
Ohlédnutí za školním rokem 2008/2009 
 
Řada koncertů, výstav a představení, předehrávek (některé dokonce se speciální dramaturgií), 
úspěchy v soutěžích, spolupráce pedagogů ve škole i v regionu, ale i běžné hodiny s různě 
talentovanými žáky – tak zhruba vypadal školní rok 2008/2009. Byl hektický, ale ve svém 
celku radostný. Řada našich žáků se úspěšně zapojila do národních i mezinárodních soutěží. 
Ve hře na zobcovou flétnu v krajských kolech bodovali Jan Brablec a Jana Beránková ze třídy 
Ilji Sochové (2. a 3. cena), ve hře na klarinet se dařilo Barboře Kočnarové a Martinu Kulagovi 
ze třídy Martina Knýbela (oba 3. cena). Sedmiletou zpěvačku Lucii Peterkovou ze třídy 
Lenky Svakové ocenila porota také 3. místem. Nejvýznamnější ocenění přivezl David Kubeša 
ze třídy Libora Richtera. Ve hře na lesní roh získal nejen 3. cenu v národním kole dechové 
soutěže ve Vysokém Mýtě, ale také 2. cenu na celostátní soutěži v Brně. O prázdninách si 
také zahrál na kurzech v Praze. 
Velké poděkování patří učitelům klavíru Janě Adámkové, Alexandře Dehnerové, Vladimíře 
Horákové, Jakubu Hypšovi, Aleně Klapetkové, Haně Malé, Janě Odrihocké a Kateřině 
Sýkorové za obětavou korepetici na koncertech, soutěžích, při jiných příležitostech (např. s 
pěveckými sbory či jinými soubory), i za přípravu žáků na okresní a krajské přehlídky. 
Poděkování zaslouží také všichni nově nebo krátkou dobu vyučující a začínající učitelé za to, 
že se s velkou vehemencí pustili do výuky a dělají naší škole dobré jméno. Z těch, kteří budou 
v příštím roce pokračovat to byli: Jaroslava Hrbáčová (kytara), Martin Knýbel (dechové 
nástr.), Jiří Meca ml. (kytara), Markéta Mitášová (akordeon), Radek Mückstein (zbc. flétna a 
violoncello), Lucia Müllerová (klavír), Petra Pechancová (korepetice), Jarmila Prusková 
(akordeon, keyboard) a Lucie Smolková (klavír, zpěv, varhany). Někteří učili jen krátkodobě 
na zástup, případně odchází na studia či na mateřskou dovolenou to byli: Jiří Hammer (dech. 
nástr.), Alena a Naďa Hanouskovy (housle), Tomáš Mutina (kytara), Lenka Slavíková (housle 
a HN), Karin Vavrošová (akordeon) a Lucie Škvaridlová (literárně-dramatický obor). Do 
školních a okresních kol dechové soutěže zapojili své žáky i další kmenoví učitelé: Luboš 
Bartusek a Jiří Bosák, radost do svých hodin přinášeli také David Papala (kytara) a Eva 
Petrášová (HN). Školní soubory vedli Pavel Vašíček (cimbálová muzika), Anna Škrobánková 
(akordeonová Polomňanka) a Jiří Kimmel (dixieland). Tato tělesa již tradičně přispívala 
k slavnostnímu průběhu mnoha akcí v regionu. Žáci tanečního a dramatického oboru pod 
vedením Aleny Koldové a Lucie Škvaridlové se prezentovali před domácím publikem 
představením Alenka v říši divů. 
Velkou radost jsme měli z ocenění výtvarníků. Zvláštní cenu předsedy poroty obdržela 
kolekce grafiky na Výtvarných alternativách v Považské Bystrici, škola dostala i jednu 
z hlavních cen a řadu čestných uznání na mezinárodní výtvarné soutěži Lidice. Medaile za 
kresbu převezmou Kateřina Bielková, Jan Blažej, Bára Horsáková, Jiří Josefus, Alexandra 
Lhotská, Klára Pachulová, Jana Režnarová, Zlata Schwarzová, Ondřej Švik a Karolína 
Šviková, čestné uznání za grafiku pak Eliška Beránková, Klára Dominiková, Martina 
Dostálová, Jakub Habina a Tereza Lhotská. Děti tvořily pod vedením Aleny Zupkové a Ivety 
Vitáskové. Od pololetí vedla výtvarný obor ve Štítině Jana Richterová. Reprezentativní 
kolekce ze všech našich tříd byla instalována v prostorách Slezskoostravského hradu (najdete 
ji na www.vg2007.wz.cz), práce našich žáků byly vystaveny také v Českém Krumlově, na 
Múziádě v Hradci, celý rok byly k vidění ve Šternberku na celostátní výstavě Oči dokořán, 
během září na putovních instalacích ve Španělsku a v červenci pak v Německu a 
Lucembursku. Aleně Zupkové za vzornou reprezentaci kraje poděkovala dopisem náměstkyně 
hejtmana Věra Palková  
Různé ceny získali i naši učitelé. Tomáš Mutina obdržel diplom za nejlepší kytarový 
doprovod na krajské soutěži v Orlové, Hana Malá převzala cenu Vladislava Vančury. Ocenění 
s názvem Osobnost roku, které ke Dni učitelů uděluje Moravskoslezský kraj, letos převzala 



Jana Adámková. Vizitkou naší školy rovněž bylo zapojení do organizace několika okresních a 
krajských koncertních přehlídek, které se konají ať již v Háji (okresní klavírní přehlídka), 
v Opavě (Máme rádi baroko) nebo třeba na zámku v Hradci nad Moravicí (Múziáda). Podíleli 
jsme se na přípravě prvního koncertu učitelů ZUŠ MS kraje v Krnově Adresa školy byla 
uvedena na přihláškách pro různé soutěže (Pro Bohemia, Beethovenův Hradec) a přehlídky 
(Hrajeme si pro radost, Máme rádi baroko). Naši učitelé přispívali do časopisu Talent nebo se 
na jeho vzniku přímo podíleli, vedli semináře a kurzy. Za „papírovou“ spolupráci patří 
poděkování všem vedoucím poboček a hlavně Aleně Zupkové, za hladký ekonomický chod 
Ludmile Kepičové, za pomoc při organizaci běžných i slavnostních dnů Aleně Vitáskové. 
Dobré jméno školy se promítá do rostoucího počtu žáků (v září 2009 535, v červnu pak 555). 
Slavnostními koncerty a výstavami studium ukončilo 33 absolventů prvního a druhého 
stupně. Během roku se zdařilo připravit zřízení nového pracoviště v Raduni, které oficiálně 
začne působit od 1. 9. 2009. Máme radost, že školu pozitivně hodnotili nejen naši žáci a 
místní občané, ale i zřizovatel školy a další instituce.  
 
 
Petr Hanousek 


