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Základní umělecká škola Vladislava Vančury se stala po Opavě a Hlučíně třetí největší 
„zuškou“ v bývalém okrese Opava. Téměř šest set žáků vyučuje sedmatřicet pedagogů 
v devíti obcích. Od září jsme ještě otevřeli nové třídy v Raduni, a tak k nám dochází více 
zájemců než v dalších městských školách (Vítkov, Kravaře, Hradec). Těší nás, že roste počet 
rodičů, kteří mají zájem o to, aby jejich děti poznaly základy umění a radost z vlastní tvorby. 
Věříme, že i když se pak umělecké činnosti nebudou v dospělosti věnovat, přetrvá v nich 
zvídavost, tvořivost, vkus i schopnost domluvit se na společném díle.   
Ti nejpilnější a nejtalentovanější z našich žáků se zapojují do různých přehlídek a soutěží. 
Jsou schopní obstát i v té nejnáročnější konkurenci v krajském, celostátním i mezinárodním 
měřítku. Připomeňme si ve stručnosti ty nejcennější vavříny tohoto školního roku. 
Porota národní klavírní soutěže Pro Bohemia v Ostravě udělila 2. cenu Jakubu Domesovi ze 
třídy Alexandry Dehnerové. V krajském kole soutěže v komorní hře v Karviné zazářili žáci 
flétnové třídy Ilji Sochové, která přizvala ke spolupráci další kolegy – klavíristy Hanu Malou, 
Petra Hanouska a kytaristku Jiřinu Chytilovou. Čestné uznání získalo trio Zuzana Hodurová a 
Lucie Hurníková (příčné flétny) s Annou Rubešovou (klavír), druhou cenu duo Kateřina 
Prymusová (příčná flétna) a Pavel Štěpánek (klavír), další druhou cenu trio zobcových fléten 
Dominik Kubica, Anastázie Štěpánková, Anna Šamárková a konečně z první ceny s postupem 
do ústředního kola soutěže v Liberci se mohlo radovat duo Alexandra Lhotská (zobcová 
flétna) a Richard Slouka (kytara). Nakonec z náročného celostátního „kolbiště“ přivezlo 
vynikající 2. cenu. Ilji Sochové a Jiřině Chytilové navíc porota poděkovala ještě zvláštní 
cenou za vzornou přípravu žáků.  
Mnoho cen v soutěžích získávají již tradičně mladí výtvarníci ze třídy Aleny Zupkové. Libor 
Hopa se stal laureátem mezinárodní výtvarné soutěže v Katovicích, Helena Dumbrovská a 
Lucie Pavelková získaly diplomy z mezinárodní soutěže v Toruni. Nejprestižnějším oceněním 
jsou medaile z mezinárodní soutěže Lidice. Čestná uznání udělila porota Heleně Dumbrovské, 
Lucii Pavelkové, Martinu Raškovi a Tereze Samkové. Medaili získala škola za kolekci 
grafiky – konkrétně Jan Brablec, Lukáš Kupka, Klára Pachulová. Martin Tulis a Anna 
Vávrová. Nejcennější trofej – Lidickou růži – získala grafika osmiletého Daniela Pachuly.  
Radost nám letos udělali také absolventi, kteří pokračují ve studiu na středních uměleckých 
školách. Přijati byli Nikol Bendová z výtvarné třídy Aleny Zupkové (Střední škola 
průmyslová a umělecká Opava), Jiří Havrlant z klavírní třídy Vladimíry Horákové a David 
Kubeša z hornové třídy Libora Richtera (Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě). 
Informace o úspěších žáků a učitelů jsou umístěny na nových webových stránkách, které pro 
školu vytvořil Adam Zupko. 
Škola pořádala více než 100 kulturních akcí v místech svého působení, na nichž vystupovali 
žáci, učitelé a hostující umělci, podílela se na organiza2耀 krajských a národních přehlídek, 
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. Zahájeny byly přípravné kroky pro 
tvorbu školního vzdělávacího programu (vlastní hodnocení školy, účast pedagogů na 
seminářích). Během školního roku se uskutečnila řada třídních předehrávek a koncertů na 
všech pracovištích, každý učitel připravil k vystoupení všechny své žáky nejméně jednou 
v roce. Některé z programů měly navíc originální dramaturgii (Vánoční tematika, 
Musorgského Obrázky z výstavy, Bachova Francouzská suita, Večer slavných melodií). 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). 
