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Název školy 
Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava  
– Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace 

Sídlo organizace Hudební 596/6, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 

Právní forma příspěvková organizace 

Identifikační číslo organizace 
(IČ) 

61989185 

Identifikační znak organizace 
(IZO) 

6000043333 

Zřizovatel školy Moravskoslezský kraj  

Adresa zřizovatele                      28. října 117, 702 18 Ostrava 

Ředitelka organizace Mgr. Pavla Kovalová, jmenovaná Radou kraje 

Zástupce statutárního 
orgánu 

MgA. Jana Davidová, dle organizačního řádu školy 

Zástupce ředitelky Mgr. Jindřich Schwarz, Ph.D. 

Zařazení do sítě škol                     01.09.1996 

Poslední změna zařazení               01.09.2021 

Celková kapacita školy             950 žáků s účinností od 01.07.2012 

Další místa poskytovaného 
vzdělání nebo školských 
služeb 

1. Ludmilina 962/27, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava  

2. Gen. Janka 1236, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

3. Na Jízdárně 2807/19a, Moravská Ostrava, 702 00 
Ostrava 

4. Ostrčilova 2557/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
– od 01.09.2021  

5. Repinova 3043/19, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

6. 30. dubna 1453/20, 728 13 Ostrava  

7. Zelená 1406/42, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

8. U Jezu 309/4, Muglinov, 712 00 Ostrava 

9. Rostislavova 1267/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava  

Kontakt na zařízení 

telefon: 596620282, 596619258 
Identifikátor datové schránky: 6iqfxdb 
e-mail: zusem@po-msk.cz; skola@zusmarhory.cz 
internetové stránky školy: www.zusmarhory.cz 

Údaje o školské radě                    není zřízena 

Aktivity školy 
při ZUŠ E. Marhuly pracuje Klub rodičů a přátel ZUŠ 
Ostrava-Mariánské Hory, z.s. 

 

  

I. 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

mailto:zusem@po-msk.cz
http://www.zus-ostravamarhory.net/
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Charakteristika školy:  

Základní umělecká škola Eduarda Marhuly je nejstarší školou svého druhu ve městě, v roce 

2021 oslavila 114 let své existence. 

Ve školním roce 2021/2022 jsme vyučovali na 8 místech poskytovaného vzdělání celkem 903 

žáků a 7 studujících ve studiu pro dospělé v oborech hudebním, výtvarném, tanečním  

a literárně-dramatickém, s kterými pracovalo 59 pedagogů (interních a externích). Chod školy 

zajišťovalo 5 správních zaměstnanců.  

Obor, který na naší škole převažuje, je obor hudební. Je rozdělen do oddělení klávesových 

nástrojů, strunných nástrojů, oddělení dechových a bicích nástrojů, oddělení pěvecké  

a oddělení teoretických předmětů. Jednou ze zvláštností výuky na naší škole je zaměření 

na jazzovou a taneční hudbu. Rovněž se u nás, jako na jedné z mála škol v ČR, vyučuje studijní 

zaměření Skladba. Taneční a výtvarný obor jsou nedílnou součástí chodu školy, o čemž rovněž 

svědčí řada vystoupení, výstav a získaných ocenění na soutěžích i přehlídkách.  

Od 01.09.2014 jsme čtyř-oborovou školou, začali jsme opět s výukou literárně-dramatického 

oboru. 

Trendem doby je zvýšená poptávka po studiu dospělých, kterou ale z důvodů naplněné 

kapacity školy není možné uskutečnit. Jsme rádi, že za finanční podpory MSK a SMO můžeme 

od 01.10.2018 realizovat Akademii umění a kultury III. věku pro seniory Moravskoslezského 

kraje. 

Dne 31.05.2010 byl pod č.j. 12 955/2010-22 vydán Rámcový vzdělávací program pro základní 

umělecké vzdělávání. Ke dni 01.09.2012 začala naše škola, stejně jako ostatní ZUŠ v naší 

republice, vyučovat podle svého Školního vzdělávacího programu s názvem „Moderní metody 

s tradiční hodnotou“. 

V tomto školním roce byla podána jedna žádost, která byla vyřízena v souladu s platnou 

legislativou podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění o svobodném přístupu k informacím. 

Souhlas rodičů či zákonných zástupců – s pořizováním a použitím fotodokumentace, 

videozáznamů a audiozáznamů při práci s žáky a se zveřejňováním výsledků školní práce a 

úspěchů žáků v rámci školních a mimoškolních soutěží a přehlídek, a to formou uvedení jména 

a příjmení, věku, ukázky práce, umístění v soutěži, fotografie a popř. videozáznamu 

v propagačních materiálech školy, v kronice školy, na internetových stránkách školy, na 
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nástěnkách umístěných ve škole a v publikacích zabývajících se činností školy – je řešen 

formou písemného souhlasu. 

