
Ohlédnutí za školním rokem 2014/2015 

  

Zřizovatel školy, jímž je Moravskoslezský kraj, průběžně sleduje veškerou naši 

činnost. Navíc mají ředitel i ekonomka Ludmila Kepičová povinnost každoročně 

předkládat výroční zprávu o činnosti. Toto malé ohlédnutí jsme připravili proto, 

abyste naše aktivity mohli posoudit i Vy. Tak směle do toho, ke čtení je toho docela 

hodně.   

 

Na všech našich devíti pracovištích jsme vyučovali hudební obor, výtvarný obor jen 

v Háji ve Slezsku a Pusté Polomi. Od roku 2012 začali učitelé ve vybraných ročnících 

učit podle školního vzdělávacího programu, k výuce ostatních žáků byly využívány 

dosud platné osnovy a učební plány. Od roku 2008 se celkový počet žáků 

v zahajovacím výkazu po dohodě se zřizovatelem školy nemění, přestože zájem o 

studium je větší, než můžeme uspokojit.  Noví žáci byli přijímáni pouze na uvolněná 

místa po 54 absolventech a žácích, kteří z jiných důvodů studium letos ukončili. 

Řada žáků reprezentovala školu v krajském, národním i mezinárodním měřítku, což 

potvrzuje kvalitu pedagogického sboru a zároveň dokládá, že talentovaní žáci 

mohou vyrůstat i v menších a odlehlejších obcích regionu.   

 

Nejdříve se budeme podrobněji věnovat aktivitám pedagogů a žáků hudebního 

oboru. V úterý 21. října se u nás podruhé uskutečnila krajská soutěž Múzy Ilji 

Hurníka, kterou vyhlašuje sdružení Múza. V sále školy se představilo na šedesát 

mladých interpretů hudby 20. století nebo s vlastní tvorbou, zapsanou do not či 

improvizovanou. Naši učitelé přihlásili třináct žáků, oceněni byli bronzovým, 

stříbrným a zlatým pásmem. Bronzová pásma udělila porota Tereze Mintělové a Vítu 

Staňkovi (klavír ze třídy Jany Adámkové), stříbrná pásma získali Klára Baďurová 

(klavír ze třídy Jany Odrihocké), Zora Demlová (klavír ze třídy Jakuba Hypše), 

Natálie Husťáková a Eliška Szlachtová (klavír ze třídy Jany Adámkové), Jiří Josefus 

(trubka ze třídy Jiřího Kimmela) a Šimon Stoklasa (klavír ze třídy Petra Hanouska). 

„Zlato“ získali Richard Slouka (kytara ze třídy Jiřiny Chytilové), Petr Dostál (klavír 



ze třídy Jakuba Hypše), Tereza Hřivňacká (příčná flétna ze třídy Ilji Sochové), Marek 

Lipka a Pavel Štěpánek (oba klavír ze třídy Petra Hanouska). Porota mohla udělit 

také zvláštní ceny. Od nás je získali za improvizaci Šimon Stoklasa (ke stříbrnému 

pásmu), Tereza Hřivňacká a Richard Slouka. Ten se rovněž stal absolutním vítězem 

celé soutěže. Velkou radost nám udělalo i to, že se naši hosté cítili dobře a školu i 

organizaci soutěže si pochvalovali včetně vzorně připraveného občerstvení z dílny 

školnice Aleny Vitáskové (nejdříve zmizely její vyhlášené chlebíčky). 

 

Na jaře nás potěšily výsledky krajského kola soutěže ve hře na dechové nástroje, 

která se konala v ZUŠ Orlová-Poruba. Za vzornou reprezentaci školy děkujeme a 

blahopřejeme Viktorii Helštýnové (3. místo, saxofon ze třídy Martina Knýbela), 

Jiřímu Josefusovi (2. místo, trubka ze třídy Jiřího Kimmela), Tereze Hřivňacké (2. 

místo, příčná flétna ze třídy Ilji Sochové), Elišce Štamberové a Anně Šamárkové (2. 

