
O radostech i starostech, které přinesl školní rok 2017/2018 
 

V organizaci školy se během školního roku nic podstatného nezměnilo – 
hudební obor byl vyučován na všech devíti pracovištích, výtvarný obor jen v 
Háji ve Slezsku a Pusté Polomi. Nečekaně však docházelo ke změnám ve složení 
pedagogického sboru – na mateřskou dovolenou odešla učitelka klavíru Petra 
Pechancová, kterou nahradily Věra Plurová ukončující studium Janáčkovy 
konzervatoře a Ludmila Majnušová, která měla úvazek ještě v opavské ZUŠ. Za 
dlouhodobou nemoc učitelky klavíru a vedoucí pobočky v Mokrých Lazcích 
Hany Malé vyučovaly Kateřina Sýkorová, pedagožka Církevní konzervatoře 
Opava spolu s Annou Rubešovou, studentkou Ostravské univerzity. Na konci 
školního roku se s námi po přesídlení na Jižní Moravu rozloučila Jana 
Adámková, učitelka klavíru a vedoucí pobočky Dolní Lhota. Od září ji bude 
zastupovat absolventka opavské Církevní konzervatoře Dominika Čubanová. 
Veronika Paverová převezme od nového školního roku po návratu z mateřské 
dovolené úvazek Hany Vašíčkové.   
Po dohodě se zřizovatelem školy jsme od roku 2008 nenavýšili celkový počet 
žáků. V zahajovacím výkaze se ustálilo číslo 535, přestože skutečný zájem o 
studium byl mnohem vyšší. I když většina z letošních šestapadesáti absolventů 
bude mít umění jen jako svůj koníček, čtyři dívky se rozhodly, že se mu budou 
věnovat profesionálně. Dvě žákyně výtvarné třídy Evy Muchové – Markéta 
Vaverková a Anna Pospěchová – si vybraly ostravskou uměleckou průmyslovku, 
hru na klavír bude studovat na Církevní konzervatoři v Opavě Natálie 
Husťáková, žákyně Jany Adámkové, a studium sólového zpěvu na Janáčkově 
konzervatoři v Ostravě zahájí žákyně Lenky Svakové Adéla Klapuchová. Na 
pedagogickou dráhu se vydala po úspěšně složených talentových zkouškách 
v Krnově také další její žákyně Aneta Ryncarzová.         
Každoročně ministerstvo školství vyhlašuje pro žáky ZUŠ celostátní postupové 
soutěže. Letos probíhaly v oborech hra na dechové nástroje a zpěv. Naši žáci 
opět obstáli v silné konkurenci okresu i kraje. V krajských kolech získali tři třetí 
ceny, šest druhých a čtyři první, z toho dvě s postupem do ústředního kola. A z 
pražského finále se Amálie Mustarová a Vanessa Kubicová, obě žákyně Ilji 
Sochové, vrátily s krásnou druhou a třetí cenou. Za vzornou reprezentaci obce 
se jim dostalo poděkování přímo od starosty Karla Palovského během květnové 
Zahradní slavnosti, zařazené do celostátního happeningu ZUŠ Open.  
K nejprestižnějším mezinárodním dětským výtvarným soutěžím patří již téměř 
půl století Lidice. I letos byla medailí Lidická růže oceněna naše školní kolekce 
grafik, kterou se svými žáky připravily Alena Zupková a Eva Muchová. Ocenění 
pro žáky výtvarného oboru přišla poštou i z Finska, Polska a Slovenska.  
Výtvarné práce žáků byly instalovány nejen v domácím prostředí knihovny 