Ochrana osobních údajů žáků i učitelů je ošetřena podle zákona č. 101/2000 Sb. v platném 

znění o ochraně osobních údajů. 
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II. 
PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE  
V SOULADU SE ZÁPISEM VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU  

 

 
Seznam oborů: hudební 

 taneční  

 literárně – dramatický 

 výtvarný 

 

POČET ŽÁKŮ A STUDUJÍCÍCH DOSPĚLÝCH K 30.09.2021 

HUDEBNÍ OBOR 636 žáků       4 SPD 

TANEČNÍ OBOR 73 žáků 0 SPD 

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR 26 žáků 3 SPD 

VÝTVARNÝ OBOR 168 žáků 0 SPD 

Celkem 903 žáků               7 SPD 

 

 

Výuka probíhá ve všech oborech podle Školního vzdělávacího programu s názvem „Moderní 

metody s tradiční hodnotou s platností od 01.09.2020 (Rámcový vzdělávací program pro 

základní umělecké vzdělávání byl schválen MŠMT 31.05.2010 byl pod č.j. 12 955/2010-22). 

Vyučované obory ve školním roce 2021/2022 jsou v souladu s výpisem z rejstříku škol 

a školských zařízení. 
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III. 
RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 

 
 
Kvalifikační předpoklady pedagogických pracovníků 
 

Pedagogičtí  
zaměstnanci 

Počet 
fyzických osob 

Vzdělání 

VŠ VOŠ Nekvalifikovaní 

Interní zaměstnanci 51 31 20 0 

Externí zaměstnanci 7 6 1 0 

Celkem 58 37 21 0 

 
 
 

Vyučující podle délky praxe 
 

do 6 let 
 

10 

do 12 let 
 

 9 

do 19 let 
 

10 

do 27 let 
 

10 

do 32 let 
 

4 

nad 32 let 
 

15 –z toho 10 starobních důchodců 

 
 
Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost   
 

Stav k 30.06.2022 
(přepočet na plně zaměstnané) 

z toho nekvalifikovaní 

33,7 
 

0 
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Specializované činnosti Stav k 30.06.2022 
(přepočtení na plně 

zaměstnané) 

z toho bez 
kvalifikace 

Koordinátor školního vzdělávacího programu 
 

2 0 

 
 

Pedagogičtí zaměstnanci  
– stav k 30.06.2022  

Počet fyzických 
osob 

Přepočtené 
úvazky 

Interní pracovníci 51 32,8 

Externí pracovníci 
 

7 0,9 

Nepedagogičtí zaměstnanci 
– stav k 30.06.2022  

Počet fyzických 
osob 

Přepočtené 
úvazky 

Interní pracovníci 
 

4 3,5 

Externí pracovníci 
 

2 0,75 

 

Ve školním roce 2021/2022 nedošlo k žádné významné změně v počtu zaměstnanců. Stav je 

úměrný k počtu žáků školy. 
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IV. 
ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NEBO O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ 

DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY  

 

 
 

Přijímání žáků ke studiu se řídí podle § 2, ods.1–4 vyhlášky č.71/2005 Sb. o základním 

uměleckém vzdělávání v platném znění.   

Přijímací zkoušky probíhají před tříčlennou komisí (vyhláška 71/2005 o ZUV). Forma zkoušení 

je úměrná věku dítěte. Ve všech oborech jsou o provedených zkouškách vedeny protokolární 

záznamy. 

Přijímací řízení a průzkumy talentovaných žáků proběhly ve školním roce 2021/2022 

v průběhu měsíců května až září 2021. 
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V. 
STRUČNÉ VYHODNOCENÍ NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ ŠKOLNÍHO 

VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 
 

 

Školní vzdělávací programy pro všechny vyučované obory jsou pravidelně kontrolovány tak, 

aby reagovaly na aktuální požadavky vzdělávání v jednotlivých studijních zaměřeních. 

Pedagogové v hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém oddělení postupovali 

v loňském školním roce 2021/2022 dle svých plánů.  Ve výuce žáci pracovali podle svých 

možností a schopností. Většina žáků zvládala plnit ŠVP bez větších obtíží, a naopak zvládala 

více nad rámec naplánovaného. Měřítkem a srovnáním byly pro nás speciálně tematicky cílené 

akce – koncerty, výstavy a představení, jejíž prostřednictvím průběžně sledujeme naplňování 

cílů našeho ŠVP. 

V loňském školním roce se jak žáci, tak pedagogové museli vyrovnat s návratem k běžné 

prezenční formě vzdělávání. Dvouletá forma distanční výuky se projevila v nižší úrovni 

získaných znalostí a odborných dovedností žáků jen ojediněle. Největší hendikep jsme 

pozorovali u nejmladších žáků. Naopak jejich kompetence k využívání informačních  

a komunikačních technologií se posílily.  

 Je vidět, že žáci s radostí dohánějí období bez možnosti veřejné prezentace své práce, které 

jim nějakou dobu nebylo dopřáno a chybělo jim. Obecně můžeme pozorovat, že absence 

vystupování před publikem z minulých let, žáky vede k mnohem větší aktivitě a motivovanosti. 
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VI. 
ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ 
STANOVENÝCH VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE 

POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ 
ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 

 
 

Ve školním roce 2021/2022 probíhala výuka ve čtyřech oborech – hudebním, výtvarném, 

tanečním a literárně-dramatickém. V hudebním oboru se v 5 odděleních vyučovalo formou 

individuální, skupinovou i kolektivní (sbory, instrumentální soubory atd.).  

