
Školní rok 2010/2011 se vydařil 
 
 
 
 

Přestože se některé okolnosti v životě školy nevyvíjely podle našich představ (nepodařilo 

se otevřít taneční a dramatický obor, nové žáky můžeme přijímat jen na místa těch, kteří 

odcházejí), z mnohého jsme se na konci školního roku 2010/11 naopak radovali. Stručně si 

připomeňme to nejdůležitější. 

 

Mezi vydařené akce patřily výměnné koncerty se ZUŠ Uničov i koncert a výstava učitelů 

opavského okresu, skladatelská soutěž, veřejnost zaujaly všechny výstavy v infocentru i 

běžné třídní předehrávky, pochváleni jsme byli účastníky přehlídek a soutěží pořádaných 

pro zájemce z celé republiky. Je už víceméně pravidlem, že naši žáci získávají v krajských, 

národních či mezinárodních soutěžích mnohé ceny, avšak letos se jim dařilo přímo 

ukázkově. Na krajské úrovni v klavírní soutěži v Karviné na sebe upozornili Dominik Kubica 

ze třídy své maminky Martiny (2. cena v 1. kategorii) a Věra Rusínová ze třídy Jany 

Odrihocké (3. cena v 0. kategorii). Z krajské kytarové soutěže ve Frýdku-Místku přivezl 

druhou cenu Richard Slouka, jehož učí Jiřina Chytilová, v krajské akordeonové soutěži v 

Klimkovicích pak druhou cenu získala Kristýna Španělová vyučovaná Annou 

Škrobánkovou. 

 

Z celostátní pěvecké soutěže v Olomouci přivezly dvě třetí ceny Kateřina a Lucie 

Peterkovy (0. kategorie) ze třídy Lenky Svakové, vynikající druhou a třetí cenu získaly 

žákyně lesního rohu ze třídy Libora Richtera Diana Kubánková a Nikola Heřmánková na 

mezinárodní soutěži Pro Bohemia v Ostravě a obě pak ještě čestné uznání na 

interpretační soutěži v Brně. Třetí cenu „vybojoval“ v ústředním kole klavírní soutěže 

v Praze Matouš Pepřík (10. kategorie) ze třídy Petra Hanouska. Jeho žáci se zapojili i do 

celostátní skladatelské soutěže, kde stříbrné pásmo přiznala porota Marku Lipkovi a 

Anastázii Štěpánkové, zlaté pásmo pak jejímu bratrovi Pavlu Štěpánkovi, který diplom 

převzal na zámku Hradci nad Moravicí. Radost nám udělalo přijetí Zuzany Hodurové, 

žákyně flétnové třídy Ilji Sochové, ke studiu na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu 

v Ostravě.  

 

 



Veleúspěšní byli tradičně žáci výtvarného oboru. Nejenže dva výtvarné projekty 

postoupily na celostátní přehlídku, která bude na podzim instalována ve Šternberku, ale 

grafiky žáků ze třídy Aleny Zupkové opět zaujaly porotu mezinárodní soutěže Lidice. 

Hlavní medaili – Lidickou růži – získala Anna Aronová, oceněny medailí pro školu byly 

práce Alexandry Lhotské, Lucie Pavelkové, Terezy Samkové, Evy Urbaníkové, čestné 

uznání převzali Jan Blažej, Petra Dvornická, Aneta Hájková, Klára Kalužová a Anežka 

Lyková. Mimořádnou kvalitu výuky výtvarného oboru potvrzují rovněž ceny z mezinárodní 

soutěže Výtvarné alternativy, která se co dva roky koná v Považské Bystrici. Škola již 

podruhé získala Hlavní cenu ministerstva školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské 

republiky a grafika Alexandry Lhotské ještě navíc Cenu předsedy poroty. Tuto sérii 

korunuje rovněž hlavní cena z evropské internetové soutěže pořádané ZUŠ Považská 

Bystrica za „filmeček“ Orloj, který vznikl během plenéru ve Vražné-Hynčicích. 