místa, zobcová flétna ze třídy Ilji Sochové) a čtyřem vítězům svých věkových 

kategorií – Ellen Kozlovské a Lukáši Krajzlovi (klarinety ze třídy Martina Knýbela), 

Dominiku Kubicovi (zobcová flétna ze třídy Ilji Sochové) a Lence Adamčíkové (lesní 

roh ze třídy Libora Richtera). Vedle toho poroty udělily ještě diplomy našim 

pedagogům Aleně Klapetkové a Vladimíře Horákové za citlivý hudební doprovod. V 

krajském kole soutěžily rovněž cimbálové muziky. Z náročného celodenního klání v 

Havířově přivezli svěřenci Pavla Vašíčka 3. místo (Malá CM) a čestné uznání (Velká 

CM). Skvělou 3. cenu udělila porota renomované soutěže s mezinárodní účastí ve hře 

na klasickou kytaru v Praze PRAGuitarra Clássica Richardu Sloukovi ze třídy Jiřiny 

Chytilové. 

 

Naši žáci účinkovali na mnoha národních či krajských přehlídkách a festivalech:  

 cimbálové muziky na festivalu sokolských souborů (Bzenec) 

 sourozenci Štěpánkovi ze třídy Petra Hanouska na přehlídce klavírní improvizace 

 Hrajeme si pro radost (JAMU Brno)  

 Adéla Ivánkové a Natálie Husťáková ze třídy Jany Adámkové a Jakub Domes ze 

 třídy Alexandry Dehnerové na festivalu Magický klavír v proměnách času 

(Knihovna Petra Bezruče Opava)  



 Magdalena Sýkorová ze třídy Hany Malé, Vít Staněk a Tereza Mintělová 

ze třídy Jany Adámkové, Marek Ott ze třídy Nadi Hanouskové, Kateřina 

Buňková a Matěj Tvarůžka ze třídy Vladimíry Horákové, Dominik Kubica ze 

třídy Petra Hanouska, Dominika Polomíková ze třídy Aleny Klapetkové a Jiří 

Josefus ze třídy Jiřího Kimmela, navíc Alexandra Dehnerová se sólovým 

vystoupením na festivalu, který jsme organizovali – Máme rádi baroko (Opava) 

 Vanessa Kubicová ze třídy Martiny Kubicové, Klára Baďurová ze třídy Jany 

Odrihocké, Matěj Tvarůžka ze třídy Vladimíry Horákové, Dominik Kubica ze 

třídy Petra Hanouska, Dominika Polomíková ze třídy Aleny Klapetkové a Jakub 

Domes ze třídy Alexandry Dehnerové na krajské klavírní přehlídce (Janáčkova 

konzervatoř a Gymnázium v Ostravě) 

 Lenka Adamčíková ze třídy Libora Richtera (lesní roh) na koncertě Talenty 

 regionu (Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě) 

 Lenka Adamčíková rovněž v projektu Janáčkovy filharmonie a Filharmonie Brno 

 Mozartovy Děti (Ostrava, Brno)    

 Malá cimbálová muzika na Dni dětí v Nové Karolině (Ostrava) 

 Julie Matějová, Dorota Straková a Eliška Kirschnerová ze třídy Nadi 

Hanouskové, Magdalena Sýkorová ze třídy Hany Malé, Nela Benová a Jan Jirsa 

ze třídy Petry Pechancové, Dominika Polomíková ze třídy Aleny Klapetkové, 

Dominik Kubica, Marek Lipka a Pavel Štěpánek ze třídy Petra Hanouska na 

přehlídce, kterou jsme připravovali – Múziáda: Vivat Bach! (zámek Hradec) 

 Anastázie Štěpánková a Antonín Zecha ze třídy Petra Hanouska a Anna 

Aronová ze třídy Alexandry Dehnerové na 10. Dílně pro nejmladší skladatele 

(Hradec nad Moravicí) 

 

Vedle vystoupení sólistů účinkovaly často školní soubory – akordeonový orchestr 

Polomňanka (vede Anna Škrobánková, která v letošním školním roce oslavila čtvrt 

století existence souboru), dixieland (vede Jiří Kimmel), soubor zobcových fléten 

(vede Ilja Sochová), houslový soubor (vede Alena Hanousková) a zejména dvě 

cimbálové muziky (vede Pavel Vašíček). Malá i Velká cimbálová muzika účinkovaly 

při nejrůznějších příležitostech na mnoha místech okresu i kraje (třeba na Vánočních 



a Velikonočních trzích v Kravařích, Opavě a Ostravě). Velká cimbálová muzika byla 

pozvána na VI. ročník prázdninového mezinárodního festivalu „Folklor světa“ 

v Polsku (Zduńska Wola). 