 

a)  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy 
             

 Prospěl  
s vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl 

Hudební obor 
 

487 29 0 

Taneční obor 
 

36 1 0 

Literárně-dramatický obor  

 

20 0 0 

Výtvarný obor 
 

149 0 0 

Celkem 
 

692 30 0 

 

 

b) Péče o talentované žáky 

 

Žáci s rozšířenou výukou 

HO I. stupeň 
 

18 

HO II. stupeň 
 

4 

Žáci se zvýšenou hodinovou dotací 

HO I. stupeň 
 

0 
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c) Absolventi                  

 Celkem HO TO VO 

I. stupeň 
 

59 žáků 46 3 10 

II. stupeň 
 

22 žáků 20 1 1 

SPD 
 

0 studující 0 0 0 

d) Počty přijatých žáků na vyšší stupeň uměleckého  

     a pedagogicko-uměleckého vzdělávání 
 
 

Konzervatoř 
 

Střední umělecká VŠ umělecká Celkem 

3 
 

3 1 7 

 
 

e) Účast a umístění v soutěžích 

 

 

SOUTĚŽĚ ZUŠ ve školním roce 2021/2022 

CELOSTÁTNÍ KOLA 
 

Celostátní skladatelská soutěžní přehlídka  4x 2. místo 
1x 3. místo 

Ústřední kolo ZUŠ ve hře na bicí nástroje 1x 3. místo 
1x ČU 

Ústřední kolo ZUŠ ve hře na dechové 
nástroje 

1x 2. místo 
 

KRAJSKÁ KOLA 
 

Krajské kolo ZUŠ ve hře na bicí nástroje 2x 1. místo a postup do ústředního kola 
1x 3. místo 

Krajské kolo ZUŠ v sólovém a komorním 
zpěvu 

5x 1. místo 
1x 2. místo 
Zvláštní cena pro pedagogy a korepetitory 

• za vynikající klavírní doprovod Mgr. 
Pavla Kovalová 

Krajské kolo ZUŠ ve hře na dechové 
nástroje 

1x 1. místo a postup do ústředního kola 
6x 2. místo 
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Krajská soutěžní přehlídka tanečního oboru 
 

2x 1. místo a 2x navržený postup do 
ústředního kola 
1x 3. místo 
Zvláštní ceny 

• ocenění za tvořivý přístup – 
Sluníčka TP-2.r/I.st.  

• ocenění za taneční projev – 
Zemanová Kateřina  

 
 
 
 

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE 

Soutěž/obor Umístění 
  

MMezinárodní soutěž PRAGuitarra Clásica 1x 1. místo a zvláštní cena za mimořádnou  
           interpretaci skladby T. Stachak 
1x 2. místo 

