
Ohlédnutí za školním rokem 2007/2008 

V září 2007 uplynulo 30 let od vzniku samostatné umělecké školy v Háji ve Slezsku. Jsme 
proto rádi, že i tento školní rok přinesl řadu událostí, které potěšily srdce nám i mnoha našim 
příznivcům. Nově začala pracovat výtvarná třída v Pusté Polomi, třída dramatického oboru v 
Háji i pobočka ve Štítině, zřizovatel nám povolil navýšit kapacitu žáků až na 600. Škola byla 
MŠMT ČR pověřena organizací skladatelské soutěže žáků ZUŠ, sama pořádala pěveckou 
soutěž Hájecký slavíček pro děti z místní Mateřské školy a podílela se na organizaci 
krajských koncertních přehlídek Máme rádi baroko v Opavě a Schubertiáda v Hradci nad 
Moravicí. Díky výtvarnému oboru se o existenci naší školy dozvěděli nejen na Slovensku, ale 
také ve Španělsku a Izraeli. Školní rok pak vyvrcholil slavnostním přijetím čestného názvu po 
umělci Vladislavu Vančurovi, který se v Háji narodil. Podle zahajovacího výkazu k 30. 9. 
2007 byl celkový počet žáků 500, z toho 25 v TO, 76 ve VO a 6 v LDO. Školní docházku 
ukončilo veřejným koncertem a výstavou 32 absolventů prvního a druhého stupně. Cestu k 
poznání umění i vlastních schopností dětem ukazovalo 32 pedagogů (z nových jmen uveďme 
Zuzanu Čadovou – výtvarný obor, Markétu Mitášovou – akordeon (po dobu nemoci ji 
zastupovaly Karin Vavrošová a Jarmila Prusková), Radek Mückstein – zobcová flétna, Pavla 
Slavíková – housle, Petra Šolcová – housle, Andrea Štefková – dramatický obor), o provoz se 
vzorně staraly 3 zaměstnankyně. Úplata za vzdělávání (školné) byla stanovena podle vyhlášky 
ve výši 108% průměrných výdajů školy na žáka, konkrétně takto: HO 250,- Kč (skupinová 
výuka 160,- Kč), TO 100,- Kč, LDO 100,- Kč a VO 140,- Kč měsíčně. Mzdové náklady byly 
plně pokryty zřizovatelem školy. Škola zakoupila hudební nástroje pro pobočky Velká Polom 
a Dobroslavice, opravena byla fasáda vstupní části budovy ředitelství v Háji ve Slezsku. 
Jedním z měřítek úrovně vzdělávání ve škole je účast žáků na soutěžích či přehlídkách. 
Učitelé ZUŠ Háj ve Slezsku připravili žáky do krajských i národních kol soutěží 
vyhlašovaných ministerstvem školství, žáci školy získali ocenění i na dalších soutěžích 
pořádaných jinými subjekty v národním i mezinárodním měřítku. V krajských klavírních 
soutěžích získala čestné uznání Lucie Klásková (ze třídy J. Adámkové), 3. ceny pak Jiří 
Havrlant (ze třídy V. Horákové) a Matouš Pepřík (ze třídy P. Hanouska). Ve hře na kytaru 
byla nejúspěšnější Veronika Římanová (vyučoval T. Mutina), která získala 2. cenu. Vítězkou 
krajského kola ve hře na akordeon se ve své kategorii stala Natálie Hrubá (vyučovala A. 
Škrobánková). V národní skladatelské soutěži získal Marek Kozák (vyučoval P. Hanousek) 
zlaté pásmo. Rovněž krajská výtvarná přehlídka potvrdila vynikající úroveň oboru – kolekce 
prací získala jednu z hlavních cen a přímý postup do celostátního kola. Již tradičně byli žáci 
výtvarného oboru (vyučovaly A. Zupková a Z. Čadová) úspěšní i v dalších soutěžích. Porota 
mezinárodní soutěže Vánoční pohlednice v Dolném Kubíně ocenila 3. místem kresbu Martina 
Rašky a čestná uznání udělila porota další mezinárodní soutěže v Lidicích Kateřině Bielkové, 
Kláře Moravcové, Martinu Raškovi a Anně Vávrové. Zajímavým momentem školního roku 
bylo, že soutěžili i učitelé. M. Smetka se zúčastnil mezinárodní soutěže Pražské jaro v oboru 
hra na klarinet a L. Slavíková zvítězila v celostátní soutěži studentů Pedagogických fakult ve 
hře na housle. P. Šolcová zase účinkovala jako sólistka orchestrálního koncertu ve Slezském 
divadle v Opavě. Taneční obor (učila A. Koldová) se představil nejen dvakrát v sále hotelu 
Pod Hůrkou, ale i na krajské přehlídce v Havířově a jako host koncertu ve Slezském divadle v 
Opavě. Výtvarné práce žáků ZUŠ byly instalovány na prezentační výstavě v Považské 
Bystici, Sušici, Opavě (ve Slezském divadle a kostele sv. Václava) a během koncertních 
zájezdů pěveckého sboru Domino na několika místech v Izraeli a Španělsku. Ve spolupráci 
žáků a učitelů dramatického, hudebního a výtvarného oboru vzniklo představení Červená 
Karkulka, které bylo provedeno pro děti i veřejnost (připravily A. Štefková, I. Sochová a A. 