 

Škola vedle poskytování základních dovedností v uměleckých oborech rovněž 

pořádala množství kulturních akcí pro veřejnost (výchovné, podzimní, adventní, 

vánoční, zimní, jarní, absolventské koncerty, pěveckou soutěž Zlatý slavíček pro děti 

z místní mateřské školy). Žáci účinkovali také na akcích, které organizovaly obecní 

úřady či další instituce a spolky (Domovy a Kluby seniorů, Sokol, Červený kříž, 

Mlýn U vodníka Slámy ve Lhotě, Zahrádkáři, Základní a Mateřské školy, správa 

zámku Raduň). Žáci vystoupili i v méně tradičním prostředí (např. knihovna v Dolní 

Lhotě, kostel v Pusté Polomi, zámky v Raduni, Kravařích a Velkých Hošticích, 

Vošárna v Raduni, Rehabilitační ústav v Hrabyni, Domovy pro seniory v Háji ve 

Slezsku-Smolkově, Ostravě a Kyjovicích, Knihovna Petra Bezruče v Opavě, nákupní 

centrum Nová Karolina v Ostravě). S ohlasem se setkalo kostýmované vystoupení 

žáků vedených Liborem Richterem při speciálních prohlídkách zámku Raduň 

(halloweenská, andělská na Vánoce). Škola se potřetí zapojila do aktivit celostátního 

Týdne uměleckého vzdělávání pořádaného NIPOS Praha pod záštitou UNESCO a 

ministerstev školství a kultury. Žáci vystoupili rovněž při obecních oslavách 70. 

výročí osvobození Háje před kostelem sv. Valentina nebo při otevření obecního 

muzea a během Dne řemesel. O některých aktivitách školy informovala televize 

Polar v pořadu „Študuj u nás“ (Máme rádi baroko, přehlídka Talenty regionu), o 

dění ve škole pravidelně referoval místní a regionální tisk.  

 

Velkým počtem aktivit a ocenění ze soutěží se může pochlubit výtvarný obor, který 

vedou Alena Zupková spolu s Ivetou Cihelkovou. Z jejich výtvarných tříd byly ke 

studiu na středních uměleckých školách přijaty dvě žákyně – Kateřina Kramná 

nastoupí do Opavy a Kateřina Kupková do Ostravy. V září byly zveřejněny výsledky 

bienále grafiky z polské Toruně, oceněni byli tito žáci: Jana Beránková, Jan Brablec, 

Veronika Černá, Pavlína Řehulková, Ondřej Sedláček, Martin Tulis, Dominika 



Tulisová, Andrea Židková. Na 15. mezinárodní výtvarné soutěži v Hyvinkää ve 

Finsku získaly ocenění dvě žákyně, Jana Beránková a Pavlína Řehulková.  

 

Na základních uměleckých školách se koná tříletý systém soutěží či přehlídek 

jednotlivých oborů od okresní úrovně po celostátní.  Ústřední kolo, tedy národní 

výtvarná přehlídka s názvem Oči dokořán, proběhlo v říjnu ve Šternberku a 

představilo špičku českých ZUŠ. Z kraje postoupily z naší školy tři kolekce, všechny 

prošly také celostátní porotou. Za výtvarný projekt „A lepicí páska?“ jsme dokonce 

získali jednu z 29 cen poroty, ty uděluje porota až po nainstalování všech prací. 

