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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. 
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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 probíhá 
výuka od 1. 9. 2012 v přípravném studiu, v 1. až 3. ročníku I. stupně, v 1. až 3. ročníku II. stupně 
a v 1. až  3. 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  
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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 
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4. Statistické údaje o škole 
 
 
Údaje o žácích 
 
Počet žáků 

  Hudební obor Taneční obor Literárně-dramat. obor 
přípravný ročník 1.   36   16       3 
přípravný ročník 2.   25   15       0 
1. stupeň -1. roč.           98     15       5 
        2. roč.          90   14       2 
        3. roč.   84   10         1 

       4. roč.   48   10     10 
       5. roč.   33     4       2 
       6. roč.   26     5       3 
       7. roč.   18     9       1 

přípravný ročník 2. st.    3      0       0 
2. stupeň -1. roč.   32     7       4 
         2. roč.    18     3       0 

       3. roč.   17      1       0 
       4. roč.      7     0       3 

SPD                5         0        2 
                                                              
celkem   540   109     36 

 
 
Počet žáků celkem:                 685 
 
Počet tříd:                      37 
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Údaje o pracovnících školy 
 

Počet pedagogických pracovníků       39 
  z toho studujících:                               4 
 

  příjmení a jméno vyučovaný předmět nejvyšší vzdělání délka praxe poznámka 

1. Andreášová Zdeňka klarinet, saxofon vyšší odborné 41   

2. Arnoldová Iveta klavír vyšší odborné 13  

3. Červenka Jakub BcA. klarinet, saxofon, flétna vysokoškolské 13  

4. Dvořák Josef PaedDr. viola, orchestr, HN vysokoškolské 39   

5. Dvořáková Kristýna MgA. violoncello vysokoškolské 5  

6. Hejnarová Eva zpěv vyšší odborné 19  

7. Johnová Magda Ada MgA.et MgA. liter.-dramatický obor vysokoškolské 13  

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

9. Knytlová Zuzana Mgr. klavír vysokoškolské 2 studující 

10. Kovaříková Blanka Mgr. klavír, HN vysokoškolské 23   

11. Kvapil Jiří PaedDr. keyboard vysokoškolské 24  

12. Kvapilová Eva zobcová flétna vyšší odborné 22  

13. Langrová Ludmila Mgr. HN, zpěv vysokoškolské 38   

14. Ludvíková Gabriela, dipl. um. klavír vyšší odborné 13  

15. Melicharová Milena MgA. housle vysokoškolské  29  

16. Navrátilová Miloslava housle vyšší odborné 35   

17. Prečanová Libuše housle vyšší odborné 35   

18. Přibil Jan Mgr. trubka vysokoškolské 7 studující 

19. Příhoda Květoslav Mgr.  dechové nástroje vysokoškolské 24   

20. Pyšová Marta Mgr. klavír vysokoškolské 32  

21. Slaměník Aleš, dipl. um. bicí nástroje vyšší odborné 23  

22. Šauer Ivo Mgr. kytara vysokoškolské 28   

23. Šiškova Natalie Mgr. akordeon, keyboard, klavír vysokoškolské 26  

24. Škrabalová Dana tanec vyšší odborné 34   

25. Štěpánková Jarmila MgA. flétna, hoboj vysokoškolské 34   

26. Tutková Jana flétna vyšší odborné 29  

27. Uhlířová Ludmila klavír vyšší odborné 33   

28. Vařák Petr kytara vyšší odborné 40  

29. Vavruša Vladimír dech. nástroje, orchestr úplné střední odborné 44  

30. Zitová Eva housle, zobc. flétna vyšší odborné 34  

31. Žílová Ivana klavír vyšší odborné 13   

      

 Externí pracovníci:     

32. Baranová Jana tanec  vyšší odborné  1  studující  

33. Gilarová Darina  Mgr. cimbál vysokoškolské 7 studující 

34. Fischer Jiří Mgr. flétna vysokoškolské 45  

35. Hradilová Jiřina violoncello, kontrabas vyšší odborné 36  

36. Křeháček Milan MgA. lesní roh, zobc. flétna vysokoškolské 6   

37. Mlynář Richard korepetice TO vyšší odborné 29  

38. Tutko Miroslav dech. nástroje vyšší odborné 34  

39. Valenta Kamil souborová hra vyšší odborné 4  

 
Počet ostatních zaměstnanců školy:   5 
Organizační struktura platná ve sledovaném období (viz příloha). 
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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. stupeň absolvovalo 44 žáků, II. stupeň 9 žáků a SPD 1 žák. 

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 10 pedagogů - 4 pedagogové studovali při zaměstnání,               

6 pedagogů se účastnil vzdělávacích akcí a seminářů. 

 

 
9. Zpráva o kontrolní a inspekční činnosti 
 
V tomto školním roce byla dne 25. září 2014 uskutečněna kontrola Okresní správou sociálního 

zabezpečení Olomouc v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 písm. o) zákona č. 582/1991 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů a ustanovením § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 187/2006 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů. OSSZ kontrolovala plnění povinností v nemocenském pojištění, 

v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti.  Posuzované období bylo 1. 3. 2012 do 31.8.2014.   

 

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.  
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Hospodaření školy  za rok 2014 
 
1. HLAVNÍ ČINNOST  

    
Náklady, výnosy a hospodářský výsledek byly zpracovány z  roční účetní závěrky k 31. 12. 
2014   a z rozpočtových opatření roku 2014.   
    
