovaříková Blanka Mgr. klavír, HN vysokoškolské 22   

9. Kvapil Jiří PaedDr. keyboard vysokoškolské 23  

10. Kvapilová Eva zobcová flétna vyšší odborné 21  

11. Langrová Ludmila Mgr. HN, zpěv vysokoškolské 37   

12. Ludvíková Gabriela, dipl. um. klavír vyšší odborné 12  

13. Melicharová Milena MgA. housle vysokoškolské  28  

14. Navrátilová Miloslava housle vyšší odborné 34   

15. Přibil Jan Mgr. trubka vysokoškolské 6 studující 

16. Příhoda Květoslav Mgr.  dechové nástroje vysokoškolské 23   

17. Pyšová Marta Mgr. klavír vysokoškolské 31  

18. Slaměník Aleš, dipl. um. bicí nástroje vyšší odborné 22  

19. Šauer Ivo Mgr. kytara vysokoškolské 27   

20. Šiškova Natalie Mgr. akordeon, keyboard, klavír vysokoškolské 25  

21. Škrabalová Dana tanec vyšší odborné 33   

22. Štěpánková Jarmila MgA. flétna, hoboj vysokoškolské 33   

23. Štěpánová Marie Mgr. zpěv vysokoškolské 5   

24. Uhlířová Ludmila klavír vyšší odborné 32   

25. Vařák Petr kytara vyšší odborné 39  

26. Veselá Magda Ada MgA. liter.-dramatický obor vysokoškolské 12 studující 

27. Vojtěchovič Josef, DiS. dech. nástroje vyšší odborné 3 studující 

28. Zitová Eva housle, zobc. flétna vyšší odborné 33  

29. Žílová Ivana klavír vyšší odborné 12   

  Důchodci:         

 30.  Fischer Jiří Mgr. flétna vysokoškolské 44  

31. Fischerová Marie flétna vyšší odborné 44   

32. Prečanová Libuše housle vyšší odborné 34   

33. Vavruša Vladimír dech. nástroje, orchestr úplné střední odborné 43  

 Externí pracovníci:         

34. Gilarová Darina  Mgr. cimbál vysokoškolské 6 studující 

35. Hejnarová Eva zpěv vyšší odborné 18  

36. Hradilová Jiřina violoncello, kontrabas vyšší odborné 35  

37. Křeháček Milan MgA. lesní roh, zobc. flétna vysokoškolské 5   

38. Mlynář Richard korepetice TO vyšší odborné 28  

39. Salayová Dita tanec vyšší odborné 3  

40. Tutková Jana flétna vyšší odborné 28  

41. Trotsenko Iryna tanec vyšší odborné 29  

42. Valenta Kamil souborová hra úplné střední odborné 3 studující 

 
Počet ostatních zaměstnanců školy:   5 
Organizační struktura platná ve sledovaném období (viz příloha). 



5. Údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků 
 

Všichni žáci školy byli při výuce hodnoceni dle předepsané klasifikační stupnice a na závěrečném 

vysvědčení byli hodnoceni celkovým stupněm prospěl/a s vyznamenáním nebo prospěl/a.   

I. cyklus absolvovalo 52 žáků a II. cyklus 13 žáků. 

Výuka v jednotlivých odděleních byla koordinována v rámci činnosti jednotlivých předmětových 

komisí – viz  uvedeno dále. 

V rámci výuky se žáci věnovali koncertní činnosti – viz uvedeno dále. 

 
6. Výsledky chování za 1. a 2 pololetí 
 
Během výuky se nevyskytly žádné závažnější kázeňské přestupky ani sociálně patologické jevy. 
Chování není součástí hodnocení žáka ZUŠ. 
 
 

7. Údaje o mimoškolních vzdělávacích a volnočasových aktivitách,  grantových  
programech, soutěžích 

       
 
Žáci školy se účastnili celé řady soutěží a přehlídek – viz uvedeno dále. 
 

 
8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  
 
Dalšího vzdělávání se účastnilo celkem 11 pedagogů - 6 pedagogů studovalo při zaměstnání,               

5 pedagogů se účastnil vzdělávacích akcí a seminářů. 

 

 
9. Zpráva o kontrolní a inspekční činnosti 
 
V tomto školním roce byla ve dnech 24. - 26. března 2014 uskutečněna kontrola ČŠI - Inspekční 

činnost podle § 174 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků základního uměleckého vzdělávání dle  § 174 

odst. 2 písm. b) školského zákona. Zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu 

pro základní umělecké vzdělávání a jeho souladu s předpisy a Rámcovým vzdělávacím programem 

pro základní umělecké vzdělávání. Posuzovaným obdobím byly školní roky 2011/2012, 2012/2013    

a 2013/2014 k datu inspekční činnosti.  

 

10. Další sledované oblasti 
 

Ředitel školy je členem pracovní skupiny ředitelů škol pro zpracování Dlouhodobého záměru 

vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Olomouckého kraje.  

V rámci regionu škola úzce spolupracuje s dalšími ZUŠ, žáci školu často reprezentují při akcích 

organizovaných statutárním městem Olomouc.  

 

 



11. Hospodaření školy  za rok 2013 
 
1. HLAVNÍ ČINNOST  

    
Náklady, výnosy a hospodářský výsledek byly zpracovány z  roční účetní závěrky k 31. 12. 2013   
a z rozpočtových opatření roku 2013. 
 
Závazné ukazatele - prostředky na platy, OON, odvody a odpisy byly vyčerpány v plné výši.    
  