Múzy Ilji Hurníka měly také svou výtvarnou část. Zlaté múzy získali Jiří Brablec, 

Renata Jochimová, Tereza Nevludová, Klára Pachulová, Matyáš Šindlář, Nela 

Šindlářová. Na mezinárodních Výtvarných alternativách v Považské Bystrici jsme 

v dubnu získali s našimi kolekcemi hned ceny dvě. Cenu Ministerstva školství, vědy, 

výchovy a sportu Slovenské republiky, jde o cenu nejvyšší, ta nás opravňuje v 

příštím roce uskutečnit na Slovensku velkou výstavu. Cena předsedy poroty 

připadla Aleně Zupkové za kolekci grafik v netradiční technice kyanotypie. Celkově 

bylo oceněno 38 žáků našich žáků výtvarného oboru.  

 

Pro Mezinárodní výstavu Lidice letos žáci kreslili a vytvářeli grafiky na téma světla a 

tmy. Medaili v tomto 43. ročníku – Lidickou růži – převzala v květnu Julie Matějová 

za práci s názvem Světlo v mé tváři. Škola opět získala medaili za kolekci grafiky a 

čestná uznání za kyanotypii a fotografii. Čestné uznání za kresbu získali: Rozálie 

Brablecová, Alžběta Hašková, Johana Hašková a Martin Tulis. Za grafiku a 

kyanotypii byli oceněni: Johana Hašková a Tomáš Chytil, hned za dvě práce byly 

oceněny Aneta Hájková, Julie Matějová a Dominika Tulisová. Ve velké konkurenci 

výborných fotografií získal čestné uznání za fotku s motivem krasohledu Jan Brablec.  

V Považské Bystrici se konala ještě výtvarná internetová soutěž Instalace. Porota 10. 

ročníku této soutěže udělila škole cenu OTP Banky za film „Špagety a já“ a umožnila 

tak účast Aleně Zupkové a týmu ve složení Alexandra Lhotská, Jan Blažej a Jiří 

Brablec na červnové mezinárodní výtvarné dílně. Práce žáků školy jsme vystavovali 

nejen v domácím prostředí (Knihovna v Háji ve Slezsku, galerie Kryštof v Pusté 



Polomi), ale také v prostorách KVIC v Opavě, Knihovny Petra Bezruče v Opavě, v 

rámci Múziády (Vivat Bach!) v Hradci nad Moravicí, na IV. krajské přehlídce 

výtvarných prací dětí a mládeže na Slezskoostravském hradě a rovněž v zahraničí - 

Ratiboř (Polsko), Aveyron (Francie) a Považská Bystrica (Slovensko). Velkou 

návštěvnost měly adventní a velikonoční výtvarné dílny na obou pracovištích pro 

žáky a jejich rodiče, které škola pořádá již patnáct let.   

 

Před veřejnost často předstupovali také učitelé školy.  Výtvarníci vystavovali v 

místní knihovně, Opavě, v ZUŠ Hradec nad Moravicí, hudebníci se tradičně 

představili na Adventním koncertě, který škola počtrnácté pořádala v kostele sv. 

Valentina v Háji ve Slezsku (Ilona a Martin Knýbelovi, Alena a Petr Hanouskovi, 

Radek Mückstein, Jiří Meca s Michaelou Kuřavovou a bývalá žákyně školy Zuzana 

Hodurová). Učitelé se rovněž zapojili do programu okresního koncertu učitelů ZUŠ v 

Hradci nad Moravicí a se stejným programem také krajského koncertu učitelů ZUŠ 

ve Frenštátě pod Radhoštěm (Ilona a Martin Knýbelovi, Naďa a Petr Hanouskovi, 

Radek Mückstein, Jiří Meca). Řada učitelů působí v amatérských i profesionálních 

tělesech, organizují významné akce v místě bydliště nebo ve spolupráci s jinými 

spolky a organizacemi. V  porotě krajské soutěže ve hře smyčcových orchestrů 

zasedala Naďa Hanousková. Ke koncertování v kostele sv. Valentina tradičně zveme 

hosty – tentokrát to byli na Adventním koncertě pedagogové Církevní konzervatoře 

Opava Peter Ripka spolu s Magdalenou Reinko a na Květnou neděli Pěvecké 

sdružení ostravských učitelek s dirigentem Jurijem Galatenkem (členkou tělesa je 

Alena Klapetková).     