1.1. NÁKLADY V HLAVNÍ ČINNOSTI                                                    

 

 Náklady celkem:  15 438 890,10   
 

celková hodnota spotřeby materiálu činila     248 411,45   
 z toho: spotřeba PHM  13 751,00                
                          čistící prostředky  26 868,31               
                          všeobecný materiál  34 822,74               
                          spotřeba mat. pro údržbu, náhr. díly  24 992,00                 
                          učebnice, učební pomůcky  53 661,00               
                          DDHM (do 2 999,99 Kč)  72 177,50                
  ostatní materiál  22 138,90                
  
celková hodnota spotřeby energií činila            473 501,48   
 z toho: spotřeba el. energie  79 131,50   
  spotřeba plynu  155 854,00   
  spotřeba tepla                                          179 587,48   
  spotřeba vody  58 928,50   
    
celková hodnota oprav a udržování činila  350 110,00  
 z toho: opravy kancelářského vybavení  36 325,00  
   ostatní opravy zařízení ZUŠ Na 
Vozovce  72 843,00   
  ostatní opravy zařízení – pobočka Jílová  166 822,00  
  opravy hudebních nástrojů  62 915,00   
  opravy osobního automobilu  11 205,00   
      
celková hodnota cestovného a nákl.na reprezentaci činila  19 777,00   
  
celková hodnota ostatních služeb činila  395 034,53  
 z toho: telekomunikace - pevné linky                     17 741,90          
 telekomunikace - mobilní hovory  2 506,72                   
   telekomunikace - internet                                   14 027,00                 
   služby pošt  4 172,00                  
   nájemné nebytových prostor  37 575,00                
   dodavatelská ostraha objektů  12 049,50                 
   technické kontroly a revize  16 111,50                 
   zpracování ekonomických agend  130 890,00                 
   DDNM (do 6.999,99)                                           3 606,00                
                          údržba SW, licence                                             37 744,00                
   ostatní (bank. popl., odvoz odpadu,                  118 610,91              
   inzerce, správa internet. prezentace, atd.) 
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celková hodnota mzdových nákladů činila   9 815 320,00   
 z toho: náklady na platy zaměstnanců (dotace MŠMT)  9 542 610,00 
  v tom:  UZ 33353  9 464 000,00 
              UZ 33051  11 857,00 
              UZ 33052  66 753,00 
  náklady na platy zaměstn. (fond odměn)  2 000,00  
                        OON (dotace z MŠMT)  255 000,00  
                         náhrady mzdy za dočas. prac. neschopnost  15 710,00   
 
celková hodnota zákon. soc. a jiného soc. poj. činila  3 287 223,00   
 z toho: zák. odvody SP+ZP (dotace z MŠMT)  3 246 914,00  
  v tom:  UZ 33353  3 220 195,00 
              UZ 33051  4 023,00 
              UZ 33052  22 696,00 
  zák. odvody SP+ZP k FO  680,00  
                       jiné sociální pojištění-Kooperativa  39 629,00                      
                                 
celková hodnota zák. sociálních nákladů činila  358 716,00  
 z toho: příděl FKSP - 1% (dotace z MŠMT)   95 427,00 
  v tom:  UZ 33353  94 640,00 
              UZ 33051  119,00 
              UZ 33052  668,00 
  příděl FKSP - 1% k fondu odměn  20,00  
                     příděl FKSP - 1% z PN (dotace z MŠMT)                  157,00                      
   pracov. a ochran. pomůcky  2 412,00  
  lékařské prohlídky   3 400,00  
               semináře a školení pracovníků  7 600,00                       
  příspěvek zaměst.na stravenky  249 700,00           
 
celková hodnota daní a poplatků (dál. známky) činila  1 500,00  
 
celková zůstatková cena prodaného DHM činila  0,00                      
prodaný materiál-žákovské knížky a sešity do HN       24 510,00                      
 
celková hodnota ostatních nákladů (účet 549) činila  12 226,00  
 z toho: pojistné-auta, vozíku, plat. karet  2 256,00  
  jiné ostatní náklady(účast. poplatky)  300,00  
                    techn. zhodnocení (montáž mříží)             9 670,00 
 
celková hodnota odpisů dlouhodobého majetku činila  283 761,00  
 z toho: odpisy (UZ 00006)  282 761,00 
  odpisy (hrazené z provozu)  1 000,00 
 
celková hodnota nákladů z drob. dlouhodob. majetku činila  168 799,64  
                    náklady z DDHM-UP (UZ 33353)   91 211,24  
                        náklady z DDHM-UP (z provoz. prostředků)                              - 
  náklady z DDHM – ostatní  77 588,40  
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1.2. VÝNOSY V HLAVNÍ ČINNOSTI 
        

Výnosy:    15 717 103,78  
 
celková hodnota výnosů z prodeje služeb činila  2 127 388,00   
 z toho: školné  2 123 934,00 
  ostatní-přeprava žáků na soutěže  3 454,00 
  
výnosy z prodeje materiálu                                                         24 510,00                     
            z toho: za žákovské knížky                                              5 550,00 
                          za pracovní sešity                                              18 960,00 
 
celková hodnota čerpání fondů činila  2 000,00  
 z toho: fond odměn  2 000,00 
 
celková hodnota ostatních výnosů (účet 649) činila                    18,00  
 z toho: vrácení bank. poplatků  18,00 
   
celková hodnota výnosů prodeje dlouhodobého hmot. majetku   0,00  
 
celková hodnota úroků činila                                  810,78  
    
celková hodnota výnosů vybraných místních institucí  
z transferů činila          13 562 377,00                                      
přijaté transfery ze státního rozpočtu:  13 279 616,00  
 z toho: MŠMT (UZ 33353) přímé náklady  13 173 500,00  
  MŠMT (UZ 33051) zvýš.plat.ped.prac.          15 999,00                  
  MŠMT (UZ 33052) zvýš.plat.v reg.škol.  90 117,00                 
přijaté transfery z rozpočtu Olomouckého kraje:  282 761,00  
  příspěvek na odpisy (UZ 00006)  282 761,00 
 

1.2.1. Dotace z rozpočtu MŠMT: 
 
V r. 2014 byly naší organizaci poskytnuty následující dotace z rozpočtu MŠMT: 
 
1. Přímé náklady na vzdělávání – UZ 33353 
2. Zvýšení platů pedagogických pracovníků – UZ 33051 
3. Zvýšení platů v regionálním školství – UZ 33052  
 

 Přímé náklady na vzdělávání (UZ 33353):  13 173 500,00 
 z toho:  platy pedagogů a nepedagogů  9 464 000,00                                                                           
                           OON  255 000,00 
   odvody ZP a SP, FKSP  3 399 000,00  
   ONIV  55 500,00  
   
Celá neinvestiční dotace byla plně vyčerpána. Úspora odvodů zdravotního a sociálního pojištění 
ve výši Kč 84 165,00 byla použita v rámci ONIV, úspora prostředků na náhrady nemocenských 
dávek činila Kč 39 633,00. Celková úspora v hodnotě Kč 123 798,00 byla použita v rámci 
prostředků ONIV (nákup učebních pomůcek). 
 