Také pedagogové často účinkují jako sólisté v souborech či jako korepetitoři, případně 
samostatně či kolektivně vystavují.  



 
Žáci hudebního oboru se představili v programu národní přehlídky Máme rádi baroko 
v Opavě (připravila Ilja Sochová a Petr Hanousek), v rámci krajských přehlídek Klavír 
Bohuslava Martinů v Ostravě (ze tříd Jany Adámkové a Vladimíry Horákové), Múziáda na 
zámku Hradci nad Moravicí (připravily Alena Koldová, Jana Adámková a Hana Malá), na 
klavírní přehlídce v Karviné (ze tříd Jany Adámkové, Jany Odrihocké a Alexandry 
Dehnerové) i na koncertě talentů na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě (ze tříd 
Libora Richtera a Alexandry Dehnerové). Žáci tanečního oboru (vede Alena Koldová) 
účinkovali na akcích v Háji, Hlučíně a v Hradci nad Moravicí. Třída literárně-dramatického 
oboru (vyučovala Eva Petrášová) připravila dvě úsměvné inscenace (Mrazík, Dlouhý široký a 
krátkozraký) pro místní diváky. Výtvarné práce žáků ZUŠ byly instalovány v rámci Múziády, 
Beethovenova Hradce i festivalu Bezručova Opava, v arkádách poutního místa Maria Hilf ve 
Zlatých Horách a na putovních instalacích ve Španělsku i Francii (vyučovaly Alena Zupková, 
Iveta Vitásková a Jana Richterová).  
Novým učitelem se stal Martin Ondejka na bicí nástroje, na konci školního roku jsme se 
rozloučili s Kateřinou Sýkorovou, Luciou Šlechtovou – Müllerovou, Lucií Smolkovou a 
Markétou Mitášovou. Na mateřskou dovolenou odešla Jiřina Chytilová (krátce ji zastupoval 
Tomáš Mutina) a Hana Vašíčková (výuku vedl Pavel Vašíček). Zástupkyně ředitele PaedDr. 
Alena Zupková vedla výtvarné semináře pro učitele na mnoha místech kraje, byla členkou 
mezinárodní poroty výtvarné soutěže v Považské Bystrici, publikovala metodický text 
v časopise Talent, vystavovala v galerii v Opavě a zúčastnila se mezinárodního plenéru v 
Polsku. Vedle toho připravila pamětní grafické listy pro účastníky několika krajských a 
národních akc2耀(Hrajeme si pro radost, Máme rádi baroko, Múziáda) a instalovala výstavy 
dětských prací na mnoha místech kraje a v zahraničí. Ředitel školy působil v redakci časopisu 
Talent (šéfredaktorkou je učitelka školy Jana Adámková), podílel se na přípravě RVP ZUV a 
na pořádání různých kulturních akcí (Bezručova Opava, Hrajeme si pro radost, Pro Bohemia, 
Máme rádi baroko, Múziáda, Beethovenův Hradec, Krajský koncert učitelů ZUŠ). Vedle toho 
byl členem Ústřední umělecké rady ZUŠ, člen presidia České hudební rady, člen výboru 
Sdružení Múza. Zasedal v porotách národních soutěží (Vidnava, Olomouc, Lipník n. B.), vedl 
semináře pro pedagogy (ZUŠ Litvínov, Konzervatoř Brno, MC JAMU Brno), vyučoval na 
prázdninových klavírních kurzech (Mikulov). Starosta obce Háj ve Slezsku mu v červnu 
předal Cenu Vladislava Vančury. 
Úplata za vzdělávání byla stanovena takto: HO 260,- Kč, TO 100,- Kč, LDO 100,- Kč a VO 
150,- Kč měsíčně. Mzdové náklady byly plně pokryty zřizovatelem školy. Majetek školy se 
rozrostl o několik hudebních nástrojů (keyboard, pianino, digitální klavír, bicí nástroje), 
kopírku a třídní nábytek. Škola úzce spolupracuje se Sdružením pro umění a výchovu Talent 
(předsedkyně Jana Adámková), které pravidelně podává žádosti o granty na pořádání 
hudebních akcí. Důležitým partnerem je Klub rodičů a přátel školy (předsedkyně Kateřina 
Blažejová), spolupracujeme také s vedením obcí a škol v regionu. Na MŠMT byla podána 
žádost o grant na pořádání národní skladatelské soutěže žáků ZUŠ, kterou bude škola 
v následujícím školním roce pořádat. 
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