 

Škola pořádala řadu kulturních akcí v místech svého působení, podílela se na organizaci 

krajských a národních přehlídek, národních i mezinárodních soutěží a festivalů, výstav 

žáků a mladých umělců i známých osobností pro širokou veřejnost v Informačním centru 

v Háji a v galerii v Pusté Polomi. Soubory školy pravidelně účinkovaly v rámci celého 

regionu, učitelé se zapojili do programu okresního i krajského koncertu pedagogů ZUŠ a 

společných výstav. Během školního roku se uskutečnila řada třídních předehrávek a 

koncertů na všech pracovištích. Některé z programů měly navíc originální dramaturgii 

(Pocta Bartókovi, Karneval zvířat). Žáci školy byli zváni k vystoupení pro domovy 

důchodců, Červený kříž, zahrádkáře, obecní úřady, základní a mateřské školy atd. Na 

těchto akcích vystupovali žáci v komorních sestavách či školní soubory – cimbálová 

muzika (spolu s Jitkou Kimmelovou vede Pavel Vašíček), akordeonový soubor 

Polomňanka (vede Anna Škrobánková) a dixielad (vede Jiří Kimmel). Žáci hudebního 

oboru se představili v programu národních přehlídek Máme rádi baroko v Opavě (uč. Ilja 

Sochová, Petr Hanousek) a Beethovenův klavír na zámku Hradci nad Moravicí (uč. Petr 

Hanousek), v rámci krajských přehlídek Múziáda na zámku Hradci (uč. Vladimíra 

Horáková, Alexandra Dehnerová, Petr Hanousek) i na koncertě talentů na Janáčkově 

konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě (uč. Libor Richter). Výtvarné práce žáků ZUŠ byly 

instalovány v Opavě, v rámci Beethovenova Hradce, v Lidicích, na Slovensku i na 

putovních instalacích v Rakousku (uč. Alena Zupková, Iveta Vitásková).  

 

 



V září z různých důvodů nenastoupili někteří učitelé (Martin Ondejka – bicí, Jan Kyjovský – 

kytara, Alena Koldová – TO), což komplikovalo organizaci výuky. Novým učitelem klavíru 

se stal student Katedry umění Petr Feldmann (po dvou měsících nahradil původně 

přijatou Marii Pluhařovou), hudební nauku učila v Dolní Lhotě, Dobroslavicích a Velké 

Polomi Jitka Honková, kytaru za Jiřinu Chytilovou (na mateřské dovolené) převzal Petr 

Meca. Na konci školního roku jsme se rozloučili s Janou Richterovou a rozhodli se ukončit 

výuku výtvarného oboru v Raduni a Štítině.  

 

Zástupkyně ředitele PaedDr. Alena Zupková vedla výtvarné semináře pro učitele na 

mnoha místech kraje a také na Slovensku, dvakrát byla členkou mezinárodní poroty 

výtvarných soutěži v Považské Bystrici, publikovala v časopise Talent (obálka s výtvarnými 

pracemi žáků), připravila k tisku knihu s pracemi žáků Schody do nebe, sama 

vystavovala v galerii v Opavě. Vedle toho připravila pamětní grafické listy pro účastníky 

několika krajských a národních akcí a instalovala výstavy dětských prací v okrese, kraji 

i zahraničí (Slovensko, Rakousko).  

 

Ředitel školy působil v redakci časopisu Talent, spolupořádal různé kulturní akce 

(Bezručova Opava, Hrajeme si pro radost v Brně, Máme rádi baroko v Opavě, Múziáda a 

Beethovenův klavír na zámku Hradci nad Moravicí). Vedle toho byl členem Ústřední 

umělecké rady ZUŠ, člen výboru Sdružení Múza. Zasedal v porotách národních soutěží 

(Vidnava, Brno), vedl semináře pro pedagogy (MC JAMU Brno), vyučoval na 

prázdninových klavírních kurzech (Mikulov). K vydání připravil knihu k 50. ročníku 

Beethovenova Hradce, který spolu s Janou Adámkovou, předsedkyní sdružení Talent, 

organizuje. 