 
 



 10 

 Zvýšení platů pedagogických pracovníků (UZ 33051):     
             
                     16 007,00                    

                z toho:  platy pedagogů                                                                      
11 857,00  
                           odvody  ZP a SP, FKSP                                                          4 150,00 
 
Úspora odvodů zdravotního a sociálního pojištění ve výši Kč 8,00 byla vrácena na účet KÚOK 
dne 9.1.2015.  
 

 Zvýšení platů v regionálním školství (UZ 33052):                     90 117,00      
                z toho: platy pedagogů a nepedagogů                                         66 753,00 
                           odvody ZP a SP, FKSP                                                              23 364,00 
 
Celá neinvestiční dotace byla plně vyčerpána.  
 
1.2.2. Příspěvky z rozpočtu Olomouckého kraje: 
   

 NIV příspěvek od zřizovatele na odpisy (UZ 00006):                       282 761,00  
   
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na rok 2014 ve výši Kč 282 761,00 byl plně vyčerpán. 
  
 
1.3. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ  V HLAVNÍ ČINNOSTI ZA ROK 2014 
 

Výsledek hospodaření   278 213,68 Kč 
 
 
2. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST  
 
2.1. NÁKLADY V HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI 

   
 Náklady celkem:  48 096,00   
 
celková hodnota spotřeby energií činila  11 680,00  
 z toho: spotřeba energie  4 603,50  
  spotřeba vody  3 844,50 
  spotřeba plynu  3 232,00 
 
celková hodnota oprav hudebních nástrojů činila  13 760,00  
 
celková hodnota odpisů sálu činila  22 656,00  
       
 
2.2. VÝNOSY V HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI                      

         
Výnosy    68 236,00 
 
celková hodnota výnosů z prodeje služeb činila  4 400,00  
 z toho: pronájem automatů na nápoje  4 400,00 
 
celková hodnota výnosů z pronájmu činila  63 836,00   
 z toho: pronájem hudebních nástrojů  43 386,00  
  pronájem sálu školy  20 450,00  
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2.3. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ  V HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI ZA ROK 2014 
 

Výsledek hospodaření                                        
                           20 140,00 Kč 
 

 
 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2014:                    298 353,68 Kč            

 
                  
                                                      
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE R. 2014                                 15 486 986,00 Kč     

 
       z toho: celkové mzdové výdaje                                       13 179 580,00 

                   v tom: výdaje na platy zaměstnanců             
                   9 542 610,00      
                                             výdaje - OON                     
                                   255 000,00        
                                           zák. odvody SP+ZP           
                                  3 246 914,00      
                                            Kooperativa                                                           
39 629,00      

                            příděl FKSP (1%)                                                     
95 427,00        
                             
 
 

INVESTIČNÍ VÝDAJE ZA ROK 2014                                                      198 203,00 Kč 
 
 
                                                          
JEDNOTKOVÉ NÁKLADY NA ŽÁKA                                                            

3 368,00 Kč 

 

 
 
110 % skutečných průměrných neinvestičních výdajů na žáka           3 705,00 Kč    
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12. Celoroční hodnocení práce školy 

 
Účast žáků ZUŠ na soutěžích ve školním roce 2014/2015 

 
MŠMT ČR vyhlásilo pro školní rok 2014/2015  Národní soutěž v hudebním oboru ZUŠ v těchto 
oborech: sólový a komorní zpěv, hra na dechové nástroje, sólová a souborová hra bicích nástrojů, 
hra na lidové nástroje, souborová a komorní hra lidových nástrojů, hra smyčcových souborů a 
orchestrů a Národní soutěžní přehlídku tanečního oboru 
. 
 
Výsledky Národní soutěže ZUŠ: 
 
Školní kolo – sólový zpěv 

13 x 1. místo s postupem  
 
Okresní kolo – sólový zpěv 

3 x 1. místo s postupem, 4 x 2. místo, 4 x 3. místo 
 

Krajské kolo – sólový zpěv 

I. kategorie Nakashima Karolína Keiko   2. místo         pí uč. E. Hejnarová 

IV. kategorie  Kalabisová Michaela           2. místo         pí uč. E. Hejnarová 

IX.a) kategorie      Žádníková Hedvika        2. místo         pí uč. E. Hejnarová 

Klavírní spolupráce: pí uč. G. Ludvíková 
 
 
Školní kolo – hra na dechové nástroje - dřevěné 

15 x 1. místo s postupem   
 
Školní kolo – hra na dechové nástroje - žesťové 

14 x 1. místo s postupem 
 

Okresní kolo – hra na dechové nástroje - dřevěné 

11 x 1. místo s postupem, 1 x 1. místo, 2 x 2. místo 
 
Zvláštní ocenění poroty: 
Aleš Bodlák - absolutní vítěz okresního kola dřevěných dechových nástrojů 
Zvláštní ocenění MgA. Jarmile Štěpánkové za kompozici Dětské suity 

 

Okresní kolo – hra na dechové nástroje – žesťové 

12 x 1. místo s postupem 
 

Krajské kolo – hra na dechové nástroje - dřevěné 

Zobcová flétna: 