 

Zástupkyně ředitele Alena Zupková byla zvána na mnoho míst kraje jako lektorka 

výtvarných seminářů, vedla Dámský výtvarný klub při Středisku volného času 

v Opavě, byla členkou mezinárodní poroty soutěže v Lidicích a mezinárodní soutěže 

Výtvarné alternativy v Považské Bystrici. Během roku začala působit v lektorském 

týmu Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu v Praze. Na 

jednání umělecké rady byla zvolena novou předsedkyní krajské výtvarné sekce.  

Ředitel školy Petr Hanousek se podílel na pořádání soutěže Múzy Ilji Hurníka, 



přehlídky Múziáda, festivalu Máme rádi baroko, vyučoval na prázdninových 

klavírních kurzech v Mikulově. Stal se spoluautorem knihy Opava hudební, kterou 

vydalo Slezské zemské muzeum (škola výtisky věnovala letošním absolventům 

hudebního oboru), publikoval v časopise Pianissimo a se svým synem vydal knížku 

Návraty hudební a poetické. Působil jako člen Ústřední umělecké rady ZUŠ – 

předseda skladatelské sekce, a člen výboru Sdružení Múza. Organizaci mezinárodní 

soutěže Beethovenův Hradec a činnost tajemníka poroty předal letos kolegovi 

Jakubu Hypšovi, který je sám laureátem klavírního ročníku z roku 2003. 

 

Výše školného (úplaty za vzdělávání) se nezměnila – individuální výuka hudebního 

oboru 1300,- Kč pololetně, skupinová a kolektivní výuka 800,- Kč pololetně. Majetek 

školy se rozrostl o učební pomůcky, hudební nástroje (pianina, klarinety, digitální 

klavír, kontrabas). Opraven byl sklep v budově ředitelství, střecha hospodářské 

budovy, opravy se týkaly také hudebních nástrojů a počítač v kanceláři školy. 

Finanční rok 2014 skončil s kladným hospodářským výsledkem, který byl převeden 

do mzdového a rezervního fondu. Finanční dotaci škole a Klubu rodičů schválil 

Obecní úřad Háj ve Slezsku na pořádání kulturních akcí a podporu cimbálové 

muziky. Škola podala grantovou žádost na ministerstvo školství o dotaci na pořádání 

celostátní skladatelské soutěže žáků ZUŠ v příštím školním roce. Velkou radost nám 

udělalo, že naše ZUŠ byla vybrána k účasti na projektu Moravskoslezského kraje 

financovaného z evropských fondů „Modernizace výuky a podmínek pro výuku v 

základních uměleckých školách“, který byl úspěšně ukončen předáním keramické 

pece pro výtvarný obor v Háji a dvou pianin pro pobočky Dobroslavice a Pustá 

Polom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přehled nejdůležitějších akcí: 
 
Září 

Účinkování cimbálové muziky (vede P. Vašíček) na zámku ve Velkých Hošticích (13. a 14. 9.)  
Vernisáž 5. ročníku výstavy učitelů ZUŠ Co přineslo léto v Infocentru (17. 9.) 
 

Říjen 

Účast A. Zupkové na celostátní přehlídce VO ve Šternberku a převzetí ceny (1. – 5. 10.) 
Účinkování kytarového dua R. Slouka a J. Blažej ze třídy J. Chytilové na vernisáži v Ratiboři (3. 10.) 
Účast cimbálové muziky na celostátní přehlídce sokolských souborů v Bzenci (11. 10.) 
Účast žáků a pedagogů výtvarného oboru na projektu EU v polské Ratiboři (11. a 12. 10.) 
Účast žáků a spolupořádání soutěže Múzy Ilji Hurníka (21. 10.) 
 