    
1.1. NÁKLADY V HLAVNÍ ČINNOSTI 

 

 Náklady celkem:  15 626 272,40   
 

celková hodnota spotřeby materiálu činila     312 713,83   
 z toho: výdaje na učební pomůcky  132 959,70  
  výdaje na DDHM (nezaúčt.na 558)   63 517,00   
  spotřeba PHM     11 221,30   
  výdaje na ostatní materiál  105 015,83   
      
celková hodnota spotřeby energií činila            539 549,03   
 z toho: spotřeba el. energie  88 153,00   
  spotřeba plynu  191 266,00   
  spotřeba tepla                                          209 095,03   
  spotřeba vody  51 035,00   
    
celková hodnota oprav a udržování činila  471 373,70  
 z toho: opravy kancelářského vybavení  22 611,00  
 ostatní opravy zařízení ZUŠ Na Vozovce  333 834,80   
  ostatní opravy zařízení – pobočka Jílová  36 232,90   
  opravy hudebních nástrojů  56 415,00   
  opravy osobního automobilu  22 280,00   
      
celková hodnota cestovného a nákl.na reprezentaci   16 955,00   
  
celková hodnota ostatních služeb činila  340 914,84   
 z toho: nájemné  12 345,00   
  poštovné  5 459,00  
   telekomunikace-mobilní hovory  3 512,54  
   telekomunikace-pevné linky                       15 145,47  
   poplatek na internet                                   14 776,00  
                         platba za licence software                           11 179,00  
                         upgrade a údržba SW                                 29 545,00                    
  náklady na školení a vzdělávání(r.2013-účet 527)         -   
                       bankovní poplatky     25 493,00  
  zpracování mezd   76 190,00  
                         parkovné  190,00                    
                        ostatní služby(služby výr. a nevýr.  147 079,83  
  povahy, revizní prohlídky atd.)  
 
 
 



celková hodnota mzdových nákladů činila   9 820 902,00   
 z toho: náklady na platy zaměstnanců  9 554 000,00 
          (dotace MŠMT)   
  náklady na platy zaměstn. (fond odměn)  2 000,00  
                        náklady na OPPP (dotace z MŠMT)  255 000,00  
                         náhrady mzdy v době nemoci  9 902,00   
 
celková hodnota zákon. soc. a jiného soc. poj.  3 298 778,00   
 z toho: zák. odvody SP+ZP (dotace z MŠMT)  3 257 267,00  
  zák. odvody SP+ZP k FO + Koop.  680,00  
                       jiné sociální pojištění-Kooperativa  40 831,00                      
                                 
celková hodnota zák. soc. a jiných soc. nákladů   312 224,00  
 z toho: příděl FKSP - 1% (dotace z MŠMT)   95 540,00  
  příděl FKSP - 1% k fondu odměn  20,00  
                     příděl FKSP - 1% z PN (nový AÚ)                   99,00                      
   pracov. a ochran. pomůcky  3 495,00  
  lékařské prohlídky (dříve úč.518)  5 350,00  
               semináře a školení pracovníků (dříve úč.518)      7 620,00                       
  příspěvek zaměst.na stravenky  200 100,00           
 
celková hodnota daní a poplatků (kolky, dál. známky)  1 500,00  
 
celková zůstatková cena prodaného DHM   0,00                      
prodaný materiál-žákovské knížky a sešity do HN       18 945,00                      
 
celková hodnota ostatních nákladů (účet 549) činila  3 066,00  
 z toho: pojistné-auta, vozíku, plat. karet  1 266,00  
  odvody za neplnění povinnosti                            -   
  odvod z provozu-uspokoj. pohledávka UB                     -                         
  jiné ostatní náklady(účast. poplatky)  1 800,00  
                    techn. zhodnocení (montáž potrubí TUV)             -   
celková hodnota odpisů dlouhodobého majetku činila  279 783,00  
 
celková hodnota z drobného dlouhodobého majetku  209 568,00  
                    náklady z DDHM-UP (UZ 33353)     
                        náklady z DDHM-z provoz. prostředků    
 
 
 
1.2. VÝNOSY V HLAVNÍ ČINNOSTI 
        

Výnosy:    15 734 311,16  
 
celková hodnota výnosů z prodeje služeb činila  2 135 075,00   
  
celková hodnota čerpání fondů činila  2 000,00  
 z toho: zúčtování fondu odměn  2 000,00  
  zúčtování rezervního fondu  0,00  
  zúčtování investičního fondu  0,00  
 



výnosy z prodeje materiálu                                                         18 945,00                     
            z toho: za žákovské knížky                                              5 290,00 
                          za pracovní sešity                                              13 655,00 
 
celková hodnota ostatních výnosů (účet 649) činila                    320,00  
 z toho: výnosy z pojistných událostí                                         -                    
                    vrácení přeplatku za čas.,bank. popl.                          18,00                    
                        vrácení hotovosti - reklamace konvice                       302,00                    
  ostatní výnosy - příjem z reklamy                                 - 
                             přeplatky tepla - Jílová                         -   
   
celková hodnota výnosů prodeje dlouhodobého hmot. majetku   0,00  
 
celková hodnota finančních výnosů činila                                 1 488,16  
 z toho: úroky                                                                      1 488,16   
 
celková hodnota výnosů z nároků na prostředky   
SR, rozpočtů ÚSC a  SF činila                                                13 576 483,00  
 
 z toho: příspěvek na přímé náklady od KÚ:            13 296 700,00  
              v tom: platy celkem                                                   9 809 000,00  
                     platy zaměstnanci 9 554 000,00 
  OON pedagogové                                   255 000,00 
  odvody ZP a SP, FKSP                         3 431 000,00  
  ONIV                                                                    56 700,00  
     

   

  příspěvek na odpisy od KÚ:                             279 783,00  
   
 

1.3. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ  V HLAVNÍ ČINNOSTI ZA ROK 2013 
 

Výsledek hospodaření   108 038,76 Kč 
 
 
 
2. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST  
 
2.1. NÁKLADY V HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI 

   
 Náklady celkem:  52 144,00   
 
celková hodnota spotřeby energií činila  13 738,00  
 z toho: spotřeba energie  5 180,00  
  spotřeba vody  3 839,00  
  spotřeba plynu  4 719,00  
 
celková hodnota oprav hudebních nástrojů činila  15 750,00  
 
celková hodnota odpisů sálu činila  22 656,00  
       
 



 
 
 
2.2. VÝNOSY V HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI                      

         
Výnosy    70 640,00 
 
celková hodnota výnosů z pronájmu činila  70 640,00   
 z toho: pronájem hudebních nástrojů  46 690,00  
  pronájem sálu školy  19 550,00  
  pronájem automatů na nápoje  4 400,00  
 
 
2.3. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ  V HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI ZA ROK 2013 
 

Výsledek hospodaření                                    18 496,00 Kč 
 

 
 
 
 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2013:      126 535,00 Kč            

 
                  
                                                      
 