1. kat.   Poděbradová Eliška  2. místo  MgA. J. Štěpánková  
5. kat.   Janečková Tamara  1. místo s postupem   pí uč. E. Kvapilová 
 
Hoboj: 
1. kat.   Půčková Olga  1. místo  MgA. J. Štěpánková 
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Flétna: 
3. kat.   Stavělová Alžběta  3. místo  pí uč. J. Tutková  
3. kat.   Kalivodová Lucie  1. místo  pí uč. J. Tutková  
    (náhradník pro postup do ÚK) 
5. kat.   Čírtková Veronika  1. místo  pí uč. J. Tutková  
   (náhradník pro postup do ÚK) 
7. kat.   Reimerová Klára  1. místo  Mgr. J. Fischer  
 
Klarinet: 
1. kat.   Bláha Šimon   2. místo  pí zást. Z. Andreášová 
1. kat.   Bodlák Aleš   1. místo  pí zást. Z. Andreášová 
Zvláštní ocenění poroty: 
Aleš Bodlák – za provedení skladby Lesní víla z Loutkové suity Karla Risingera 
 
6. kat.   Kvapil Ondřej  2. místo  pí zást. Z. Andreášová 
 
Saxofon: 
4. kat.   Saraqi Ardian  1. místo s postupem  BcA. J. Červenka 
6. kat.   Kuchaříková Anna  2. místo           BcA. J. Červenka  
 
Klavírní spolupráce:  
pí uč. Žílová, pí uč. L. Bodláková j. h., Mgr. M. Pyšová, Mgr. Z. Knytlová a  BcA. J. Červenka  
 

Krajské kolo – hra na dechové nástroje - žesťové 

Trubka: 
0. kat.   Bodlák Vítek  1. místo    p. uč. Vl. Vavruša 
0. kat.   Kráčmar Martin 2. místo    p. uč. Vl. Vavruša  
1. kat.   Chromec Tomáš 2. místo    p. uč. Vl. Vavruša 
1. kat.   Palucha Štěpán 3. místo    p. uč. Vl. Vavruša 
1. kat.   Vaněk Otakar 1. místo    p. uč. Vl. Vavruša 
5. kat.   Řihák Marek  2. místo   p. uč. Vl. Vavruša 
 
Lesní roh: 
1. kat.   Otáhal Bořek  2. místo   p. uč. Vl. Vavruša 
1. kat.   Coufalová Anežka 1. místo    MgA. M. Křeháček 
1. kat.   Špiroch Petr  2. místo   MgA. M. Křeháček 
 
Baskřídlovka: 
0. kat.   Bláha David  1. místo    p. uč. Vl. Vavruša 
 
Tuba: 
3. kat.   Gibala Lukáš  1. místo s postupem p. uč. Vl. Vavruša  
 
Trombón: 
8. kat.   Kráčmar Michal 1. místo     p. uč. M. Tutko 
 
Zvláštní ocenění poroty: 
Otakar Vaněk  -  absolutní vítěz soutěže žesťových nástrojů ve hře na trubku 
 
Klavírní spolupráce: pí uč. G. Ludvíková, Bc. Z. Kadeřábková a Mgr. B. Kovaříková  
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Ústřední kolo – hra na dechové nástroje - dřevěné 

Zobcová flétna: 

5. kat.   Janečková Tamara  1. místo   pí uč. E. Kvapilová 
 
Flétna: 
3. kat.   Kalivodová Lucie  ČU   pí uč. J. Tutková  
 
Saxofon: 
4. kat.   Saraqi Ardian  2. místo   BcA. J. Červenka 
 
Ústřední kolo – hra na dechové nástroje - žesťové 

 
Tuba: 
3. kat.   Gibala Lukáš   2. místo   p. uč. Vl. Vavruša  
 
Školní kolo – souborová hra bicích nástrojů 

1 x 1. místo s postupem 
 

Okresní kolo se nekonalo 

 
Krajské kolo – souborová hra bicích nástrojů 

2. kategorie   Soubor bicích nástrojů  1. místo  p. uč. A. Slaměník 

 
Školní kolo – souborová hra lidových nástrojů 

1 x 1. místo s postupem 

 

Okresní kolo se nekonalo 

 

Krajské kolo – souborová hra lidových nástrojů 

III. kategorie        Cimbálová muzika Pomlka 1. místo s postupem      p. uč. K. Valenta 

Ústřední kolo – souborová hra lidových nástrojů 

III. kategorie        Cimbálová muzika Pomlka      ČU       p. uč. K. Valenta 

 
 
Výsledky Národní soutěžní přehlídky ZUŠ TO       
  
Okresní kolo soutěžní přehlídky TO      
5 x postup – 1. kat., 2. kat., 2 x 4. kat., a 5. kategorie 
Porota udělila: 
Ocenění pí uč. Daně Škrabalové za tvořivou pedagogickou práci 
 
Krajské kolo soutěžní přehlídky TO      
 

Název skladby: Veverák, oříšky má tuze rád 

Kategorie: 1.   
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Ocenění za hravost v dětském tanečním projevu 

Pedagog: pí uč. Dana Škrabalová 

 

Název skladby: Než nám hlavičky usekli 

Kategorie: 2. 

Pedagog: pí uč. Dana Škrabalová 

 

Název skladby: Jedna z nás 

Kategorie: 4. 

Ocenění za choreografii a umělecký dojem  

Pedagog: pí uč. Dana Škrabalová 

 

Název skladby: Smolíček Pacholíček 

Kategorie: 4. 

Ocenění za kreativní uchopení námětu a Návrh na postup do ústředního kola 

Pedagog: pí uč. Dana Škrabalová 

 

Název skladby: Ztracená 

Kategorie: 5. 