v Háji ve Slezsku a galerie Kryštof v Pusté Polomi, ale také v prostorách 
Knihovny Petra Bezruče v Opavě, Muzea města Ostravy, Památníku 
Lidice, bývalého kláštera ve Šternberku nebo v Dolném Kubíně na Slovensku. 
Značný zájem byl o adventní a velikonoční výtvarné dílny pro žáky a jejich 
rodiče pořádané školou již osmnáct let.   
Řada žáků klavírních, houslových, akordeonových a kytarových tříd vystoupila 
na nesoutěžních okresních či krajských přehlídkách, byla hosty festivalů v 
Opavě, Hlučíně, Hradci nad Moravicí i Ostravě. Skutečně mimořádnou vizitkou 
školy se stala účast hornistky Lenky Adamčíkové ze třídy Libora Richtera na 
společném koncertě žáků ZUŠ a České filharmonie v pražském Rudolfinu. 
Mnoha akcemi jsme se zapojili do celostátního Týdne uměleckého vzdělávání 
pod záštitou české komise pro UNESCO a tradiční Zahradní slavností jsme 
podruhé vstoupili do programu Nadačního fondu Magdaleny Kožené ZUŠ Open, 
kdy většina „zušek“ v naší zemi uspořádala během jednoho dne vystoupení pod 
širým nebem. Ve čtvrtek 24. května si tak naši žáci mohli poprvé vyzkoušet 
nové venkovní pódium, jehož dlažba navíc nabídla procházku labyrintem. To 
proto, že byl náš školní vzdělávací program nazvaný Labyrintem umění do ráje 
srdce.   
 
Krajské soutěže, přehlídky a festivaly  
11 zlatých a 9 stříbrných pásem v soutěži Múzy Ilji Hurníka v Ostravě (18. 10., žáci 
klavírních tříd J. Odrihocké, P. Pechancové a P. Hanouska a výtvarných tříd E. 
Muchové a A. Zupkové)  
účast pěti žáků P. Hanouska na festivalu Gradus ad Parnassum v Ostravě (2. 2.)  
dvě 1. místa s postupem, další dvě 1. místa, pět 2. míst a tři 3. místa ve hře na 
dechové nástroje v Orlové (20., 21. 3., žáci ze tříd I. Sochové, M. Knýbela a L. Richtera)  
2. místo pro žákyni ze třídy L. Svakové v oboru zpěv ve Frýdku-Místku (26. 3.) 
účast dvou žáků J. Mecy na Krajské kytarové přehlídce ve Frýdku-Místku (6. 4.) 
zlaté pásmo pro tři žákyně P. Hanouska (klavír šestiručně) v soutěži Múzy Leona Juřici 
v Orlové (2. 5.)  
účast pěti žáků J. Odrihocké a P. Hanouska na Krajské klavírní přehlídce ve Frýdku-
Místku (18. 5.)  
účast žákyně K. Vavrošové na Krajské akordeonové přehlídce v Ostravě (18. 5.) 
účast žákyně na harfu A. Klapetkové na koncertě Talenty regionu v Ostravě (24. 5.) 
kolekce výtvarných prací žáků A. Zupkové a E. Muchové na krajské výstavě Múzy 
v muzeu v Ostravě (24. 5.)  
účast dvanácti žáků ze tříd V. Horákové, K. Vavrošové, M. Tvarůžkové a P. Hanouska 
na festivalu Srdeční záležitost v Hlučíně (25. 5.) 
účast cimbálové muziky P. Vašíčka na Dni dětí s Múzami v Ostravě (26. 5.) 
účast dvou žákyň N. Hanouskové na krajské houslové přehlídce v Ostravě (2. 6.) 
účast šesti žáků ze tříd N. Hanouskové a I. Sochové v programu Múziády v Hradci nad 
Moravicí (12. 6.) 



Národní soutěže, ústřední kola soutěží žáků ZUŠ, projekty a festivaly  
zlaté a stříbrné pásmo a 3 čestná uznání v ústředním kole 13. přehlídky výtvarného 
oboru Oči dokořán ve Šternberku (6. – 8. 10., žáci A. Zupkové) 
účast deseti žáků ze tříd J. Adámkové, V. Horákové, M. Knýbela a P. Hanouska na 6. 
festivalu Magický klavír v Opavě (30. 11.) 
účast žáka P. Hanouska na přehlídce Hrajeme si pro radost v Brně (24. 2.) 
účast sedmi žáků N. Hanouskové a L. Richtera na 11. festivalu Máme rádi baroko 
v Opavě (22. 3.) 
2. a 3. cena pro žákyně I. Sochové v ústředním kole soutěže ve hře na dechové 
nástroje v Praze (3., 4. 5.)  
účast žákyně L. Richtera v projektu České filharmonie a žáků ZUŠ v Praze (24. 6.)  
 