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE ZA ROK 2013                        15 678 416,00 Kč     

 
       z toho: celkové mzdové výdaje                                   13 202 757,00 

         v tom: výdaje na platy zaměstnanců           9 554 000,00      
                       výdaje - OON                    255 000,00        
                              zák. odvody SP+ZP          3 257 267,00      
                       Kooperativa                       40 831,00      

                                příděl FKSP (1%)                              95 659,00        
                             
 
 
 

INVESTIČNÍ VÝDAJE ZA ROK 2013                                                       625 278,00 Kč 
 
 
                                                          
 

JEDNOTKOVÉ NÁKLADY NA ŽÁKA                3 567,00 Kč 

 

 
 
110 % skutečných průměrných neinvestičních výdajů na žáka             3 924,00 Kč    
 
 



                                     

12. Celoroční hodnocení práce školy 
 

Účast žáků ZUŠ na soutěžích ve školním roce 2013/2014 
 
MŠMT ČR vyhlásilo pro školní rok 2013/2014  Národní soutěž v hudebním oboru ZUŠ: hra na klavír, 
hra na smyčcové nástroje, hra na kytaru (včetně komorní hry), hra dechových orchestrů, hra 
tanečních a  jazzových orchestrů a Národní soutěžní přehlídku literárně-dramatického  oboru - sólový 
a slovesný projev. 
 

Výsledky Národní soutěže ZUŠ: 
 
Školní kolo – hra na klavír 

6 x 1. místo s postupem  
 
Okresní kolo – hra na klavír 

5 x 1. místo s postupem, 1x 3. místo 
 
Krajské kolo – hra na klavír 

I.   kategorie Karolína K. Nakashima 3. místo          pí uč. Iveta Arnoldová 

II.  kategorie Eliška Náplavová 2. místo          pí zást. Ludmila Uhlířová 

IV. kategorie  Kristýna Harvanová         2. místo           pí zást. Ludmila Uhlířová 

VI. kategorie        Lada Soldánová 1. místo           pí zást. Ludmila Uhlířová 

VIII. kategorie      Barbora Křupková       1. místo           pí zást. Ludmila Uhlířová 

Zvláštní ocenění za vynikající interpretaci Toccaty a fugy z Partity č. 6 J. S. Bacha bylo uděleno 

Barboře Křupkové 

------------------------------ 
 
Školní kolo – hra na kytaru 

6 x 1. místo s postupem, 2 x 1. místo   
KH – 1 x 1. místo s postupem 
 
Okresní kolo – hra na kytaru 

4 x 1. místo s postupem, 1 x 1. místo, 1 x 2. místo 
KH – 1 x 1. místo 
 
Krajské kolo – hra na kytaru 

0.b kategorie Darja Jašková 1. místo   Mgr. Ivo Šauer  

I. kategorie Michal Jirásek 2. místo   Mgr. Ivo Šauer  

V. kategorie Artur Koval  1. místo s postupem Mgr. Ivo Šauer  

 



Ústřední kolo – hra na kytaru 

V. kategorie Artur Koval Čestné uznání Mgr. Ivo Šauer  

------------------------------ 
 
Školní kolo – hra na smyčcové nástroje 

8 x 1. místo s postupem, 1 x 1. místo 

Koncertantní obsazení 

1 x 1. místo s postupem 

 
Okresní kolo – hra na smyčcové nástroje 

7 x 1. místo, z toho 5 x s postupem  

Bohdana Hinerová -  Zvláštní ocenění za mimořádný umělecký výkon  

Koncertantní obsazení 

1 x místo s postupem 

 
Krajské kolo – hra na smyčcové nástroje 

Housle 

I.   kategorie         Jana Kvapilová   1.místo s postupem pí uč. Miloslava Navrátilová 

II.  kategorie          Rostislav Pavka 2. místo        pí uč. Miloslava Navrátilová 

VI. kategorie         Bohdana Hinerová 1. místo   pí uč. Miloslava Navrátilová 

VIII. kategorie Veronika Kvapilová 1. místo         MgA. Milena Melicharová 

Koncertantní obsazení 

III. kategorie  Veronika Kvapilová 
      Ema Koupilová neúčast –nemoc   MgA. Milena Melicharová 

Violoncello 
IX. kategorie Julie Orletová 1. místo  MgA. Kristýna Dvořáková 

 

Ústřední kolo – hra na smyčcové nástroje 

Housle 

I.   kategorie       Jana Kvapilová   neúčast - nemoc    pí uč. Miloslava Navrátilová 

------------------------------ 
 
Školní kolo – hra dechových orchestrů 

Přípravný dechový orchestr 1. místo s postupem  dirigent p. uč. Vladimír Vavruša 

Dechový orchestr ZUŠ Iši Krejčího  1. místo s postupem  dirigent p. uč. Vladimír Vavruša 

Okresní kolo se nekonalo 



Krajské kolo – hra dechových orchestrů 

Přípravný dechový orchestr 2. místo                 dirigent p. uč. Vladimír Vavruša 

Dechový orchestr ZUŠ Iši Krejčího    1. místo s postupem  dirigent p. uč. Vladimír Vavruša 
 

Ústřední kolo – hra dechových orchestrů 

Dechový orchestr ZUŠ Iši Krejčího    neúčast      dirigent p. uč. Vladimír Vavruša 

------------------------------ 
 

Výsledky soutěžní přehlídky ZUŠ LDO sólový a slovesný projev       
 

 
Krajské kolo přehlídky ZUŠ sólový a slovesný projev       
 
Sborník textů „ Něco krásného“    postup do ústředního kola  

Kristýna Balšánková, Lenka Benešová  

Bára Řezáčová, Klára Slavíčková 

Jiří Slimařík, Lucie Stroupková 

Kristýna Doubravová a Lucie Hartmannová  

Lenka Benešová     nominace do ústředního kola  

 

 

Ústřední kolo přehlídky ZUŠ sólový a slovesný projev       

 

Sborník textů „ Něco krásného“    zlaté pásmo  

Kristýna Balšánková, Lenka Benešová  

Bára Řezáčová, Klára Slavíčková 

Jiří Slimařík, Lucie Stroupková 

Kristýna Doubravová a Lucie Hartmannová  

Lenka Benešová      stříbrné pásmo  

 
 
Naše škola byla pořadatelem krajských kol Národní soutěže ZUŠ – 1. a 2. 4. 2014 -  hra na 
smyčcové nástroje a 15. a 29. 4. 2014 - přehlídka LDO – sólový a slovesný projev.       
 