Pedagog: pí uč. Dana Škrabalová 

 
Ústřední kolo soutěžní přehlídky TO       

 

Postup nebyl potvrzen 
 
 
Naše škola byla pořadatelem okresního kola Národní soutěže ZUŠ – 19. 2. 2015 – sólový      
a komorní zpěv.     
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Účast žáků ZUŠ v okresních a krajských soutěžních 
 přehlídkách ve školním roce 2014/2015 

 

Okresní přehrávka talentovaných klavíristů se konala 4. března 2015 v Litovli, které se účastnilo   

9 žáků. Na krajské přehrávce v Prostějově 1. dubna 2015 naši školu reprezentovalo 5 žáků -       

K. Harvanová, E. Sikorová, K. Nakashima, E. Náplavová a L. Soldánová ze tříd pí uč.                     

I. Arnoldové,   pí uč. I. Žílové a pí zást. L. Uhlířové.  

 

Dne 24. března 2015 se konala okresní přehlídka ve hře na akordeon a EKN v Litovli. 

Akordeonovou třídu Mgr. Šiškové na přehlídce reprezentovalo duo H. Doleželová a M. Doležel. 

Z oddělení EKN se představili ze třídy Bc. Z. Kadeřábkové K. Ševčíková a ze třídy PaedDr. J. 

Kvapila V. Severňáková a M. Jančík.  

 

Krajská postupová přehlídka scénického tance žáků TO do 14 let se konala dne 28. března 2015 

v Prostějově. Účastnili se jí žáci 5. a 6. ročníku ze třídy pí uč. J. Baranové a žáci 1. a 4. ročníku ze 

třídy pí uč. D. Škrabalové. Taneční soubory výborně reprezentovaly naši školu  a skupina žáků ze 

4. ročníku získala postup na Celostátní přehlídku scénického tance do Kutné Hory, dále postup na 

přehlídku Pantomimy na školní rok 2016 do Kolína.  

Krajská postupová přehlídka scénického tance žáků TO nad 14 let a pro dospělé se konala dne 

18. dubna 2015 taktéž v Prostějově za účasti žákyň II. stupně ze třídy pí uč. D. Škrabalové.   

 

Regionální soutěžní přehlídka čtyřruční hry a hry na dva klavíry se konala v ZUŠ Iši Krejčího. dne            

19. května 2015. Vyučující klavírního oddělení připravily celkem 14 klavírních duet. Tři dvojice 

získaly zlaté pásmo, další 3 dvojice stříbrné pásmo a 8 dvojic pásmo bronzové. 

 

30. ročník regionální přehlídky smyčcových duet se konal již tradičně v ZUŠ Uničov dn  22. května 

2015. Žáci, kteří se přehlídky zúčastnili, velmi dobře reprezentovali oddělení smyčcových nástrojů. 

Na přípravě se podílely  pí uč. M. Navrátilová a MgA. M. Melicharová.  
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Umělecká činnost ZUŠ Iši Krejčího ve školním roce 2014/2015 
 

Hudební obor: 
 
Ve školním roce 2014/2015 se konalo celkem 27 koncertů. Účinkující měli možnost získat při hře 

nové zkušenosti a sebedůvěru z vlastních výkonů. Na pobočce v Lutíně se uskutečnil Vánoční 

koncert, na kterém se představili žáci dechového, klavírního a oddělení EKN. Na koncertech školy 

účinkovali 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: 
 
Vánoční koncert orchestrů         -   19. 12. 2014  -   MFO sál Reduta 
           (inspirující skladby v duchu adventu) 
 
Společný koncert Clöhs Orchesta Göteborg (Švédsko) a Dechového orchestru ZUŠ Iši Krejčího Olomouc  

                                                                      - 08. 04. 2015   -  MFO sál Reduta  
           (vzájemná setkání, spolupráce a motivace) 
 
3. absolventský koncert         -  12. 05. 2015 – sál KEA Olomouc 

V. Kvapilová – housle, J. Fluger – housle a Sára T. Kroupová - cimbál 
                                      (kvalitní programová dramaturgie a výborné výkony vystupujících absolventů) 

 
Závěrečné vystoupení tanečního oboru       -  03. 06. 2015  - Flóra Olomouc – Pavilon A 
                    (úspěšná taneční prezentace jednotlivých tanečních skupin a sólistů) 
 

 
 
Literárně-dramatický obor: 
 
1. skupina (PDV, 1., 2. ročník) 

Nejmladší skupina se jevila jako kompaktní s malými výkyvy. Během školního roku se všichni 

připravovali na závěrečné vystoupení pro veřejnost s titulem Zoubky. Předcházely mu motivované 

improvizace, etudy a práce s pohybem a rytmem. Děti tedy měly možnost vystoupit a předvést 

rodičům ukázku z výuky i ucelenou inscenaci. 

 

2. skupina (3., 4., 5. ročník) 

Skupinka s menšími obměnami společně pracuje již delší dobu, mohla tedy zúročit své zkušenosti 

při tvorbě inscenace Děcka z Hané. Věnovali se tématům vztahujícím se k dospívání a 

problematickým vztahům k sourozencům a rodičům. Vše bylo pojato v odlehčené humorné formě. 

Představení mapuvalo sourozenecký vztah od dětství do 13 let. Během přípravy si žáci vyzkoušeli 
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složitější formy improvizací, hry v roli i fixaci tvaru. Na konci školního roku veřejnosti předvedli 

nejen svou inscenaci, ale nechali nahlédnout i do metod a technik, které při výuce užívají. Byli 

schopni i před veřejností improvizovat na jí dané téma, což je jedna z nejtěžších kapitol, a přesto 

v ní skvěle obstáli.  

 

3. skupina (6., 7. ročník) 

Žáci této skupiny měli možnost zúročit práci na fixované inscenaci K sežrání. Zúčastnili se dětské 

divadelní přehlídky Dětská scéna a probojovali se až do celostátního kola přehlídky. Byl to velký 

zážitek nejen s ohledem na úspěch, ale i na možnost účastnit se špičkových seminářů vedených 

divadelními i výtvarnými profesionály. Tuto zkušenost je vnímána jako největší dar a přínos 

loňského školního roku. Díky ní se skupina zformovala jako ještě pevnější a též získala i 

výraznější divadelní schopnosti. Je tedy otázkou, jaké téma si zvolí v příštím roce.  