 

Úplata za vzdělávání byla stanovena takto: HO 260,- Kč a VO 150,- Kč měsíčně. Mzdové 

náklady byly plně pokryty zřizovatelem školy. Majetek školy se rozrostl pianino a třídní 

nábytek pro Velkou Polom. Škola spolupracovala se Sdružením pro umění a výchovu 

Talent, sdružením Múza (předsedkyně Blanka Zátopková), důležitým partnerem byl Klub 

rodičů a přátel školy (předsedkyně Kateřina Blažejová), spolupracovali jsme také 

s vedením obcí a škol v regionu.  

 

 

 



Stručný přehled nejdůležitějších akcí 
 
Září 

- Výstava prací učitelů školy a hosta z Venezuely v Informačním centru v Háji 
- Organizace národní přehlídky Hrajeme si pro radost na JAMU v Brně 
- Vystoupení cimbálové muziky v Opavě, Ostravě a na dalších místech kraje 

Říjen 
- Vystoupení cimbálové muziky na vernisáži v Polsku  
- Vystoupení dixielandu pro seniory v Dobroslavicích 
- Soutěž K. Ditterse ve Vidnavě (účast ŘŠ v porotě) 

Listopad 
- 9. Večer s cimbálovou muzikou v Háji a koncert k 5. výročí souboru 
- Soutěž klavírního dua v Brně (ŘŠ předsedou poroty) 
- Účast žákyň na pěvecké soutěži v Olomouci 
- 10. Adventní koncert učitelů v kostele v Háji s hosty z polských Glubczyc 

Prosinec 
- Vánoční a Mikulášské koncerty žáků na všech pracovištích  
- Vánoční výtvarné dílny pro žáky VO a jejich rodiče 

Leden 
- Vystoupení dixielandu ve Štítině 
- Účast žákyně na talentových zkouškách na JKGO 

Únor 
- Školní a okresní kola soutěží (ŘŠ předseda klavírní poroty okresního kola)  

Březen 
- Organizace a účast žáků v národní přehlídce Máme rádi baroko v Opavě 
- Velikonoční výtvarné dílny 
- Výtvarná soutěž v Považské Bystrici (účast ZŘ v porotě)   
- Účast žáků v krajských kolech soutěží 
- Společný koncert žáků se ZUŠ Uničov v Háji 
- Výstava prací žáků VO v Opavě v rámci Koncertu pro miminka 

Duben 
- Účast žáků na soutěži Pro Bohemia v Ostravě 
- Jarní koncerty žáků na všech pracovištích 
- Koncert žáků a výstava v Uničově 
- Účast žáka v národním kole klavírní soutěže v Praze  
- Organizace dětské pěvecké soutěže Hájecký slavíček 
- Vystoupení cimbálové muziky na akcích v regionu 
- Seminář pro učitele VO v Považské Bystrici vedla ZŘ 
- Účast žáků na interpretační soutěži dechových nástrojů v Brně 

Květen 
- Účast pedagogů a organizace okresního koncertu a výstavy v Háji 
- Účast v krajské výtvarné přehlídce Oči dokořán v Karviné 
- Vernisáž absolventské výstavy v Infocentru 
- Plenér žáků VO ve Vražné-Emauzích 
- Internetová výtvarná soutěž na Slovensku (účast ZŘ v porotě) 
- Účast žákyně v Novákově klavírní soutěži (Kamenice nad Lipou) 

Červen 
- Organizace a účast žáků na přehlídkách Múziáda a Beethovenův klavír v Hradci nad Moravicí 
- Organizace národní skladatelské soutěže (finále v Hradci nad Moravicí) 
- Vernisáž závěrečné výstavy v Infocentru v Háji a v galerii v Pusté Polomi 
- Absolventské a závěrečné koncerty žáků na všech pracovištích 
- Účast žáků  a ZŘ na Výtvarné dílně na Slovensku 
- Zahradní slavnost ke 120. výročí narození V. Vančury  
- Účast v programu 3. Krajského koncertu učitelů ZUŠ v Českém Těšíně 
- Účinkování cimbálové muziky na festivalu v Rožnově pod Radhoštěm 
- Účast žáka na klavírní soutěži Prague Junior Note  

Červenec 
- Výstava žákovských výtvarných prací Rakousku 

Srpen 
- Vystoupení cimbálové muziky v Liptovských Sliačích (Slovensko) 
- Klavírní kurzy Mikulov (ŘŠ lektorem)  

 