Mezinárodní soutěže  
3. cena v 13. ročníku Vánoční pohlednice pro žákyni A. Zupkové v Dolném Kubíně 
(Slovensko) 
6 diplomů z 15. mezinárodní výtvarné soutěže Hyvinkää (Finsko) pro žáky A. Zupkové 
3 ocenění z 19. mezinárodní výtvarné soutěže v Toruni (Polsko) pro žáky A. Zupkové 
účast dvou žákyň M. Tvarůžkové na Mezinárodní pěvecké soutěži v Žilině (18. 4., 
Slovensko)  
medaile škole za kolekci, 11 čestných uznání v 46. ročníku výstavy Lidice pro žáky E. 
Muchové a A. Zupkové (31. 5.)   
 

Nedílnou součástí výuky byla veřejná vystoupení žáků či výstavy výtvarných 
prací. Škola pořádala řadu kulturních akcí nejen pro rodiče žáků jednotlivých 
tříd, ale také pro veřejnost různých věkových kategorií. V obcích to byly 
výchovné, podzimní, adventní, vánoční, zimní, jarní či absolventské koncerty, 
také vystoupení ke Dni matek, v knihovnách, domovech důchodců, kostelích či 
kaplích, na zámcích nebo v zahradách škol, ve výtvarném oboru pak výstavy 
žáků a absolventů. Novinkou se staly čtyři koncerty – jakési hudební pozdravy 
ročním dobám, které připravila Martina Kubicová. Během posledních dvaceti 
let získala oblibu pěvecká soutěž Zlatý slavíček pro děti z místní mateřské školy, 
kterou organizuje stejně jako výchovné koncerty Ilja Sochová. Žáci účinkovali 
také na akcích, které připravily obecní úřady či další organizace a spolky – farní 
úřady, kluby seniorů, zahrádkáři, základní a mateřské školy, Sokol, Červený kříž, 
Mlýn U vodníka Slámy ve Lhotě, Rehabilitační ústav Hrabyně. Vedle sólistů a 
komorních sestav účinkovaly rovněž školní ansámbly – akordeonový orchestr 
Polomňanka (vedoucí Anna Škrobánková), nově založený soubor zobcových 
fléten a kytar Píšťalička (vedoucí Ilja Sochová a Jiřina Chytilová), který 
generačně nahradil úspěšný soubor Estampida. Velkým počtem vystoupení na 
sebe upoutaly pozornost obě cimbálové muziky, nově také společně se 
Smíšeným pěveckým sborem Háj (vedoucí Pavel Vašíček).  



