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Každý školní rok přináší situace, které se opakují či navazují na osvědčený scénář, ale 
zároveň se odehrávají věci nepředvídatelné a nové. K těm tradičním v případě naší ZUŠ patří 
série osvědčených koncertů a jiných akcí, potěšitelné úspěchy některých žáků v národním i 
mezinárodním měřítku nebo umělecké aktivity řady pedagogů. Nový byl zejména pro některé 
začínající učitele a také pro ředitelství školy. Od 1. září byl zřizovatelem školy jmenován do 
funkce ředitele Petr Hanousek, který si jako svou statutární zástupkyni vybral učitelku 
výtvarného oboru Alenu Zupkovou. Během školního roku došlo ke schválení nového 
pracoviště ve Štítině i otevření literárně-dramatického oboru, k přijímání nových pedagogů 
(hlavně při odchodu čtyř učitelek na mateřskou dovolenou), k výměně oken v budově 
ředitelství i ke kontrolním návštěvám ekonomického oddělení Krajského úřadu a týmu České 
školní inspekce.  
Podle zahajovacího výkazu byl celkový počet žáků 447, z toho 23 v tanečním a 47 ve 
výtvarném oboru. Školní docházku ukončilo veřejným koncertem a výstavou 22 absolventů 
prvního a druhého stupně. Seznam pedagogů přikládáme samostatně, na tomto místě jen 
připomeňme, že nově nastoupila Lucia Müllerová, Jaroslava Hrbáčová, Eva Petrášová, Lenka 
Slavíková, Jiří Bosák ml., v průběhu roku pak Radka Tihelková a Jana Adámková. Na dohodu 
také Kateřina Matějová a prostřednictvím KRPŠ Andrea Štefková. Ke konci školního roku se 
vedení školy rozloučilo s Karlou Moravcovou, Evou Huberovou, Radkou Tihelkovou a Jiřím 
Bosákem ml. K zajímavým momentům jistě patří i to, že průměrný věk pedagogů se nyní 
pohybuje kolem 39 let.  
Jedním z měřítek úspěšnosti škol i samotných pedagogů je účast žáků na soutěžích nebo 
přijetí žáků k dalšímu studiu. V obou směrech se nám letos dařilo. Na SUPŠ v Opavě byla 
přijata Michaela Kostelňáková z výtvarné třídy Aleny Zupkové. Zapojení žáků do krajských, 
národních i mezinárodních soutěží bylo letos nebývalé. V krajských soutěžích se dařilo triu 
Jana Beránková, Anna Zajícová (zobcové flétny) a Natálie Petříková (kytara) ze třídy Ilji 
Sochové, které obdrželo 2. cenu, kvarteto Martin Kulaga (klarinet), Veronika Bortlová (lesní 
roh), Ondřej Pika (trubka) a Václav Martiník (trombon) ze třídy Jiřího Kimmela pak přivezlo 
z Orlové-Poruby 3. cenu. Do soutěže komorních her smyčců se zapojili dva žáci klavírní třídy 
Petra Hanouska, kteří spolupracovali s žáky ZUŠ Opava. Sára Mašínová získala s triem 2. 
cenu, Matouš Pepřík pak s barokním triem 1. cenu a nakonec v národním kole v Jindřichově 
Hradci čestné uznání 1. stupně. Do krajské soutěže ve hře tanečních a jazzových orchestrů byl 
doporučen Dixieland Jiřího Kimmela, jehož výkon porota v Havířově ocenila 3. cenou. 
V celostátní interpretační soutěži žesťových nástrojů v Brně získal David Kubeša (lesní roh) 
ze třídy Libora Richtera 2. cenu, v klavírní soutěži Karlovarská růžička obdržely ocenění dvě 
žákyně Barbory Kohoutové - Adriana Peřichová čestné uznání a Lucie Klásková 2. cenu. Za 
nejprestižnější ocenění v historii školy lze považovat hlavní cenu Ministerstva školství 
Slovenské republiky za kolekci prací žáků Aleny Zupkové a Jiřího Bosáka v mezinárodní 
soutěži Výtvarné alternativy v Povážské Bystrici. 