 
 

 

 

 

 



Účast žáků ZUŠ v okresních a krajských soutěžních přehlídkách           
ve školním roce 2013/2014 

 

 
Dne 13. 3. 2014 se konal v Opavě VII. ročník národní přehlídky „Máme rádi baroko“. Přehlídky se 

zúčastnily dvě žákyně pí zást. L. Uhlířové - E. Náplavová a B. Křupková ve hře na klavír a komorní 

trio Mgr. J. Fischera ve složení K. Reimerová - flétna, J. Orletová - violoncello za klavírní spolupráce  

Mgr. Z. Knytlové.  Výborná reprezentace školy. 

 

Dne 31. 3. 2014 se konala okresní přehlídka ve hře na akordeon a EKN v Litovli. Přehlídky se 

zúčastnili nejlepší žáci pí uč. Z. Kadeřábkové - A. Ocvirková, Mgr. N. Šiškové - H. a M. Doleželovi       

a PaedDr. J. Kvapila - A. a K. Sedláčkovy a M. Jančík. Vystupující žáci kvalitně prezentovali naši 

školu.  

 

Dne 1. 4. 2014 se uskutečnila Středomoravská soutěžní přehlídka v Přerově, které se účastnil 

Soubor bicích nástrojů kategorie I. B pod vedením p. uč. A. Slaměníka. Soubor výborně 

reprezentoval naši ZUŠ a získal 1. místo. 

 

Krajská postupová přehlídka scénického tance žáků TO do 14 let se konala dne 29. dubna 2014 

v Prostějově a účastnily se jí žákyně 3. a 7. ročníku I. stupně. Oba soubory výborně reprezentovaly 

naši školu a získaly ocenění. Soubor žákyň 3. ročníku byl nominován na Celostátní přehlídku 

scénického tance do Kutné Hory a dále mu byla udělena cena poroty za kompozici a skupinovou 

práci s rytmem. Další cenu poroty získala skupina žákyň ze 7. ročníku a to za divadelní projev 

v tanci. Celostátní přehlídka scénického tance se uskutečnila ve dnech 17.  a  18. května 2014 

v Kutné Hoře, kde taneční skupina  3. ročníku velmi kvalitně  reprezentovala naši ZUŠ.  

Obě skupiny pracují pod vedením pí uč. D. Škrabalové. 

 

Regionální přehlídka smyčcových duet se konala  již tradičně v ZUŠ  v Uničově dne 23. května 2014. 

Žáci, kteří se přehlídky zúčastnili, velmi dobře reprezentovali naši školu  a získali ta nejlepší ocenění 

– zlatá a stříbrná pásma. Na přípravě se podílely: pí uč. M. Navrátilová, pí uč. L. Prečanová, pí uč.   

E. Zitová a MgA. M. Melicharová.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Umělecká činnost ZUŠ Iši Krejčího ve školním roce 2013/2014 
 

Hudební obor: 
 
V  tomto školním roce se konalo celkem 26 koncertů, na kterých žáci prezentovali výsledky své 

práce.  Žáci měli možnost získat při hře zkušenosti a sebedůvěru z vlastního výkonu.   Na pobočce    

v Lutíně se uskutečnil Vánoční koncert, na kterém vystoupili žáci dechového, klavírního                      

a keyboardového oddělení.  Dne 19. května 2014 se konal výchovný koncert – pohádka „Jak se 

trumpeta uzdravila“ v ZUŠ I. K. a 21. 5. 2014 v aule ZŠ v Lutíně. Scénář připravil a celý program 

uváděl p. uč. Petr Vařák ve spolupráci s  žáky ZUŠ a s vyučujícími, kteří se na přípravě podíleli. Oba 

koncerty měly úspěch. Na dalších koncertech se představili především sólisté, komorní soubory – 

dua, tria, kvarteta - Žesťová harmonie, smyčcový soubor, komorní kytarový soubor, folklórní soubory 

a orchestry školy.   

Koncerty orchestrů a souborů, které se konaly v sálech MFO Reduta,  Paláci Bohemia  a v Jazz Tibet 

Clubu, měly kvalitní uměleckou a dramaturgickou úroveň. Představily se na nich přípravný a velký 

dechový orchestr, jehož dirigentem je p. uč. Vl. Vavruša, žákovský smyčcový orchestr pod vedením 

p. ředitele J. Dvořáka, cimbálová muzika Pomlka a Záhorská muzika, jejichž uměleckým vedoucím je 

p. uč. K. Valenta, komorní kytarový soubor vedený Mgr. I. Šauerem a Big Band ZUŠ Iši Krejčího, 

který řídí  BcA. J. Červenka ve spolupráci s Mgr. J. Přibilem. 

 
 
 

Koncerty a vystoupení mimořádné úrovně: 
 
Novoroční koncert orchestrů   15. 1. 2014 – MFO sál Reduta 
    (pestrá paleta inspirujících skladeb) 
 
 
Absolventský koncert K. Pohlové a hostů 16. 5. 2014 – Muzeum umění 

(skvělá prezentace klasické a jazzové hudby) 
 
 
3. absolventský koncert                   27. 5. 2014 – Muzeum umění 
L. Soldánová a P. Zlámal – klavír, K. Heřman a J. Gregorovič – housle 
                                 (kvalitní výkony vystupujících absolventů a promyšlená dramaturgie) 

 
 
Absolventský koncert J. Orletové a hostů 30. 5  2014 – KEA Olomouc 

(výborné výkony a spolupráce hostů) 
        
 
Závěrečné vystoupení tanečního oboru - Malá mořská víla - 15. 6. 2014 – MD Olomouc 
                    (spontánní a ucelená prezentace pohádkového příběhu) 
 

 
 
 



Literárně-dramatický obor: 
 
Práce LDO byla hodnocena vždy na uměleckých radách v listopadu, lednu, dubnu  a v červnu. 