Listopad 
Vystoupení žáků v rámci Halloweenu na zámku Raduň (1. 11.) 
Účast žáků na přehlídce Hrajeme si pro radost na JAMU v Brně (8. 11.) 
13. Večer s cimbálovou muzikou (pořádá KRPŠ), hotel Háj ve Slezsku (8. 11.) 
Společný Podzimní koncert žáků poboček Velká Polom a Mokré Lazce (13. 11.)  
Vystoupení žáků pobočky Dobroslavice na Dni seniorů v Děhylově (16. 11.) 
Klavírní koncert žáků v Dolní Lhotě (19. 11.) 
Vystoupení žáků pobočky Pustá Polom pro DD Kyjovice (25. 11.) 
Účast žáků na přehlídce Magický klavír v proměnách času v Opavě (27. 11.) 
Účinkování Cimbálové muziky na Rozsvícení vánočního stromu v Háji (29. 11.) 
 

Prosinec  

14. Adventní koncert v kostele sv. Valentina – hosté z Církevní konzervatoře Opava (7. 12.) 
Vánoční výtvarné dílny pro žáky VO a jejich rodiče v Háji (2., 3. 12.) a Pusté Polomi (8. a 9. 12.)  
Adventní a Vánoční koncerty (4. 12. Štítina, 7. 12. Mokré Lazce, 9. 12. Pustá Polom, 10. 12. Raduň, 
Dolní Lhota, 15. 12. Hrabyně, 16. 12. Dobroslavice, 17. 12. Háj, 18. 12. Velká Polom) 
Vystoupení cimbálové muziky na zámku v Kravařích (6. 12.), na Vánočních trzích v Ostravě (13. 12.)  
a Opavě (15. 12.)   
Vystoupení žáků během Andělské prohlídky na zámku Raduň (20. 12.) 
 

Leden 

1. Zimní koncert - školní kolo pěvecké soutěže (20. 1.) 
2. Zimní koncert - školní kolo dechové soutěže (29. 1.) 
 

Únor 
Účast žáků na okresním kole pěvecké soutěže v Opavě (3. 2.) 
Koncert žáků v Rehabilitačním ústavu Hrabyně (23. 2.) 
Březen 
Účast žáků na okresních kolech dechové soutěže (4. a 5. 3. Opava) 
Pořádání a účast žáků na okresním kole dechové soutěže (6. 3. Háj ve Slezsku) 
Velikonoční výtvarné dílny (17. a 18. 3. Háj, 23. a 24. 3. Pustá Polom) 
Účast žáka J. Meci na okresní kytarové přehlídce v Opavě (19. 3.) 
Koncert absolventů ze tříd J. Chytilové a P. Hanouska v Knihovně Petra Bezruče Opava (19. 3.) 
Účast žáků v krajských kolech (folklorní soubory 20. 3. Havířov, dechové nástroje 25. 3. Orlová) 
Vystoupení Cimbálové muziky na zámku v Kravařích (21., 22. 3.) a v Opavě (29. 3.)  
Účast žáků na okresní klavírní přehlídce (24. 3. Opava) 
Účast R. Slouky ze třídy J. Chytilové na 6. kytarové soutěži Praguittara Clássica v Praze (27. 3.) 
Koncert v kostele sv. Valentina v Háji – host Pěvecké sdružení ostravských učitelek (29. 3.)  
Účast žáků a organizace přehlídky Máme rádi baroko na Církevní konzervatoři Opava (31. 3.)  
 

Duben 

Účast A. Zupkové na zasedání mezinárodní poroty výtvarné soutěže Lidice (1. - 4. 4.) 
Pořádání pěvecké soutěže dětí z MŠ Zlatý slavíček – organizace I. Sochová (16. 4.) 
Účast žáků L. Svakové a J. Kimmela na oslavě 70. výročí osvobození obce (18. 4.)  
Plenér žáků výtvarného oboru v obci Vražné (18. - 21. 4.) 
Koncert žáků z Pusté Polomi v DD Kyjovice (21. 4.) 



Účast žáků na Krajské klavírní přehlídce na Janáčkově konzervatoři v Ostravě (24. 4.) 
Účast A. Zupkové na převzetí ceny v mezinárodní výtvarné soutěži v Považské Bystrici (24. 4.) 
Výchovný koncert pro MŠ a ZŠ v Háji – organizace I. Sochová (27. 4.) 
Koncert absolventů v Mokrých Lazcích (27. 4.) 
 