Mezinárodní kytarová soutěž F. Sora 1x 2. místo 
1x 3. místo 

Mezinárodní interpretační pěvecká soutěž 
„Stonavská Barborka“ 

1x 1. místo a nominace na koncert vítězů 
 

Mezinárodní pěvecká soutěž „Pro 
Bohemia“ 

1x 2. místo 
4x ČU 

Celoslovenská pěvecká soutěž Xoana 
PopStar 

1x 1. místo 
1x 2. místo 

Mezinárodní houslová soutěž o cenu 
Václava Krůčka 

1x 2. místo  
1x ČU  

Mezinárodní soutěž „Klavírna Orava“ 1x 1. místo 

Mezinárodní výtvarná soutěž Art Freud 
v Příboře 

5x 1. místo 
 

Mezinárodní výtvarná soutěž Krása 
okamžiku 

1x 1. místo 
 

Mezinárodní výtvarná soutěž Evropa ve 
škole  

1x 3. místo 

Československá výtvarná soutěž „Boj 
s pandemií“ 

1x grafická práce byla vybrána pro tisk 
poštovní známky 
4x ČU 

Mezinárodní taneční soutěž Grand prix 
Olomouc 2022 

1x 3. místo 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

NÁRODNÍ SOUTĚŽĚ 

Soutěž/obor 
  

Umístění 

Celostátní pěvecká přehlídka „Mládí a 
Bohuslav Martinů“ 

1x zlaté pásmo 
 

Celostátní výtvarná soutěž Architektonické 
zajímavosti Čech a Moravy 

1x 3. místo 

Celostátní výtvarná soutěž „Evropa v roce 
2050“ 

1x zlaté pásmo 
 

Celostátní výtvarná soutěž „Požární 
ochrana očima dětí“ 

2x 1. místo a postup do ústředního kola 
 

Celostátní výtvarná soutěž „Dražba pro 
Fenix“ 

1x zlaté pásmo  

Celostátní výtvarná soutěž Komenský a my 1x 3. místo 
 

Celostátní výtvarná soutěž Kouzlo Indie 1x 1. místo 
 

Celostátní literárně-dramatická přehlídka 
„Pohárek 2022“ 

2x 1. místo 
1x 2. místo a navržený postup do 
ústředního kola 

Celostátní literárně-dramatická soutěž 
Kandrdásek 

2x 1. místo 
mimořádné uznání poroty 

• za zralý a osobitý herecký výkon 

REGIONÁLNÍ SOUTĚŽĚ 

Soutěž/obor 
  

Umístění 

Regionální pěvecký festival O cenu Leoše 
Janáčka 

1x zlaté pásmo 
2x stříbrné pásmo 
2x bronzové pásmo 

Hudební soutěž Múzy Ilji Hurníka 7x zlaté pásmo 
9x stříbrné pásmo 

Výtvarná soutěž Múzy Ilji Hurníka 5x zlaté pásmo 
2x stříbrné pásmo 

 
 
 
Výsledky a zprávy o účasti našich žáků v soutěžích a soutěžních přehlídkách najdete na www 

stránkách školy v sekci  

O škole – Úspěchy našich žáků. 

  

https://www.zusmarhory.cz/o-skole/uspechy-nasich-zaku/
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VII. 
ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ, RIZIKOVÉHO 

CHOVÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍ PODPORY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI 
VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, NADANÝCH A MIMOŘÁDNĚ 

NADANÝCH 

 

 

Je nutno říci, že vzdělávání v uměleckých oborech na ZUŠ je primárně prevencí 

sociopatologických jevů, neboť hodnoty, které si žák při výuce vštěpuje, jsou cestou ke 

správnému a hodnotnému chování v budoucnosti. 

Nabízí se zde i srovnání plynoucí ze zkušeností z mezinárodní spolupráce školy. Naši žáci se v 

rámci účasti na různých soutěžích a přehlídkách setkávají se svými vrstevníky. Při této 

příležitosti mají možnost konfrontovat nejenom svoje vědomosti a dovednosti, ale i své životní 

návyky a postoje. V tomto srovnání si žáci naší školy vedou velmi dobře. 

ZUŠ Eduarda Marhuly zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků v průběhu všech 

vzdělávacích a souvisejících aktivit. Současně vytváří podmínky pro předcházení vzniku 

rizikového chování (sociálně patologických jevů). Problematika prevence sociálně 

patologických jevů je zpracována ve školním řádu. Tato prevence zahrnuje všechny žáky školy.  

Všichni vyučující s žáky hovoří v rámci poučení o bezpečnosti a seznámení se školním řádem  

o zneužívání návykových látek, škodlivosti kouření, ale také ochraně člověka v krizových 

situacích. Prevence tedy na naší škole neprobíhala pouze nárazově, ale provádíme ji průběžně. 

Ráda bych vyzdvihla intenzivní komunikaci a zpětnou vazbu od zákonných zástupců žáků – 

rodičů. Samotný zájem o umělecké vzdělávání již potvrzuje fakt, který se odráží v běžném 

chodu školy. Systematická příprava žáků, jejich zapojení se do kulturního dění ve škole, městě 

i kraji má přímý vliv na kultivovaný projev a vystupování jednotlivců i kolektivu.  

Ve školním roce 2021/2022 jsme nevyučovali žádné žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami. 

Součástí školního vzdělávacího programu jsou i učební plány pro studium s rozšířenou výukou 

pro nadané a mimořádně nadané žáky základního studia hudebního oboru. Ve školním roce 
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2021/2022 byli do těchto studijních zaměření zařazeni nadaní žáci dlouhodobě 

nejúspěšnějších pedagogů z pěveckého, strunného a klávesového oddělení. 

Tito žáci a studenti prokazují výborné výsledky ve své práci, zúčastňují se významných 

regionálních, celorepublikových i mezinárodních soutěží a projektů s vynikajícími výsledky. 

Dlouhodobým sledováním a pořádáním speciálních koncertů zaměřených tematicky (Koncert 

talentů, přehlídkový koncert komorní hry, koncert žáků přípravného studia) jsme vytipovali 

hlavně z řad mladších nadaných žáků několik, kterým bude v následujícím školním roce 

poskytnuta rozšířená výuka i v dalších studijních zaměřeních. 

Škola poskytuje žákům kromě odborného vzdělání také přípravu na další studium na vyšších 

uměleckých školách, středních pedagogických školách a pedagogických fakultách. Hlavním 

výsledkem naší práce je vztah k hodnotám, kulturní přehled a emocionální naplnění 

dospívajících mladých lidí. 
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VIII. 
ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ  

A ODBORNÉHO ROZVOJE NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 

 

V souladu s plánem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školy byly zorganizovány 

naplánované priority dle potřeb školy (vzdělávací aktivity jako jsou semináře, kurzy a jiné akce, 

určené pro pedagogy oborů hudebního, výtvarného, tanečního a literárně-dramatického 

v ZUŠ). Tato oblast vzdělávání se těší stálé oblibě u pedagogů. Zároveň se i nadále zaměřujeme 

na vzdělávání jazykové. 