 

1. skupina  

V této skupině se podařilo sladit žáky s nově příchozími a navázat tak na loňskou přípravnou 

dramatickou výchovu. Celý rok se žáci věnovali příběhu Pavla Čecha Podivuhodné putování Pepíka 

Střechy. Příběh je o chlapci, který prožívá nepříjemnosti skrze vlastní handicapy. Najde si však 

kamarádku, která mu pomůže “postavit se na vlastní nohy” a zažít neuvěřitelné dobrodružství. Děti si 

tak mohly přes příběh zkusit, jaké to je žít i s jinými handicapy a strachy, než s těmi vlastními,            

a zároveň si vyzkoušet ucelenější divadelní práci.  

Představení se dětem zatím nepodařilo dotáhnout do konce, ale v příštím školním roce se pokusí na 

tuto práci navázat a dokončit k předloze inscenaci.  

 

 

2. skupina  

Skupina dětí 3. ročníku pracovala v tomto roce s náročnějším tématem, tématem smrti. Toto téma je 

v našich končinách stále bráno jako tabuizované, přestože všechny výzkumy odpovídají tomu, že by 

se děti naopak měly se smrtí setkávat a brát ji jako přirozenou součást života, nikoliv jako něco 

morbidního. K tomu jim pomohla inspirativní kniha Kitty Crowther Návštěva malé smrti (ve Francii 

dostala několik literárních i výtvarných ocenění). Děti se tak setkaly s milým a pozitivním příběhem        

o holčičce, která se skamarádí s Malou smrtí a po její smrti se z ní stane anděl, který Malé smrti 

pomáhá. Celoroční práce tedy odpovídala charakteru a podstatě oboru jako osobnostně-sociální 

disciplíně. Samozřejmě byl kladen důraz na dramatickou složku práce. Zde skupina došla k první fázi 

inscenace, která se bude v příštím roce připravovat na přehlídku Dětská scéna.  

 

3. skupina 

Nejstarší žáci I. cyklu působí jako kompaktní skupina již několik let i přes mírné obměny v kolektivu. 

Studenti jsou již velmi dobře technicky vybaveni a schopni plynule improvizovat i přinášet nápady do 

divadelní práce. Znovu se vrátili k tématu z minulosti  o přejídání na motivy knihy Mikaela Oliviera 

Život k sežrání. Tentokrát se snažili o autorský přístup a nástin grotesky. Toto nastavení žánru se ve 

spojitosti s předlohou jeví jako nejschůdnější. Nesklouzává tak k přehnané psychologičnosti postav  

a umožňuje aktérům snáze uchopit hereckou složku. Inscenace, kterou žáci na konci školního roku 

předvedli veřejnosti, je silně postavena na gagu, rychlém a střihovém temporytmu, jemné ironii          

a absurditě. V příštím školním roce budou pokračovat v jejím přepracování, aby si inscenaci mohli 

zahrát na přehlídce Dětská scéna.  

 

4 a 5. skupina - Děti veselé + Jatka veselé 

V letošním roce se podařilo spojit nejsilnější a nejvyprofilovanější soubory v jeden  s názvem Liberi in 

utero (Děti v děloze, které vychází ze staršího názvu i z obsahu projektu s názvem Lanugo). Již na 

konci loňského školního roku soubor začal pracovat na projektu s názvem Něco krásného. Po 

výrazně dramatických předlohách, s nimiž pracoval v minulosti, chtěl zažít něco pozitivního, a proto  

v tomto pokračoval i letos. Přes různé inspirace (japonská milostná poezie, výtvarné artefakty, hudba, 



iniciační rituály) se dostal k tématu iniciace jako vstup do dospělého života, k čemuž posloužil jako 

inspirace prenatální život. Soubor pracoval opět s netradičními postupy a prostředky. Použil 

audiovizuální možnosti - videoprojekci, která byla připravena ve spolupráci  s uničovským plaveckým 

bazénem, a soustavu mikrofonů, které tvořily autentický zvuk doprovázející inscenaci. Inscenaci byla 

nazvána Lanugo (novorozenecké ochmýření) a s velkým úspěchem se s ní zúčastnil několika 

přehlídek. 

Společně se soubor zúčastnil se sborníkem textů Něco krásného (opět inspirované pozitivními 

životními zážitky) soutěžní přehlídky ZUŠ. Této soutěže se zúčastnilo též několik jednotlivců                

v recitaci, stejně jako přehlídky Wolkrův Prostějov.  

      

Navštívené akce 

 

V letošním roce žáci LDO navštívili několik přehlídek. Mladší žáci se účastnili akcí Slam poetry. 

Starší žáci prvního cyklu i ti nejstarší navštívili festival Divadelní flora (inscenace Hamlet a Můj 

romantický příběh). Někteří jednotlivci se byli podívat pro inspiraci na přehlídkách v přednesu             

a divadle Dětská scéna a Wolkrův Prostějov.  

 

Ocenění  

 

Liberi in utero  

Celý soubor se zúčastnil přehlídky Nahlížení v Bechyni. Část souboru Děti veselé byl   na přehlídku 

nominován s inscenací brigita heinze nenávidí. Zde oba soubory (Jatka veselé i Děti veselé) 

slavnostně zanikly, aby mohl vzniknout Liberi in utero. Ten získal  s inscenací Lanugo nominaci na 

celostátní kolo přehlídky Wolkrův Prostějov a Mladá scéna v Ústí nad Orlicí - zde získal ocenění za 

scénický koncept a odkud postoupil na celostátní mezidruhovou Žatvu Jiráskův Hronov.  

Soubor získal Zlaté pásmo v ústředním kole soutěže LDO ZUŠ za sborník Něco krásného.  

 

Jednotlivci 

V přednesu byly letos nejúspěšnější žačky druhého cyklu Lenka Benešová a Kateřina Röderová. 

Obě se dostaly do celostátního kola přehlídky Wolkrův Prostějov, kde Lenka Benešová dokonce 

získala post laureáta. Lenka Benešová byla též nominována do ústředního kola soutěže ZUŠ, kde 

získala Stříbrné pásmo.  