Zupková). Škola pořádala nejen vystoupení vlastních žáků (třídní koncerty připravoval každý 
učitel nejméně jednou v roce), ale také řadu akcí pro milovníky umění a širokou veřejnost – 



vystoupení pro domovy důchodců, Červený kříž, zahrádkáře, obecní úřady, základní a 
mateřské školy. V září vystoupili naši žáci a učitelé spolu se studenty a profesory Janáčkovy 
konzervatoře na Hudební slavnosti v kostele sv. Valentina, pěknou návštěvu měl 6. večer s 
cimbálovou muzikou, velkého ohlasu se opět dočkal 7. Adventní koncert učitelů a hostů 
(studenti Janáčkovy konzervatoře a dětský pěvecký sbor Domino) v kostele sv. Valentina. V 
předvánoční době se žáci a soubory školy představili nejen na všech osmi pracovištích, ale i v 
dalších místech regionu a přispěli tak k podtržení sváteční atmosféry. Podobnou koncertní 
sérii pak přinesl závěr školního roku, kdy se loučili absolventi a veřejnosti se představili 
všichni úspěšní sólisté. Dixieland (vede J. Kimmel) účinkoval během roku nejen v Háji, ale 
také v Mokrých Lazcích a Dobroslavicích, poprvé se na výchovném koncertě představilo 
nově vznikající obsazení tohoto souboru, tedy již třetí generace hráčů. Dětská cimbálová 
muzika (vede H. Vašíčková) vystupovala v Opavě, Kravařích, Pusté Polomi a dospělá navíc 
na mnoha místech okresu a také na festivalu v Rožnově pod Radhoštěm, Polomňanka (vede 
A. Škrobánková) pak hrála několikrát doma ve Velké Polomi a byla pozvána i na Rozmarné 
léto do Háje. Canzonetta účinkovala na koncertech v Háji (také v pohádce o Červené 
Karkulce), ale i na akci Zpíváme pro miminka v Opavě. Řada návštěvníků zhlédla podzimní 
výstavu učitelek výtvarného oboru i výstavy obrazů studentky Ostravské univerzity Ivety 
Vitáskové a absolventa ČVUT Praha Martina Květa v Infocentru, velký ohlas měla výstava 
absolventů a závěrečná výstava celoročních projektů (brambory, komunikace, Picassovská 
inspirace, letní radosti atd.). Úspěch sklidila i výstava žákovských prací v soukromé galerii v 
Pusté Polomi. Rodiči je oceňována i pravidelná instalace dětských prací ve školní budově na 
chodbách a v koncertním sále. Učitelé si zajeli na výlet na zámek Kunín, ale také zahráli na 
několika koncertech. Byli hosty mezinárodního programu k výročí ZUŠ Vítkov a hlavně se 
blýskli na inaugurační slavnosti k udělení čestného názvu na školní zahradě (hornové trio J. 
Kimmel, L. Richter a J. Bosák, Lucia Müllerová – klavír, T. Mutina – loutna, A. Klapetková – 
harfa, R. Mückstein – violoncello, tančila A. Koldová). K této příležitosti vytvořila 
keramickou plastiku Z. Čadová, kterou odhalila paní S. Santarová, spisovatelova příbuzná. V 
rámci výuky hudební nauky vystupovali studenti Janáčkovy konzervatoře i učitelé školy (M. 
Smetka – klarinet, P. Šolcová – housle). Ředitel školy působil v redakci časopisu Talent a 
podílel se na pořádání mnoha hudebních akcí. Vedle toho se stal členem Ústřední umělecké 
rady ZUŠ (předseda sekce skladby), zasedal v porotách národních soutěží (Vidnava, Brno, 
Praha), vedl semináře pro pedagogy (Pardubice, Český Krumlov, Brno), vyučoval na 
Metodickém centru JAMU Brno a na interpretačních kurzech v Mikulově. Zástupkyně 
ředitele A. Zupková vedla výtvarné semináře pro učitele na mnoha místech kraje, vystavovala 
v galerii v Ostravě, za vynikající výsledky práce s žáky obdržela krajské vyznamenání ke Dni 
učitelů a cenu Vladislava Vančury. Podstatné a potěšitelné na uplynulém roce však bylo i to, 
že mnozí návštěvníci ocenili nejen všechny uvedené výsledky a vydařené akce, ale i 
skutečnost, že ve škole vládne přátelská a inspirativní atmosféra, v níž se dětem dobře tvoří.  
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