Potřeba dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je nutná i vzhledem k novým trendům 

v metodice výuky ve všech oborech. 

V tomto školním roce byly vzdělávací aktivity realizovány z vlastních zdrojů v těchto 

naplánovaných oblastech: 

- distanční vzdělávání v době omezení provozu škol či jejich uzavření 

z epidemiologických důvodů 

- revize ŠVP 

- budování pozitivní atmosféry – ve třídě, v pedagogickém sboru, motivace 

- jak komunikovat s rodiči, zřizovatelem, problémové oblasti, chyby v komunikaci, 

předcházení konfliktům a jak je řešit, 

- sociální sítě jako fenomén současné doby, zdroj informací i možných potíží, ochrana 

osobnosti. 

Vyhodnocení plánu personálního rozvoje pedagogických pracovníků školy za 
školní rok 2021/2022 

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školy vychází z priorit, které jsou stanoveny 

v ročním plánu práce zaměřené na: 

• Splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon funkce či činnosti (specializační studia). 
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• Prohlubování kvalifikace (vzdělávací aktivity vyplývající z iniciativy jednotlivých 

oddělení školy a průběžné proškolování vedení školy v manažerských dovednostech a 

v oblasti legislativy). 

• Rozšiřování kvalifikace zaměřené na: 

- efektivní metody ve výuce 

- společné vzdělávání 

- rozvoj gramotnosti ve všech oblastech vzdělávání 

- komunikační dovednosti pedagoga 

- informační technologie ve výuce 

- jazykové vzdělávání 

Přehled DVPP viz příloha č. 3 

 

Co dělají kantoři, když zrovna neučí 

Věřte nebo ne, mnohdy se učí navzájem. O nezbytnosti dalšího vzdělávání pedagogů netřeba 

hovořit. A není to jen bezobsažná věta, na naší ZUŠ se vzděláváme nepřetržitě. Mnozí kolegové 

neváhají odjet za kurzy do vzdálených destinací, mnozí jsou sami lektory na seminářích  

a workshopech. Již méně se nám daří odjet někam společně a vzdělávat se pospolu celý 

kolektiv. Paradoxně jsme se spíše sešli po čas doby covidové virtuálně, ale po hromadném 

setkání jsme si stýskali již delší dobu. Podařilo se tak alespoň na jeden den, a sice 4. května 

v Penzionu Jurášek, uprostřed Beskyd. Hlavním školitelem byl Mgr. Jiří Stárek, ředitel ZUŠ 

v pražské Hostivaři. Jako spolutvůrce dokumentu RVP pro základní umělecké školy má vždy 

mnoho podnětných připomínek k tématům ŠVP, systému hodnocení apod., ale jako zapálený 

pedagog, didaktik i metodik vždy vytáhne i pomyslného „králíka z klobouku“ – tedy téma, se 

kterým nikdo nepočítá a které všechny strhne. Nejinak tomu bylo i na začátku května. Přesto, 

že jsme přišli vyzbrojeni poznámkami a otázkami právě k našemu ŠVP, téma dne byla „Válka 

a vzdělání“. Samotné nás překvapilo, jak moc se nás toto téma dotýká, jak v nás rezonuje 

zejména lidsky, vytváří otázky bez odpovědí a obavy, že nenabídneme odpovědi dětem, které 

se ptají úplně stejně jako my. V odpoledním bloku již přišlo na řadu téma formativního 

hodnocení a zjištění, jak málo jej umíme a proč tomu tak je. Po dni plném informací, otázek 

zodpovězených, a ještě více nezodpovězených nás zachránila okolní příroda a čistý vzduch. To 
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podstatné, možná nejpodstatnější, byla ale opět mnohokrát citovaná vzájemnost  

a pospolitost, kterou jsme během pandemie covidu postrádali. Konečně jsme si mohli s kolegy 

popovídat o docela běžných věcech, životech anebo třeba jen o tom, jak jsme rádi, že výborný 

oběd uvařil někdo jiný      . V běhu všedních dní se míjíme a potřebovali jsme se ujistit, že po 

tom „zarostlém chodníčku“ nejdeme sami a že jsme rádi, když vedle nás někdo jde, třeba 

někdy i mlčky. 

 
 

Dalším mnohokrát odloženým, a nakonec realizovaným byl seminář paní Mgr. Petry 

Mařádkové, psycholožky a integrativní koučky. Přestože byl seminář zacílen hlavně na 

formativní hodnocení (jak vidíte, nevzdáváme se a obtížným tématům jdeme vstříc      ), 
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hovořili jsme o komunikaci a komunikovali jsme. Mnozí jsme zažili více Aha-momentů  

a poznali jsme se a také sebe navzájem v příkladech, což bylo mile úsměvné.                                                                                                                                            

 
 

Závěrem mohu říci – věřím, že za mnohé – že se učíme rádi. V poslední době jsme zažili mnoho 

webinářů, seminářů a workshopů. Lektory vynikající, průměrné a někdy i ty vyloženě špatné. 