Veřejně se prezentovali také učitelé školy. Výtvarníci vystavovali v místní 
knihovně, v sále ZUŠ Vítkov nebo galerii Slezského divadla, hudebníci se 
představili v programu okresního koncertu učitelů ve Vítkově a krajského 
koncertu učitelů ZUŠ ve Frýdku-Místku (kytarista Jiří Meca). Řada učitelů 
působila v amatérských i profesionálních tělesech, připravovala akce v místě 
bydliště nebo ve spolupráci s jinými spolky. Organizaci 56. ročníku mezinárodní 
soutěže Beethovenův Hradec vedl počtvrté učitel klavíru a vedoucí pobočky 
Velká Polom Jakub Hypš.  
Zástupkyně ředitele Alena Zupková byla lektorkou výtvarných seminářů, byla 
členkou výtvarné skupiny X, vedla Dámský výtvarný klub při Středisku volného 
času v Opavě, byla členkou lektorského týmu Národního informačního a 
poradenského střediska pro kulturu v Praze, členkou mezinárodních porot 
soutěží v Lidicích. Třetím rokem vedla krajskou sekci výtvarného oboru a 
druhým rokem působila jako předsedkyně Krajské umělecké rady ZUŠ. Ředitel 
školy Petr Hanousek působil jako člen Školské rady Církevní konzervatoře 
Opava (do odvolání ředitele Petra Rajnohy), publikoval studii o festivalu a 
soutěži Beethovenův Hradec ve Vlastivědných listech, spolupracoval na 
dramaturgii festivalu Bezručova Opava i abonentní koncertní řady. Opět byl 
pozván jako lektor na prázdninové klavírní kurzy v Mikulově. 
Výše úplaty za vzdělávání se nezměnila (individuální výuka hudebního oboru 
1.300,- Kč pololetně, skupinová a kolektivní výuka 800,- Kč pololetně). Mzdové 
náklady byly plně pokryty zřizovatelem školy. Pořizován byl materiál pro 
hudební i výtvarný obor podle potřeb jednotlivých pracovišť. Na hlavní budově 
proběhla oprava plotu a sklepních místností, ve školní zahradě vylo instalováno 
pódium. Škola byla členem Asociace ZUŠ ČR, Sdružení Múza a Společnosti Jana 
Zrzavého. Důležitým partnerem vedení školy při organizování akcí byl Klub 
rodičů a přátel školy při ZUŠ Háj ve Slezsku, zapsaný spolek. Ředitelství a všichni 
vedoucí poboček úzce spolupracovali s vedením obcí, základních a mateřských 
škol v regionu, bezproblémová spolupráce byla se základními uměleckými 
školami okresu, Církevní konzervatoří Opava nebo Střediskem volného času v 
Opavě. Potěšilo nás, že zpráva ČŠI z inspekční návštěvy ve dnech 16. – 18. ledna 
2018 vyzněla pozitivně. 
 
Přehled dalších událostí (mimo soutěže, přehlídky a festivaly): 

Varhanní koncert současných a bývalých žáků ZUŠ v kostele sv. Valentina v Háji (10. 9.) 
Vernisáž 8. výstavy učitelů Co přineslo léto v Infocentru Háj ve Slezsku (20. 9.) 
Vystoupení cimbálové muziky (CM) v Ostravě (2. 9.), Háji (10. 9.) a Šilheřovicích (22. 9.) 
Vystoupení cimbálové muziky P. Vašíčka pro Klub důchodců v Háji (5. 10.) 
Hudební pozdrav podzimu – koncert žáků v sále ZUŠ připravený M. Kubicovou (7. 11.) 
Vystoupení obou CM ve Lhotě (11., 12. 11.), Opavě (14. 11.) a Skrochovicích (24. 11.) 
Vánoční výtvarné dílny a předání diplomů ze soutěží žákům VO (28., 29. 12.)  