Květen 
Koncerty ke Dni matek v Pusté Polomi (5. 5.) a Dobroslavicích (19. 5.) 
Účast na krajské výtvarné přehlídce, vernisáž na Slezskoostravském hradě (7. 5.) 
Účast pedagogů v programu okresního koncertu a výstavě učitelů ZUŠ v Hradci (7. 5.) 
Absolventská výstava v Infocentru v Háji ve Slezsku (13. 5.) 
Účast L. Adamčíkové ze třídy L. Richtera na 6. koncertě Talenty regionu na JKGO (20. 5.) 
Jarní koncerty žáků v Pusté Polomi (19. 5.), v Raduni ve Vošárně (20. 5.) a Mokrých Lazcích (28. 5.) 
Koncert absolventů v Háji (21. 5.) 
Jarní koncerty žáků v rámci Týdne uměleckého vzdělávání (25. 5. Hrabyně, 26. 5. Štítina, 27. 5. Háj,  
28. 5. Velká Polom)  
Účast A. Zupkové na převzetí ceny z mezinárodní výtvarné soutěže Lidice (30. 5.) 
Účast cimbálové muziky na mezinárodním folklorním festivalu v Opavě (30. 5.)  
 

Červen 
Účast L. Adamčíkové (lesní roh) v projektu Filharmonie dětem v Ostravě (3. 6.) a v Brně (7. 6.) 
Účast Malé cimbálové muziky v projektu Den dětí s Múzami (6. 6. Ostrava) 
Vernisáž závěrečné výstavy v Infocentru v Háji ve Slezsku (10. 6.)  
Účast žáků a souborů (Polomňanka, cimbálové muziky, flétnový soubor) na otevření obecního muzea 
v Háji ve Slezsku (13. 6.) 
Účast žáků a organizace přehlídky Múziáda (Vivat Bach!) na zámku Hradci nad Moravicí (16. 6.) 
Účast žáků na 10. Dílně pro nejmladší skladatele v Hradci nad Moravicí (18. – 21. 6.) 
Vystoupení Cimbálové muziky na festivalu Vančurovo léto v Háji ve Slezsku (20. 6.) 
Účast žáků na Mezinárodní výtvarné dílně v Považské Bystrici (20. – 25. 6.) 
Výstava prací žáků pobočky Pustá Polom v galerii Kryštof (22. 6.) 
Účast pedagogů v programu Krajského koncertu učitelů ZUŠ MSK ve Frenštátě p. R. (22. 6.) 
Účast J. Hypše při organizaci Mezinárodní soutěže Beethovenův Hradec (25. – 28. 6.) 
 

Červenec 

Účast Velké cimbálové muziky na mezinárodním festivalu v Polsku (3. – 5. 7.) 
Putovní výstava prací žáků VO ve Francii (17. – 28. 7.) 
 

Srpen 

Účast P. Hanouska v lektorském týmu klavírních kurzů Mikulov (14. - 21. 8.)    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Žáci ve školním roce 2014/2015: 

 
OBORY 
Hudební obor 457        
Výtvarný obor 78   
 
NÁSTROJE 
Klavír 176     
Akordeon 28     
Keyboard 17     
Housle 19   
Violoncello 5    
Zobcová flétna 106     
Dřevěné dechové nástroje 17     
Žesťové dechové nástroje 8     
Kytara 48  
Cimbál 2 
Harfa 1     
Zpěv 30    
 
Naplněnost jednotlivých pracovišť:  

 
Háj ve Slezsku 162     
Dobroslavice 26       
Dolní Lhota 29       
Hrabyně 23       
Mokré Lazce 41     
Pustá Polom 117    
Raduň 47     
Štítina 25  
Velká Polom 65 
 
CELKEM                            535  
povolená kapacita  600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Učitelé ve školním roce 2014/2015: 
 