Vedle toho se žáci školy představili také na krajských přehlídkách v oboru klavír, akordeon a 
kytara, v programu Beethoveniády (spolu s instalací výtvarných prací), na výtvarné přehlídce 
Ostrava 2007 v prostorách Slezskoostravského hradu. Výtvarné práce žáků ZUŠ byly také 
vystavovány během koncertních zájezdů opavského pěveckého sboru Domino v několika 
zemích Evropy (Německo, Francie, Španělsko, Itálie). Připomenout si zaslouží také několik 
hudebních a výtvarných produkcí a školou pořádaných akcí. Cimbálová muzika vedená 
Pavlem Vašíčkem a Jitkou Kimmelovou (Klapetkovou) se představila posluchačům v Opavě, 
Kravařích a Rožnově pod Radhoštěm, pěvecký sbor Canzonetta vedený Alenou Zupkovou si 
zazpíval v Hrabyni, Opavě, na zámcích v Hradci nad Moravicí a Bruntále, v regionu 
koncertoval dixieland i Polomňanka sestavená z žáků akordeonové třídy Anny Škrobánkové. 



Učitelé a žáci výtvarného oboru se představili v Infocentru v Háji, obrazy pedagogů zhlédli 
návštěvníci výstav také v Ratiboři a Opavě. Velmi působivá byla výtvarná akce Sv. Václav a s 
velkým ohlasem se setkal plenér v Jánských koupelích, kde mimo jiné vznikly i dva 
animované snímky. Spontánní ohlas mezi žáky a rodiči mají rovněž tradiční vánoční a 
velikonoční výtvarné dílny. K mimořádně zdařilým vystoupením patří i taneční pohádka Pipi 
Dlouhá Punčocha, kterou s žáky nastudovala učitelka tanečního oboru Alena Koldová. Do 
tohoto pohádkového představení se zapojili i žáci nově vznikajícího literárně-dramatického 
oboru vedeného Andreou Štefkovou. Klub rodičů se opětovně ujal organizace 5. Večera s 
cimbálovou muzikou, škola ve spolupráci s farním a obecním úřadem pořádala již 6. Adventní 
koncert, jehož hosty byli vedle učitelů ZUŠ z Opavy, Hradce a Vítkova také sourozenci Alena 
a Petr Čechovi. Některé vydařené akce jsou zaznamenány na DVD. Všechny úspěšné žáky 
hudebního a výtvarného oboru již tradičně ocenil starosta obce. 
Učitelé se zapojili do programu okresního koncertu a výstavy pedagogů ZUŠ v Hlučíně 
(hornové trio Jiří Kimmel, Libor Richter, Jiří Bosák spolu s Hanou Malou, Taťána Pokorná v 
triu akordeonů a sólově Lucia Müllerová a Jaroslava Hrbáčová). Vedle toho se uskutečnila 
řada tzv. třídních předehrávek (každý učitel nejméně jednou v roce), vystoupení pro domovy 
důchodců, Červený kříž, zahrádkáře, obecní úřady, základní a mateřské školy. Pro děti z MŠ 
škola pořádá pěveckou soutěž Hájecký slavíček. Při všech těchto událostech vystupují naši 
žáci sólově nebo v komorních sestavách, školní soubory či samotní učitelé. Někteří pracovníci 
ZUŠ jsou členy pěveckých sborů (Alena Klapetková), korepetují jiná sborová tělesa 
(Vladimíra Horáková, Hana Malá), spolupracují s farními úřady (Ludmila Kepičová), 
knihovnami (Alena Zupková) atd.  
Zástupkyně ředitele Alena Zupková vedla výtvarné semináře pro učitele výtvarné výchovy 
nejen v Háji, ale i v Ostravě, Karviné a Frýdku-Místku, vytvořila hlavní keramické ceny pro 
vítěze soutěže Beethovenův Hradec, publikovala v časopise Talent. Ředitel školy je spolu s 
nově přijatou učitelkou klavíru Janou Adámkovou členem Sdružení pro umění a výchovu 
Talent. Redakčně připravovali stejnojmenný měsíčník pro učitele ZUŠ a organizovali několik 
hudebních akcí (klavírní soutěž Pro Bohemia v Ostravě, mezinárodní soutěž a festival 
Beethovenův Hradec, koncertní řadu pro opavské milovníky krásné hudby atd.). Petr 
Hanousek vedle toho zasedal v porotě soutěží ve Vidnavě, Olomouci i Košicích a vyučoval na 
prázdninových klavírních kurzech v Mikulově.  
Byl to tedy rok plný tvořivé práce a podle dotazníku také spokojených rodičů. Ke korektním 
vztahům mezi kolegy snad přispěly i dva zájezdy na zámky v Raduni a Bruntále vždy ke 
konci pololetí, potěšitelná je rovněž spolupráce s jinými uměleckými školami. Největší radostí 
však je stále rostoucí zájem o studium na naší škole, který považujeme za potvrzení 
potřebnosti uměleckého vzdělávání.  
 
 