Tato dvě školení patřila mezi špičku a pomohla nám, kteří jsme se mohli zúčastnit, dozvědět 

se mnohé o sobě samých, nastavit zrcadlo aktuálnímu já, vyhodnotit své postoje a třeba se  

i pochválit a odpustit si. Aby to kantorské povolání nebylo k zoufání, ale vždy radostné 

doprovázení.  

Autor textu: Eva Polášková 
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IX. 
ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

 

V průběhu školního roku 2021/2022 byly uspořádány tyto akce: 
 

Koncerty 
 

Počet 

Třídní žákovské 
 

71 

Veřejné žákovské 
 

22 

Absolventské 
 

4 

Koncerty pořádané jinými organizátory 
 

2 

Výstavy výtvarného oboru  
 

3 

Vystoupení tanečního a literárně-dramatického 
oboru 

2 

 

 

Významné akce, které prezentovaly školu v širším měřítku, nebo mají význam pro nábor 

nových žáků a spolupráci s jinými subjekty, nebo pro další vzdělávání učitelů i žáků. 

První pololetí bylo významně ovlivněno další vlnou koronaviru, vysokou nemocností žáků,  

a proto se akce, plánované v listopadu a prosinci, neuskutečnily i když individuální výuka 

probíhala v normálním režimu. 

 
1.  01.10.2021 – Zámek Vítkovice 

        Ocenění nejlepších žáků a učitelů ZUŠ ve školním roce 2020/2021 

 Předávání absolventských vysvědčení za školní rok 2020/2021 

 

2.   11.10.2021 – Zámek Vítkovice 
Slavnostní předávání absolventských vysvědčení akademikům – 
AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY vzdělávání III. věku 
 
SLAVNOSTÍ IMATRIKULACE AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY 

             vzdělávání III. věku – zahájení dalšího cyklu vzdělávání 
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3. 14.11.2021 – OC Nová Karolina  
 Rozsvícení vánočního stromu 
   
4.  Kostel Ostrava – Radvanice a Trojhalí Nová Karolina  

Dobročinný advent – účast žáků na dobročinných koncertech, jejichž výtěžek byl 
věnován dětským domovům. 

 
5.  30.11.2021 – Klub Parník 
 Jazztalent 2021 
 
6.  05.12.2021 – kostel svatého Václava 
 Adventní koncert   

 
7.    09.05.2022 – Zámek Vítkovice 

Koncert „HRAJEME NA ZÁMKU“ – koncert nejmladších žáků hudebního oboru     
propojený s rodinným koncertem „Hraje a zpívá celá rodina“           

 
8.         11.05.2022 – Klub Parník  

            Jazztalent 2022  

           
9.         15.05.2022 – DK města Ostravy 

            Jarní koncert všech oddělení Ostravského dětského sboru 

 

10. 20.05.2022 – NDM-Divadlo „12“ 

           Vystoupení všech žáků LDO a akademiků III.VĚKU 

 

11.        23.05.2022 – Zámek Vítkovice 

 Koncert žáků rozšířené výuky 

  

12.        26.05.2022 – DK města Ostravy 
    Janáčkova Filharmonie dětem – Koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava a  
 žáků základních uměleckých škol MSK – IX. ročník festivalu MUZIÁDA 2022 
 Účast Ostravského dětského sboru pod vedením sbormistra Jana Mlčocha 
            a tympanisty Vojtěcha Maliny ze třídy Jakuba Kupčíka. 
 Jako sólistka vystoupila violoncellistka Terezie Kovalová – absolventka ZUŠ  
             E. Marhuly 
 
13.        27.05.2022 – Janáčkova konzervatoř Ostrava 
             Koncert tanečního a literárně-dramatického oddělení, a TO akademiků III.VĚKU 

 Vernisáž výstavy žáků výtvarného oboru 

 

14. 28.05.2022 – Nová Karolina  
 Den dětí s „Múzami“ – vystoupení žáků v rámci Festivalu Muziáda 2022 
 
15. 03.06.2022 – Kopřivnice 
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 „Múzy na Fojtství“ – nesoutěžní přehlídka výtvarných oborů ZUŠ MSK,  
              účast žáků výtvarného oboru 
16. 20.06.2022 – Zámek Vítkovice 

        Ocenění nejlepších žáků a učitelů ZUŠ ve školním roce 2021/2022 

 Předávání absolventských vysvědčení za školní rok 2021/2022 

 

17. 21.06.2022 – zahrada MŠ Generála Janka 

Zahradní koncert – „Za plotem“ - koncert všech oddělení ODS a bubeníků ze třídy 

Jakuba Kupčíka 

 
 
 
 
 
 

Slavnostní předávání absolventských vysvědčení akademikům  

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY vzdělávání III. věku 

 

„Quo vadis, Akademia?“ aneb promoce v zámečku 

Jako mrknutím oka uplynul první tříletý běh Akademie umění a kultury nebo, chcete-li, 

Akademie III. věku. Zdá se to jako včera, kdy jsme informovali o otevření nové instituce pro 

seniory. A je to skutečně skoro na 3 roky přesně – kdy jsme tento cyklus 11. října společně 

uzavírali slavnostním setkáním studentů, lektorů i „kmotrů“. Tyto „akademické 

promoce“ proběhly v prostorách Vítkovického zámečku a udělaly důstojnou tečku, pro 

některé možná jen středník či pomlčku (neboť pokračují dále), za třemi roky studia. Zástupci 

Statutárního města Ostravy, které vznik Akademie umožnil, byli radní a zastupitel Ing. Zbyněk 

Pražák, PhD. a Ing. Karin Veselá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předali přítomným 

absolventům osvědčení a lektorům květiny. Děkujeme všem, byly to krásné tři roky!  