 

4. skupina – Liberi 

Nejvýraznější skupina se s novou inscenací Banket i přejmenovala na soubor Liberi. Politická 

situace na Ukrajině a přítomnost žačky z epicentra války Doněcka nás vyburcovala k politickému 

a angažovanému divadlu. Pracovala na principech divadla poezie s textem české hymny (méně 

známou druhou částí) a vytvořila úderné, byť poetické divadlo, se kterým byla  nominována na 

přehlídku Nahlížení v Bechyni a získala ocenění v krajském kole Wolkrova Prostějova. Soubor již 

těží ze své dlouholeté praxe a je tedy možné pouštět se s ním do experimentálních vod a zkoušet 

nové. Žáci samostatně navštívili i několik festivalů (Mladá scéna v Ústí nad Orlicí a Jiráskův 

Hronov).  

 

 

Navštívené akce 

 

Žáci navštívili přehlídku Dětská scéna v Olomouci a ve Svitavách. V Olomouci zhlédli několik 

inscenací přehlídky Divadelní flora. 3. skupina navštívila i vystoupení improvizační skupiny Olivy.  

 

Ocenění  

  

Liberi  

Soubor Liberi in utero byl nominován na přehlídku Jiráskův Hronov a Nahlížení v Bechyni              

s inscenací Lanugo. V nové formaci s inscenací Banket byl nominován na přehlídku Nahlížení        

v Bechyni.  

 

Kostelecké piškotky 

Soubor 3. skupiny Kostelecké piškotky získal nominaci na přehlídku Dětská scéna ve Svitavách.  

  

Nesoutěžní vystoupení 

Soubor Liberi in utero vystoupil s inscenací Lanugo na výstavě Magdy Ady Johnové a Štěpána 

Ondřicha v Divadle Hudby v Olomouci. V obměněné sestavě si jednotlivci zahráli ve fúzi s 

uničovským souborem Unisex v inscenaci MASO na přehlídce Michalský výpad.  
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Taneční obor: 

 

První vystoupení pro veřejnost si žáci TO připravili v tomto školním roce 26. 11. 2014, které se 

uskutečnilo v Kině Metropol. Tančily na něm vybrané skupiny žáků od nejnižších ročníků až po 

skupiny z II. stupně. Pro taneční průpravu žáků je důležité především správné držení těla, 

soustředěnost, elementární tělesná pružnost, citlivost a obratnost. Průpravu tvořily především 

jednoduché cviky v základních polohách na místě a v prostoru. Žáci II. stupně pracovali na rozvoji 

taneční techniky tak, aby co nejlépe odlehčili tělo a byli schopni přenést plynule přirozené 

pohybové podněty. Závěrečné představení tanečního oboru se konalo dne 3. 6. 2015 v Pavilonu 

A výstaviště Flóra Olomouc.  Vystoupily na něm všechny ročníky TO včetně II. stupně. Tanečníci 

se soustředili především na tvořivost pohybu a autentičnost jednotlivých vystoupení. I když 

podmínky na pódiu byly poněkud jiné, než v MDO, představení TO bylo výborně zpracováno, 

účinkující nenásilnou formou dokázali vtáhnout obecenstvo do celého programu a vytvořili pro 

přítomné obecenstvo příjemnou atmosféru. Hudbu připravil a zpracoval R. Mlynář. Průvodního 

slova se ujala žákyně LDO L. Stroupková. Scénář a choreografii připravily vyučující tanečního 

oboru Dana Škrabalová a Jana Baranová. 
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Hodnocení činnosti předmětových komisí ve školním roce 
2014/2015 

 
 
Klavírní oddělení 
 
V průběhu letošního školního roku se pedagogové a žáci klavírního oddělení podíleli na přípravě 

samostatného projektu a zúčastnili se různých akcí. Vedle sólové hry se žáci věnovali čtyřruční 

hře a hře na dva klavíry. V této disciplíně bývají velmi úspěšní. Klavírní duo B. Křupková                 

a L. Suchá, které pracuje pod vedením pí zást. L. Uhlířové a pí řed. T. Frȍmlové  (ZUŠ Iši Krejčího 

a ZUŠ Uničov), zahájilo letošní školní rok vítězstvím ve dvou mezinárodních soutěžích -              

„K. Ditters a hudební klasicismus“ ve Vidnavě a „Čtyři ruce na klávesách“ v Karlových Varech. 

V uplynulém období proběhla celá řada zdařilých koncertů školy a klavírní repertoár byl jejich 

pravidelnou součástí. Klavíristé se na koncertech představili především v sólové hře, dále jako 

korepetitoři různých nástrojů nebo jako nedílná součást komorních souborů. Na podzimních 

koncertech se nejlépe prezentovali i sólisté P. Ondra, J. Malíšek, V. Kala a A. Melichárková. 

Ve čtyřruční hře zaujali J. Řezáč a O. Čečetka.  Žáci  II. stupně  K. Pohlová a P. Zlámal vystoupili 

v komorních souborech, které působí na škole již několik let pod vedením MgA. M. Melicharové. 

Na adventních koncertech a koncertech k MDD vystoupili především mladší žáci. Samostatnou 

akcí klavírního oddělení bylo hudební a trochu i vánoční představení „Karlík a tajemný dárek“. Na 

realizaci tohoto projektu se podílelo celkem 25 žáků od všech učitelů oddělení. Tento netradiční 

koncert, jenž byl spojením hudby (klavírní skladbičky) a slova (dramaticky zpracovaný děj), dětem 

vtipným způsobem popsal nástroj, na který hrají, a hudbu jako prostředek vyjádření určitého děje             

a charakteru postav. Koncert opět zaznamenal u posluchačů a účinkujících úspěch a přesvědčil, 

že cesta velkých společných projektů je i do budoucna žádoucí a motivující. Dne 15. 12.  2014 se 

uskutečnily dvě reprízy tohoto představení, které zhlédlo celkem 189 dětí z MŠ a žáků 1. tříd  ZŠ. 