 

Nesoutěžní vystoupení 

Oba soubory si s loňskými inscenacemi letos několikrát zahrály na významných místech. Soubor 

Jatka veselé s inscenací Proč se dítě vaří v kaši byl pozván na celostátní přehlídku Dětského divadla 

na DAMU DVD a do Činoherního klubu v Praze. Soubor Děti veselé s inscenací brigita heinze 

nenávidí si zahrál též  v Činoherním klubu, na Fotofestivalu v Uničově, kde hrál i soubor Liberi in 

utero  s inscenací Lanugo a na Festivalu Michalský výpad v Olomouci. Obě inscenace se hrály 

zároveň několikrát v Divadle Tramtárie.  

 

 

 



Taneční obor: 

 

Pro pohybovou a taneční průpravu žáků je důležité především správné držení těla, vypracování 

elementární tělesné pružnosti, citlivosti a obratnosti. Průpravu tvořily cviky v základních polohách na 

místě a při pohybu v prostoru. Žáci II. stupně pracovali  na  rozvoji dynamiky zaměřené na taneční 

techniku tak, aby co nejlépe odlehčili tělo a byli schopni přirozeného a plynulého pohybového 

přenosu vnitřních podnětů. První vystoupení pro veřejnost si žáci TO připravili v tomto školním roce 

27. 11. 2013, které se uskutečnilo v Kině Metropol. Tančily na něm vybrané skupiny žáků od 

nejnižších ročníků až po skupiny z II. stupně. Na programu se podíleli i žáci z hudebního oboru. 

Závěrečné představení tanečního oboru se konalo dne 15. 6. 2014 v Moravském divadle. Taneční 

oddělení se prezentovalo v uceleném představení pohádkového příběhu Hanse Christiana 

Andersena Malá mořská víla. Vystoupily všechny ročníky TO včetně II. stupně. Tanečníci se 

soustředili především na taneční tvořivost a autentičnost jednotlivých částí představení.  

Představení bylo výborně zpracováno, účinkující  nenásilnou formou dokázali vtáhnout obecenstvo 

do pohádkového děje. Celé představení bylo protkáno hudbou s moderními prvky, kterou připravili 

Richard a Petr Mlynářovi. Průvodního slova se ujaly žákyně LDO B. Řezáčová a L. Benešová. 

Mluvené slovo k představení natočili taktéž žáci LDO B. Řezáčová, L. Benešová, K. Slavíčková         

a J. Slimařík. Scénář a choreografii připravily vyučující tanečního oboru  D. Škrabalová, I. Trotsenko 

a D. Salayová. 

 

 
 
 

Hodnocení činnosti předmětových komisí ve školním roce 2013/2014 
 
 
Klavírní oddělení 
 
První půlrok letošního školního roku se vyučující klavírního oddělení věnovali přípravě žáků k účasti 

na Národní soutěž ZUŠ. Školní kolo - 6x 1. místo s postupem, okresní kolo - 5x 1. místo s postupem, 

1x 3. místo, krajské kolo – 2x 1. místo, 2x 2. místo a 1x 3. místo. Zvláštní ocenění za vynikající 

interpretaci Toccaty a fugy z Partity č. 6 J. S. Bacha získala B. Křupková (pí zást. L. Uhlířová). 

Proběhla i celá řada jiných zajímavých školních koncertů. Účinkujícím klavíristům se dařilo program 

každého koncertu zpestřit a obohatit. Předvánoční koncerty mladších žáků mají na naší škole 

dlouholetou tradici. Vánoční atmosféra a výkony nejmenších žáků se vždy setkávají u rodičů s velkou 

odezvou. Na letošních Adventních koncertech (3 koncerty) vystoupilo 27 klavíristů. Nejvíce na sebe 

upozornili M. Horowitz, K. K. Nakashima, J. Řezáč, K. Svozilová, E. Kremplová, E. Sikorová               

a A. Šotková. Vánoční koncert na pobočce v Lutíně ze dne 12. 12. 2013 byl dramaturgicky velmi 

zdařilý a byl pojat v duchu nadcházejících vánočních svátků, s biblickým příběhem a koledami. 

Scénář koncertu si žáci sami připravili v hodinách předmětu Hudební dílna, který vede                   

Mgr. N. Šiškova. V tomto školním roce se konaly čtyři absolventské koncerty. Dva poslední se 

uskutečnily v Muzeu umění a již tradičně patřily k akcím zasluhujícím pozornost učitelů  a veřejnosti. 

Představili se na nich ti nejtalentovanější klavíristé L. Soldánová,  P. Zlámal a K. Pohlová – rovněž 

absolventka jazzového klavíru. Koncerty měly očekávanou vysokou úroveň, programovou pestrost,    



a to díky zastoupení různých nástrojů a hostujících souborů.  Na Jarním koncertu na sebe upozornil 

V. Kala, který vystoupil v sólové hře s vlastní improvizací a s citlivým doprovodem k recitaci Lucie 

Hartmannové. 17. května 2014 se konal v naší ZUŠ Koncert čtyřruční hry a hry na dva klavíry žáků 

ZUŠ olomouckého okresu. Posluchači a příznivci čtyřručního muzicírování si měli možnost 

vyslechnout skladby různých období, žánrů, stylů a charakterů. Na třech koncertech věnovaných 

MDD vystoupilo nejméně 10 nejmladších klavíristů (B. Fojtášková,  R. Görcz, D. Hut, K. Wagnerová, 

A. Sikorová, K. Harvanová, P. Bodlák…). Představili se nejen jako sólisté, ale také ve čtyřruční hře   

a  jako dobří hráči snadných klavírních doprovodů. Na Večeru populárních melodií se představila 

celá řada mladých talentovaných hudebníků naší školy. Vyslechli jsme populární skladby různých 

období a žánrů, komorní skladby, zpěv, improvizace i vlastní skladby žáků. Tento koncert si získal na 

závěr školního roku všeobecnou popularitu a oblibu svou pestrostí programu, spontánní atmosférou 

a pozitivní náladou. 

V závěru školního roku je třeba veřejně ocenit obětavou a náročnou práci klavíristů korepetitorů, bez 

kterých se neobejde žádná besídka, žádný koncert. 