„Vivat Academia, vivat profesores!“ 

 

Za lektorský tým Eva Polášková  
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Žáci naší ZUŠ opět rozsvítili vánoční strom ve Forum Nová Karolina 

Stalo se již každoroční tradicí, že žáci oboru populární zpěv ze třídy Olgy Bezačinské, rozsvěcují 

vánoční strom V OC Forum Nová Karolina v Ostravě. A tak v neděli 14.11.2021 svým 

hudebním programem, který byl složený ze známých populárních písní, opět navodili 

příjemnou vánoční atmosféru v celém obchodním centru. Letos byla akce velkolepá, protože 

programem provázeli samotní permoníci, kteří se stali tváří obchodního centra. Součástí 
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rozsvícení pohádkové vánoční dekorace v centru byla i spousta překvapení, jako létající 

balónky a slavnostní konfety. 

 
 

Vánoční strom se rozzářil přesně v 18.00 za doprovodu společně zazpívané písně Happy 

Christmas.   

Sólově si zazpívali: Klára Bačíková, Veronika Kuchařová, Michael Čapek a spolu s nimi 

účinkovali i žáci komorní hry. 
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Dobročinný advent 

Advent – čas půstu, zbožného rozjímání, naděje. Doba očekávání příchodu Spasitele na svět  

a také dobročinnosti. I naši žáci se stali součástí dobročinných koncertů, jejichž výtěžek byl 

věnován dětským domovům. 

Během adventní doby vystoupili žáci naší školy – Anna Veselá, Adéla Hladíková, Markéta 

Horsáková, Tomáš Dvořák, Aleš Hutník, Jiří Štencel a Matyáš Tabášek, na dvou adventních 

koncertech, a to v kostele v Ostravě – Radvanicích a v Trojhalí Karolina. Koncerty se konaly 

pod záštitou MSK a známých umělců Evy Burešové a Davida Kollera. 

V pásmu vánočních a populárních písní, které s žáky připravila paní učitelka Milada Hnitková, 

předvedli žáci výborné výkony, za což byli odměněni velkým ohlasem publika. 

Svou hrou je podpořili také Pavla Kovalová na klavír a Zuzana Hodurová na flétnu. 
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Hrajeme na zámku 

V překrásném prostředí Rothschildova zámečku proběhl v pondělí 9. 5. 2022 mimořádný 

koncert s podnázvem Hraje a zpívá celá rodina a naše nejmladší hvězdičky.  
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Byl určený našim nejmenším žákům a také jejich rodičům hrajícím na nějaký hudební nástroj. 

Představili se opravdu malí interpreti od 5 let věku až po dospívající zkušené muzikanty. Právě 

vztahy mezi rodiči a dětmi byly tou hlavní emocí, které na hudbu výrazně zapůsobily. Vzájemná 

sehranost, radost i hrdost vytvořily atmosféru plnou lásky a vřelosti. Měli jsme možnost slyšet 

i méně obvyklé nástroje, jako je klarinet nebo violoncello či seskupení více nástrojů. Na závěr 

večera čekalo obecenstvo překvapení v podobě společného vystoupení učitelů a několika 

členů JFO. 

Jarní sborový koncert 

Po dvouleté koncertní pauze a takřka třech letech od posledního výročního koncertu vystoupil 

Ostravský dětský sbor se všemi svými odděleními na pódiu sálu JFO v Domě kultury města 

Ostravy. Tradiční Jarní či májový koncert chyběl všem. V neděli 15. května se na velkém jevišti 

potkali malí i velcí ptáčci z hnízda Ostravského dětského sboru. Průvodního slova se ujala 

příjemná a noblesní Eliška Adamovská. Úvod patřil hlavnímu sboru a dílům závažným  

a technicky náročným. Pod vedením J. Mlčocha, sbormistra nejvyššího oddělení ODS, přednesl 

„Pater Noster“ Xabiera Sarasoly a „Laudate Pueri“ Felixe Mendelsohna-Bartholdyho. 
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Pak se již dramaturgie držela obvyklého rámce, tedy představit jednotlivá oddělení od 

nejmladších po nejstarší. Nejmenší Skřivánky doprovodila proměnlivá instrumentální skupina 

KMČ („kdo má čas“) a společně představili pásmo autorských písní pod názvem „Zvířecí 

směsice“. Pro některé malé Skřivánky to bylo úplně první vystoupení v životě a velké pódium 

je mohlo zaskočit, nicméně se tak nestalo a statečně se drželi až do konce. Ve zvířecí tématice 

pokračovali i starší Slavíci a Kosi – po čas samostatného vystoupení jednotlivých oddělení 

zazněly úpravy Milana Uherka, Miroslava Raichla a dalších. Žlutí a modří ptáčci, v té chvíli 

v publiku, měli možnost poslechnout si klasický repertoár v podání hlavního sboru patrně také 

poprvé a věříme, že mnohé to ještě více motivovalo k další práci. 