Mgr. Jana Adámková, Ph.D., klavír, Dolní Lhota – vedoucí pobočky 
Bc. Balová Jaroslava - kytara, Pustá Polom - mateřská dovolená, od ledna 2015 
Lubomír Bartusek, zobcová flétna, Dobroslavice, Dolní Lhota, Velká Polom 
Jiří Bosák, zobcová flétna, Pustá Polom 
Dana Bosáková, zobcová flétna, Raduň, Hrabyně 
MgA. Iveta Cihelková, výtvarný obor, Háj ve Slezsku, Pustá Polom 
Ing. Alexandra Dehnerová, klavír, Raduň – vedoucí pobočky 
Mgr. Petr Hanousek, klavír, Háj ve Slezsku – ředitel školy 
BcA. Alena Hanousková, housle, Háj ve Slezsku 
Naďa Hanousková, housle, Háj ve Slezsku, Velká Polom, Raduň, od března 2015 
Vladimíra Horáková, klavír, Pustá Polom – vedoucí pobočky 
MgA. Jakub Hypš, klavír, Hrabyně, Háj ve Slezsku, Velká Polom – vedoucí pobočky 
Eva Chmelová, akordeon, keyboard, Pustá Polom - zástup za MD od ledna 2015 
Jiřina Chytilová, kytara, Háj ve Slezsku 
Ing. Ludmila Kepičová, ekonomka, Háj ve Slezsku 
Jiří Kimmel, dechové nástroje, soubor, Háj ve Slezsku (dohoda) 
Bc. Jitka Kimmelová, housle, Háj ve Slezsku, Velká Polom, Raduň - mateřská dovolená od března 2015 
Alena Klapetková, klavír, keyboard, Háj ve Slezsku, Dobroslavice – vedoucí pobočky 
Martin Knýbel, klarinet, fagot, zbc. flétna, Háj ve Slezsku, Hrabyně, Pustá Polom 
Marie Kopcová, klavír, Háj ve Slezsku, Štítina 
Mgr. Martina Kubicová, klavír, Háj ve Slezsku 
Ludmila Majnušová, klavír, Háj ve Slezsku 
Hana Malá, klavír, Háj ve Slezsku, Mokré Lazce – vedoucí pobočky 
BcA. Jiří Meca, kytara, Pustá Polom, Raduň, Velká Polom, Mokré Lazce 
Alena Mecová, kytara, Pustá Polom - zástup za MD od ledna 2015 
Iveta Monsportová, akordeon, keyboard - zástup za MD od ledna 2015 
Mgr. Radek Mückstein, zobcová flétna, violoncello, Pustá Polom, Mokré Lazce 
Ing. Jana Odrihocká, klavír, keyboard, Dobroslavice 
Mgr. Veronika Paverová, housle, HN, Pustá Polom, Mokré Lazce - mateřská dovolená 
Bc. Petra Pechancová, klavír, Mokré Lazce, Štítina 
PaedDr. Eva Petrášová, HN, Háj ve Slezsku, Mokré Lazce, Štítina, Raduň (dohoda) 
Jarmila Prusková, akordeon, keyboard, Raduň - zástup za MD 
Ludmila Radová, uklízečka, Mokré Lazce 
Mgr. Libor Richter, dechové nástroje, Raduň, Štítina – vedoucí pobočky 
Ilja Sochová, příčná a zobcová flétna, Háj ve Slezsku 
Lenka Svaková, zpěv, Háj ve Slezsku, Mokré Lazce, Hrabyně – vedoucí pobočky 
Anna Škrobánková, akordeon, orchestr Polomňanka, Velká Polom 
Marcela Tvarůžková, zpěv, HN, Pustá Polom, Velká Polom, Dolní Lhota 
Mgr. Karin Vavrošová, akordeon, keyboard, Pustá Polom, Raduň - mateřská dovolená od ledna 2015 
Ing. Pavel Vašíček, cimbál, cimbálová muzika, Háj ve Slezsku (dohoda) 
Alena Vitásková, školnice, Háj ve Slezsku 
PaedDr. Alena Zupková, výtvarný obor, Háj ve Slezsku – zástupkyně ředitele 
  
 