V březnu se konala okresní přehrávka talentovaných klavíristů, které se zúčastnilo 9 žáků. Na 

krajské přehlídce v Prostějově naši školu reprezentovalo 5 žáků -  K. Harvanová, E. Sikorová, K. 

Nakashima, E. Náplavová  a L.Soldánová ze tříd pí uč. I. Arnoldové,  pí zást. L. Uhlířové a pí uč. I. 

Žílové. Klavírní večer, který tradičně připravují nejlepší žáci oddělení, byl příjemným zážitkem z 

kvalitních klavírních výkonů. Na tomto koncertu na sebe upozornili především mladší žáci 

oddělení – D. Hut, K. K. Nakashima a E. Náplavová. Zaujali rovněž i  starší klavíristé – P. Žílová, 

M. Hejnar a L. Soldánová. Na jarním koncertě potleskem ocenili posluchači velmi zdařilé 

vystoupení  V. Kaly, který předvedl svou oblíbenou skladbu Clair de Lune od C. Debussy. 

Neméně zajímavé bylo vystoupení klavíristky A. Melichárkové, která se úspěšně zhostila 

náročného klavírního doprovodu k houslovému partu Fibichovy Sonatiny. Dne 19. května 2015 

naše škola pořádala Regionální soutěžní přehlídku čtyřruční hry a hry na dva klavíry, na které se 

představilo z naší ZUŠ 14 klavírních duet. Dne 16. 6. 2015 se konal koncert s názvem „Večer 

populárních melodií.“ Na závěr školního roku tento koncert vždy působí odlehčeně  a netradičně. 

Na koncertě zazněly populární skladby různých období a žánrů, komorní skladby, zpěv, 

improvizace i vlastní skladby žáků. Účinkovalo 7 klavíristů. Letošní třídní besídky proběhly podle 

plánu.   
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Smyčcové oddělení 

 

V tomto školním roce oddělení smyčcových nástrojů pracovalo velmi odpovědně.  Žáci dosahovali 

velmi dobrých výsledků nejen v sólové hře, ale i v souborové a komorní hře. Nejlepší z nich 

vystupovali na koncertech pořádaných školou – Podzimní koncerty, Adventní a Jarní koncert       

(I. Horáková, T. Žilová, E. Koupilová, V. Kvapilová) a koncerty pro nejmenší v  sále ZUŠ IK.        

(J. Kvapilová, R. Pavka, J. Gurská a B. Švábová). Ve dnech 23. – 25. dubna se konal v rámci 

Flóry Olomouc 1. ročník festivalu ZUŠ Olomouckého kraje „Hudba v květech“, na kterém 

vystoupilo se svým zajímavým programem i komorní kvarteto pod vedením MgA. M. Melicharové. 

V květnu se na 3. absolventském koncertě v sále KEA  představili V. Kvapilová a J. Fluger z II. 

stupně s kvalitně provedeným programem (pí uč. Navrátilová a MgA. M. Melicharová). V tomto 

měsíci se také konal Koncert souborů (Palác Bohemia), kde vystoupil Žákovský smyčcový 

orchestr, který pracuje pod vedením  p. ředitele J. Dvořáka. Dále se představily Cimbálová muzika 

Pomlka a Záhorská muzika pod vedením p. uč. K. Valenty. Koncert měl výbornou úroveň. 

Cimbálová muzika Pomlka se v letošním školním roce zúčastnila Národní soutěže ZUŠ a získala 

v Ústředním kole ČU. Přípravný smyčcový soubor, který vede pí uč. L. Prečanová,  pravidelně 

vystupuje na koncertech mladších žáků, které se konají v sále ZUŠ IK.. 30. ročník Regionální 

soutěžní přehlídky smyčcových duet se konal dne 22. 5. 2015 opět v Uničově. Přehlídky se 

zúčastnili žáci pí uč. M. Navrátilové a MgA. M. Melicharové, kteří svými kvalitními výkony velmi 

dobře reprezentovali naši ZUŠ.  

 

Dechové a bicí oddělení 

 

Vyučující dechové a bicího oddělení se soustředili především na přípravu žáků na Národní soutěž 

ZUŠ v sólové a souborové hře – výsledky viz výše. 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, 

Koncert populárních melodií, Koncert orchestrů v sále MFO Reduta, FN Olomouc – geriatrie, 

Adventní neděle v Šantovce, Noc kostelů – Husův sbor, kostel Velká Bystřice, slavnostní předání 

absolventských vysvědčení - olomoucká radnice - A. Bodlák, M. Nejeschleba, O. Kvapil, K. 

Reimerová, kvarteto zobcových fléten, komorní soubory (dua, tria) a Žesťová harmonie. Velmi 

dobře se prezentují z mladších žáků klarinetista Š. Bláha, hobojistka O. Půčková, flétnistka A. 

Svobodová, trumpetisté V. Bodlák, M. Kráčmar, B. Otáhal, P. Špiroch, A. Coufalová ve hře na 

lesní roh a velmi nadějní jsou bicisté  N. Bartík, J. Vyroubal a J. Kačmár. 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 prezentují se i dalšími mimoškolními 

aktivitami.  Oba orchestry se zúčastnily festivalu ZUŠ Olomouckého kraje „Hudba v květech“, 

který se konal na výstavišti Flora Olomouc a  kde výborně reprezentovaly naši ZUŠ. Další akcí, 

které se Big Band zúčastnil,  byl koncert “Count Basie Night“ 4. 12. 2014 v Jazz Tibet Clubu.  