 

 
Smyčcové oddělení 
 
Oddělení smyčcových nástrojů se zapojilo do příprav Národní soutěže ZUŠ v sólové hře v plném 

nasazení a v konečné fázi dosáhlo velmi kvalitních výsledků. Školní kolo - 8x    1. místo s postupem, 

1x 1. místo, koncertantní obsazení 1x 1. místo s postupem. Okresní kolo - 7x 1. místo, z toho 5x 

s postupem, koncertantní obsazení 1x 1. místo s postupem. Bohdana Hinerová získala zvláštní 

ocenění za mimořádný umělecký výkon. Krajské kolo – 1x 1. místo s postupem – Jana Kvapilová – 

housle – pedagog pí uč. M. Navrátilová, 3x 1. místo, 1x 2. místo, koncertantní obsazení - neúčast pro 

nemoc. Ústřední kolo – J. Kvapilová – neúčast pro nemoc.  Mimo soutěže žáci smyčcového oddělení 

pravidelně vystupovali na koncertech organizovaných školou – Podzimní koncerty, Adventní a Jarní 

koncert (E. Koupilová, V. Kvapilová, J. Fluger,  J. Orletová),  Koncert populárních melodií (M. Steklý, 

R. Pavka, I. Horáková,  B. Hinerová,) a koncerty pro nejmenší v  sále ZUŠ I.K. (J. Kvapilová,             

F. Koupil, B. Švábová). Na Učitelském koncertu dne 20. 5. 2014 vystoupily MgA. K. Dvořáková – 

violoncello  a M. Brostíková j.h.ve hře na housle. V květnu se na 3. absolventském koncertě v Muzeu 

umění představili K. Heřman z  I. stupně a J. Gregorovič ze II. stupně s velmi kvalitně provedeným  

programem (pí uč. Navrátilová). V tomto měsíci se také konal Koncert souborů (Palác Bohemia), kde 

vystoupily žákyně V. Kvapilová a E. Koupilová (Mgr. M. Melicharová) s výborně předneseným  

programem (Koncert d moll od J. S. Bacha) za doprovodu komorního souboru MFO Camerata 

Moravia, dále se představily cimbálová muzika Pomlka a Záhorská muzika pod vedením p. uč.         

K. Valenty. Přípravný smyčcový soubor, který vede pí uč. L. Přečanová, pravidelně vystupuje na 

koncertech mladších žáků, které se konají v sále ZUŠ. 29. ročník regionální soutěžní přehlídky 

smyčcových duet se konal dne 23. 5. 2014 opět v Uničově. Přehlídky se zúčastnili žáci pí uč. M. 

Navrátilové, L. Prečanové, E. Zitové a MgA. M. Melicharové, kteří svými kvalitními výkony velmi 

dobře  reprezentovali naši školu. Dne 30. května 2014 se uskutečnil Absolventský koncert Julie 

Orletové a hostů v sále KEA Olomouc. Koncert byl velmi dobře připravený a měl velký úspěch. 

 
 
 



Dechové a bicí oddělení 
 
Dechové a bicí oddělení pracovalo v tomto školním roce velmi zodpovědně. Přípravný dechový 

orchestr a Dechový orchestr ZUŠ Iši Krejčího pod vedením p. uč. Vl. Vavruši se zúčastnily soutěže 

ZUŠ. Ve školním kole získaly oba orchestry 1. místo s postupem do krajského kola (okresní kolo se 

nekonalo). V krajském kole byl ohodnocen Přípravný orchestr 2. místem a Dechový orchestr ZUŠ I.K. 

získal 1. místo s postupem do ÚK, kterého se bohužel orchestr neúčastnil (zdrav. důvody + maturity). 

I letos  se  nejlepší žáci prezentovali v sólové, komorní i orchestrální hře na mnoha koncertech 

pořádaných školou, na třídních besídkách, absolventských koncertech a mimoškolních akcích - 

Podzimní a Adventní koncerty, Jarní koncert – sál školy, Koncert orchestrů – sál MFO Reduta, 

Výchovné koncerty – pohádka „Jak se trumpeta uzdravila“ - sál školy a ZŠ Lutín, koncerty pro mladší 

žáky, Večer populárních melodií – sál školy, koncertní vystoupení pro učitele důchodce - Vlastivědné 

muzeum, Noc kostelů – Husův sbor, kostel Velká Bystřice, kostel Cyrila a Metoděje Olomouc, kostel 

v Černovíře, slavnostní předání absolventských vysvědčení - olomoucká radnice  -  A. Bodlák            

a M. Nejeschleba, O. Kvapil, K. Reimerová,  E. Chromčáková, J. Andrýsková,  komorní soubory         

a  Žesťová harmonie. Velmi dobře se prezentují z mladších žáků  klarinetista Š. Bláha, flétnistka        

K. Macharáčková, trumpetista T. Chromec, B. Otáhal a P. Špiroch ve hře na lesní roh  a velmi 

nadějní jsou bicisté  N. Bartík,  J. Vyroubal a J. Kačmár. Dne 1. 4. 2014 se Soubor bicích nástrojů  

pod vedením p. uč. A. Slaměníka zúčastnil  Středomoravské soutěžní přehlídky v Přerově, kde získal 

ve své kategorii 1. místo. Žáci dechového a bicího oddělení navštěvují dechové orchestry a Big Band 

ZUŠ Iši Krejčího a tato tělesa vystupují nejen na koncertech v sále Reduty a v Jazz Tibet Clubu, ale 

mají i další mimoškolní aktivity. DO  úspěšně natočil dne 25. 9. 2013  své první DVD a představil se 

na Novoročním koncertě v lednu a v červnu na Koncertě orchestrů v sále MFO Reduta. Oba koncerty 

můžeme považovat za velmi úspěšné.  Big Band ZUŠ I.K. připravil  2 koncerty, které se uskutečnily   

v Jazz Tibet Clubu. Pozitivně je hodnoceno zavedení tzv. tematických koncertů. Je dobré, když 

orchestr přijde s něčím novým a atraktivním. V rámci červnového koncertu  úspěšně  absolvovali       

I. stupeň ZUŠ T. Gallo a A. Saraqi  (Mgr. Přibil a BcA. Červenka). 

 

 
Kytarové oddělení   
 
Kytarové oddělení pracovalo velmi intenzivně po celý školní rok pod vedením pedagogů Mgr.             