Vystoupení cimbálové muziky při Rozsvícení vánočního stromu v Háji (2. 12.), v Kravařích při akci 
Vánoce na zámku (9. 12.) 
Vánoční výtvarné dílny pro žáky VO a jejich rodiče v Pusté Polomi (4., 5. 12.) 
17. Adventní koncert v kostele sv. Valentina – program Církevní konzervatoře Opava (10. 12.) 
Adventní a Vánoční koncerty žáků (Dobroslavice KD 2. 12., Štítina ZŠ 6. 12., Raduň Vošárna 12. 12., 
Dobroslavice ZŠ 12. 12., Hrabyně KD 13. 12., Velká Polom ZŠ 14. 12., Pustá Polom ZŠ 18. 12., Háj ve 
Slezsku ZUŠ 20. 12.)  
Vystoupení CM na Vánočních trzích v Opavě (16. 12.) 
Novoroční koncert pobočky Dolní Lhota v sále ZUŠ (13. 1.) 
Hudební pozdrav novému roku v sále ZUŠ připravený M. Kubicovou (18. 1.) 
Vernisáž výstavy v knihovně Petra Bezruče v Opavě (1. 2.) 
Velikonoční výtvarné dílny pro žáky a rodiče v Háji (13. a 14. 3.) a v Pusté Polomi (19. a 20. 3.) 
Absolventský koncert v Knihovně P. Bezruče Opava (15. 3.) 
Velikonoce na zámku v Kravařích za účasti cimbálových muzik (18. 3.) 
Účast žáků N. Hanouskové a L. Richtera na festivalu Máme rádi baroko v Opavě (22. 3.) 
Jarní jarmark ve Lhotě za účasti cimbálové muziky (25. 3.) 
Koncert žáků pobočky Pustá Polom pro seniory v Kyjovicích (26. 3.) 
Účast N. Hanouskové v porotách krajských kol soutěže smyčcových orchestrů (Hranice 23. 3., Orlová 
26. 3.)  
Účast pedagoga R. Mikešky v porotě krajské soutěže bicích nástrojů (10. 4.) 
Účast žáků v programu Abonentního koncertu v aule Církevní konzervatoře Opava (24. 4.)  
Pořádání pěvecké soutěže Zlatý slavíček pro děti z MŠ (25. 4.) 
Plenér pro žáky výtvarného oboru ve Velkých Karlovicích (4. – 7. 5.) 
Vystoupení cimbálových muzik ve Vřesině ke Dni matek (12. 5.) 
Spolupráce Cimbálových muzik se smíšeným sborem na festivalu Hájecké jaro (13. 5.) 
Účast J. Mecy v programu Okresního koncertu učitelů v ZUŠ Vítkov (15. 5.)  
Výstava absolventů VO v Knihovně v Háji (16. 5.) 
Vystoupení žáků z pobočky Dobroslavice v Knihovně Ostrava-Poruba (16. 5.) 
Koncerty v rámci Týdne uměleckého vzdělávání (22. 5. Raduň, 23. 5. Hrabyně, 23. 5. Štítina, 24. 5. 
Velká Polom) 
Zahradní slavnost v rámci celostátní akce ZUŠ Open na novém pódiu v Háji (24. 5.) 
Jarní a absolventský koncert v Mokrých Lazcích (29. 5.) 
Koncert na zahradě v Pusté Polomi (29. 6.) 
Absolventský koncert v Háji (30. 5.) 
Vystoupení cimbálové muziky na Dni dětí v Opavě (2. 6.) 
Výchovný koncert Toulky přírodou připravený I. Sochovou v Háji (4. 6.) 
Jarní koncert s vystoupením absolventů pobočky Dolní Lhota (6. 6.)  
Účinkování žáků, souboru Píšťalička a cimbálové muziky na Dni obce v Háji (9. 6.) 
Účinkování žáků M. Knýbela u pomníku Vladislava Vančury v rámci Rozmarného léta (10. 6.) 
Absolventský koncert členů cimbálové muziky v sále školy (11. 6.) 
Návštěva operního představení Liška Bystrouška v Opavě (12. 6.) 
Vernisáž závěrečné výstavy v Knihovně a Infocentru v Háji (13. 6.) 
Hudební pozdrav létu – koncert současných a bývalých žáků školy (14. 6.) 
Výstava prací žáků pobočky Pustá Polom v galerii Kryštof (19. 6.)  
Účast manželů Mecových v programu Krajského koncertu učitelů ve Frýdku-Místku (21. 6.) 
Vernisáž výstavy v Knihovně Petra Bezruče v Opavě k 100 letům republiky (25. 6.) 
Absolventský klavírní koncert v Knihovně Petra Bezruče v Opavě (26. 6.)  
Účast žákyně L. Richtera v projektu České filharmonie a žáků ZUŠ v Praze (27., 28. 6.) 
Vystoupení cimbálové muziky s pěveckým sborem v Polsku (4. 8.)  
Vystoupení cimbálové muziky v okrese (13. 8. Píšť, 25. 8 Jakubčovice, 26. 8. Dolní Lhota). 
Výuka P. Hanouska na klavírních kurzech v Mikulově (19. – 22. 8.) 