 

Kytarové oddělení   

 

Žáci kytarového oddělení pracovali velmi intenzivně po celý školní rok pod vedením pedagogů 

Mgr. I. Šauera a p. uč. P. Vařáka. Celá řada z nich se zapojila do akcí konaných v rámci školy, ale 

také se účastnili i mnoha mimoškolních aktivit - Podzimní koncerty, Jarní koncert, koncerty pro 
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mladší žáky, Koncert populárních melodií -  M. J. Krampla, D. Jašková, A. Šotek, J. Urban,          

O. Pečenka, J. Ondroušek, P. Čoupek, V. Horkel, J. Špička, M. Jirásek, D. Dufek, D. Lekeš, j.h.,   

V. Šauerová a A. Berková. Na mimoškolních akcích se podíleli především v měsíci květnu               

a červnu - předávání absolventských a maturitních vysvědčení v obřadní síňi olomoucké radnice, 

Dny otevřených dveří SOU Praktik a Gymnázia Hejčín, Slet sokolů, kreativní soutěž ZŠ Olomouc, 

Vyhlášení Policista Olomouckého kraje roku 2014, FN Olomouc – geriatrie, vystoupení pro NIDV 

Wellnerova ul., pobočka knihovny města Olomouce pro nevidomé (Brněnská ul.), adventní neděle 

v Šantovce, vernisáže – galerie Rubikon, Anděl, Noc kostelů – Husův sbor, kostel Cyrila a 

Metoděje Olomouc, kostel v Černovíře, kostel sv. Gorazda. Na všech vystoupeních se podíleli 

nejen již jmenovaní sólisté, dua a tria, ale také komorní kytarový soubor. Celkem uspořádali 

společně s dechovým oddělením (K. Reimerová – flétna) 43 vystoupení. Komorní kytarový soubor 

vystupuje také pravidelně na koncertech v Paláci Bohemia. Žáci kytarového oddělení spolupracují 

s oddělením dechových, smyčcových, klávesových a bicích nástrojů. P. uč. P. Vařák doprovází na 

koncertech sólisty s jiných oddělení, pravidelně vystupuje na Učitelském koncertě, společně 

s Mgr. I. Šauerem aranžují skladby pro žáky. 

 

 

Pěvecké oddělení 

 

Ve výuce zpěvu se především  pracovalo na prohlubování a upevňování hlasových technických 

dovedností - správné vedení dechu, měkké nasazení tónu a zapojení rezonance. Společným 

úkolem bylo dbát na rozvoj hudebnosti žáka s důrazem na jeho osobnost, objevování vlastních 

schopností, možností a případně i nedostatků. V letošním roce vyučující Mgr. L. Langrová a pí uč. 

E. Hejnarová připravovaly své žákyně na soutěž ZUŠ v sólovém zpěvu. Kladly důraz na motivaci 

a důslednou domácí přípravu. Výsledky soutěže – viz výše. Škola pro žáky připravila dostatek 

příležitostí k veřejnému vystupování. Ty nejlepší žákyně se zúčastnily celé řady koncertů - 

koncerty mladších žáků, Adventní koncerty a koncerty k MDD -  K. K. Nakashima,   L. Zeitlerová, 

A. Kornfeldová, dále koncerty starších žáků – Podzimní koncerty, Jarní koncerty, Večer 

populárních melodií,  kde vystoupily T. Frömmelová, H. Žádníková a D. Hanáková. I. stupeň 

studia úspěšně absolvoval M. Chmiel (Mgr. L. Langrová) a D. Berger z II. stupně, který úspěšně 

vykonal přijímací zkoušky, byl přijat ke studiu na KEA Olomouc (Mgr. L. Langrová).  Pí. uč.          

E. Hejnarová se zúčastnila koncertu a následného workshopu posluchaček JAMU z pěvecké třídy 

prof. Romanové a studentů pěveckého oddělení KEA Olomouc. Dále byla účastníkem letních 

pěveckých kurzů, které se konaly začátkem července v Zábřehu na Moravě pod vedením 

italského tenoristy Maestra Antonia Carangela. 

 

 

 

Akordeonové oddělení a oddělení EKN 

 

Akordeonové a EKN oddělení pracovalo v rámci svých možností po celý školní rok. Žáci se 

prezentovali na koncertních besídkách v Lutíně a na detašovaném pracovišti Jílová, na akcích 

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

H. Doleželová, M. Doležel, K. Ševčíková, V. Šnobl, M. Šnoblová, P. Barčíková, J. Polis,                 

T. Rektořík a M. Jančík. Dne 24. 3. 2015 se konala v Litovli okresní přehlídka ve hře na akordeon 
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a EKN. Přehlídky se zúčastnili nejlepší žáci ze tříd Bc. Z. Kadeřábkové -  K. Ševčíková, Mgr. N. 

Šiškové - duo akordeonů – sourozenci H. a M. Doleželovi a PaedDr. J. Kvapila – V. Severňáková 

a M. Jančík. Všichni účastníci přehlídky kvalitně reprezentovali naši školu. Měli možnost 

vyslechnout si spousty nových skladeb v podání žáků z jiných škol a tak zhodnotit společně 

s vyučujícími celkovou úroveň přehlídky. Získali podněty a inspiraci pro zkvalitňování studia svého 

nástroje. 

 

 

                  

 

Žáci přijatí na školy s uměleckým zaměřením  

ve školním roce 2014/2015 
 

 

Hudební obor: 

  

Daniel Berger   4. roč. II. stupně     1. ročník - sólový zpěv  

           KEA Olomouc          

           Mgr. Ludmila Langrová  

 

 



Personální struktura pracovníků ZUŠ Iši Krejčího 
 

celkový počet pracovníků 43, z toho 8 externích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ředitel školy - 3. stupeň řízení, statutární zástupce ředitele školy – 2. stupeň řízení, zástupce ředitele školy – 1. stupeň řízení,  

vedoucí správní úseku – 1. stupeň řízení 
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