I. Šauera a p. uč. P. Vařáka. Ve velké míře se nejlepší žáci zapojili do soutěže ZUŠ v sólové              

a komorní hře, která v tomto školním roce probíhala. Výsledky soutěže - školní kolo - 6x 1. místo 

s postupem, 2x 1. místo, KH – 1x 1. místo s postupem. Okresní kolo – 4x 1. místo s postupem,       

1x 1. místo, 1x 2. místo a KH – 1x 1. místo. Krajské kolo – 1x  1. místo s postupem - A. Koval,          

1x 1. místo a 1x 2. místo. Ústřední kolo – A. Koval – čestné uznání – pedagog Mgr, I. Šauer. Celá 

řada žáků se zapojila do akcí konaných v rámci školy, ale také se účastnili  i mnoha mimoškolních 

aktivit - Podzimní koncerty, Jarní koncert, koncerty pro mladší žáky, Koncert populárních melodií -  

M. J. Krampla,  D. Jašková, J. Kvapil, P. Čoupek,  M. Jirásek, J. Šauer j.h., V. Šauerová, D. Dufek,           

D. Lekeš a D. Fof. Na mimoškolních akcích především v měsíci květnu a červnu - předávání 

absolventských a maturitních vysvědčení - obřadní síň olomoucké radnice, vernisáže – galerie 

Rubikon, Anděl, Noc kostelů – Husův sbor, kostel Velká Bystřice, kostel Cyrila a Metoděje Olomouc, 

kostel v Černovíře – se podíleli nejen již jmenovaní sólisté, dua a tria, ale také komorní kytarový 



soubor. Celkem uspořádali společně s dechovým oddělením (K. Reimerová – flétna) 42 vystoupení. 

Komorní kytarový soubor vystupuje také pravidelně na koncertech v Paláci Bohemia a jako hosté se 

zúčastnili třídní besídky pí uč. J. Tutkové a Mgr. J. Fischera. Dne 14. 3. 2014 se uskutečnil Maturitní 

koncert V. Šauerové společně s P. Greplem (tuba, bicí). Koncert měl výbornou úroveň  a vystoupili 

na něm i  hosté  - K. Reimerová,- flétna , Žesťová harmonie, bývalí žáci kytarového oddělení             

a studenti KEA Olomouc.  P. uč. P. Vařák spolupracuje se žáky s jiných oddělení, hrál na Učitelském 

koncertě, připravil scénář na letošní výchovný koncert – pohádku „Jak se trumpeta uzdravila“, 

společně s Mgr. I. Šauerem skládají, upravují a aranžují skladby pro žáky, kteří hrají sólově               

a v komorní a souborové hře. 

 
 
Pěvecké oddělení 
 
Společným úkolem pedagogů pěveckého oddělení bylo dbát na rozvoj hudebnosti žáka s důrazem 

na jeho osobnost, objevování vlastních schopností, možností a případně i nedostatků. Vyučující 

usilovali o žánrovou pestrost při výběru repertoáru, aby žáci neustrnuli v jednom hudebním stylu. 

Škola pro ně připravila dostatek příležitostí k veřejnému vystupování. Ti nejlepší se zúčastnili celé 

řady koncertů - koncerty mladších žáků, Adventní koncerty a koncerty k MDD -  K. K. Nakashima       

a M. Kopecká, dále koncerty starších žáků – Podzimní koncerty, Jarní koncerty, Večer populárních 

melodií, kde vystoupily T. Frömmelová, K. Svozilová, a  T. Smrčková. I. stupeň studia úspěšně 

absolvovala T. Kelucová (pí uč. E. Hejnarová). T. Smrčková uspořádala dne 25. 6. 2014 maturitní 

koncert v Muzeu umění. V programu zazněly jak písně a árie  z klasické hudby, tak skladby jazzové    

a populární. V programu vystupovali hosté. Koncert měl velmi dobrou úroveň a byl nejen důstojným 

rozloučením žákyně s působením v ZUŠ Iši Krejčího, ale i optimistickým ukončením školního roku 

2013/2014. T. Smrčková a K. Svozilová úspěšně vykonaly přijímací zkoušky a jsou přijaté ke studiu 

na KEA Olomouc (Mgr. L. Langrová a pí uč. E. Hejnarová). Pí. uč. E. Hejnarová se zúčastnila 

semináře k interpretaci barokní hudby na KEA Olomouc. 

 
 
Keyboardové  a akordeonové oddělení 
 
Akordeonové a keyboardové oddělení pracovalo v rámci svých možností po celý školní rok.  Žáci 

obou oddělení se velmi dobře prezentovali na koncertních besídkách v Lutíně a na Jílové, na akcích 

pořádaných ZUŠ – Podzimní koncerty, Jarní koncert, koncerty mladších žáků, Koncert populárních 

melodií –  A. Ocvirková, P. Barčíková, A. Jančíková, V. Severňáková, R. Vrtalová K. J. Sedláčková,     

A. Sedláčková, M. Jančík, M. Doleželová a J. Doležel. Dne 31. 3. 2014 se konala okresní přehlídka 

ve hře na akordeon a EKN v Litovli. Přehlídky se zúčastnili nejlepší žáci pí uč. Z. Kadeřábkové -        

A. Ocvirková, Mgr. N. Šiškové - H. a M. Doleželovi a PaedDr. J. Kvapila - A. a K. J. Sedláčkovy          

a M. Jančík. Vystupující žáci kvalitně reprezentovali naši školu a měli možnost vyslechnout si výkony 

žáků z jiných škol a tak zhodnotit společně s vyučujícími celkovou úroveň přehlídky a získat inspiraci 

pro další studium svého nástroje. 

 
 
                  
 



Žáci přijatí na školy s uměleckým zaměřením  
ve školním roce 2013/2014 

 
 
Hudební obor: 
  
Tereza Smrčková   4. roč. II. stupně     1. ročník - sólový zpěv  
           KEA Olomouc          
             Mgr. Ludmila Langrová  
 
 
Květoslava Svozilová  4. roč. II. stupně     1. ročník - sólový zpěv  
           KEA Olomouc          
             pí uč. Eva Hejnarová  
 
Literárně-dramatický obor:  
  
Bára Řezáčová    4. roč. II. stupně    Výchovná dramatika DAMU Praha
         MgA. Magda Ada Johnová 
 
 
 
 
 



 
 

 