Jako hosté vystoupili bubeníci z Bum bum bandu junior, pod vedení J. Kupčíka – letošní laureáti 

ústředního kola soutěží ZUŠ ve hře na bicí nástroje. Jejich vystoupení v rytmech samby 

okouzlilo publikum a zároveň i předznamenalo poslední číslo programu – dva africké 

tradicionály v podání hlavního sboru, Kosů a BBB junior. Chybělo už jen roztančit pódium, 

neboť pod rouškou tmy v sále se tančilo zcela svobodně. 
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Takto svobodomyslně jsme se rozloučili s místem, které je pro celý Ostravský dětský sbor velmi 

důležité a tvořilo koncertní zázemí sboru po mnohá desetiletí. Děti z přípravných oddělení 

mnohdy začaly navštěvovat hodiny sborového zpěvu v době pandemické a takovýto velký 

koncert na velkém pódiu zažily úplně poprvé. Toto výroční vystoupení vnímáme jako pomyslné 

rozloučení s místem, které nám bylo a je velmi blízké. Těšíme se však na další etapu v nových 

prostorách, stejně jako na další koncertní sezónu sborovou, hudební, školní. 

Staňte se i Vy součástí hnízda Ostravského dětského sboru a pomozte nám napsat nové 

kapitoly sborové historie. Těšíme se na Vás!  
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Závěrečné vystoupení literárně – dramatického oboru 

Dne 20. 5. 2022 se uskutečnilo vystoupení všech žáků Literárně – dramatického oboru  

v klubovém prostoru divadla „12“ při DJM. Představili se žáci všech věkových kategorií od 

nejmenších přípravek, mladší a starší žáci až po posluchače Akademie III. věku. Poprvé se na 

jevišti ve svém debutu uvedly žákyně p. uč. Lady Bělaškové se svými improvizačními etudami, 

které zaujaly svou přirozenou hravostí a bezprostředností. 
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Mladší žáci ze třídy p. uč. Ludmily Forétkové připravili hravé pásmo s tématem „Máme rádi 

zvířata“, plné známých písniček, tanečků a krátkých básniček o různých zvířátkách. V sólovém 

výstupu se představila žákyně B. Vašíčková se svým přijímačkovým textem, se kterým se letos 

úspěšně dostala na DAMU v Praze, kde bude dále pokračovat ve studiu herectví. Starší žáci  

s velkou energií a nasazením odehráli úryvek z muzikálu „Výtečníci“, ve kterém předvedli své 

herecké, pěvecké i taneční schopnosti. 

 

Závěr vystoupení pak patřil posluchačům Akademie III. věku, kteří velmi zdařile interpretovali 

básně a verše vážné i nevážné s velkou citlivostí a přesvědčivostí. Odvážně se pustili i do 
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pantomimického ztvárnění známé lidové písničky formou jednoduchého videoklipu, kdy 

sólisté pohybem vyjadřovali příběh písně a ostatní vytvářeli hudební podkres a celkovou 

atmosféru. A na závěr opět všichni posluchači Akademie společně zahráli komediální scénku, 

která příjemně pobavila. Vystoupení celého dramatického oddělení se setkalo s velmi 

příznivým diváckým ohlasem a úspěšně tak zakončilo umělecké studium v tomto školním roce. 

Setkání talentů na zámečku 

Koncert žáků naší ZUŠ, který se uskutečnil na vítkovickém zámku v pondělí 23. května 2022, 

dostal hezký a pravdivý název. Setkání talentů to skutečně bylo a 90 minut strávených 

v krásném a inspirativním prostředí bylo pro nás pro všechny v sále opravdu hezkým 

hudebním zážitkem. 
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Hráli a zpívali žáci a studenti s rozšířenou výukou od těch nejmenších, kteří teprve začínají, až 

po zkušené studenty, kteří už mají za sebou výrazné úspěchy v krajském, celostátním, či 

dokonce mezinárodním měřítku. Nádherně zněly tento májový podvečer sálem housle, 

violoncello, akordeon, kytary, klavír, zpěv, ale také zvonkohra, marimba nebo velká rodina 

dalších bicích nástrojů. 

Pestrý sólový program jednotlivých účinkujících velmi hezky obohatila komorní a souborová 

hra a komorní zpěv. 

Děkujeme všem interpretům, jejich pedagogům a korepetitorům za krásný hudební podvečer 

a přejeme hodně zdaru do další tvůrčí práce. 
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Májový koncert filharmoniků a dětí ZUŠ 

Janáčkova Filharmonie dětem – Koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava a žáků 

základních uměleckých škol MSK, ZLK a JMK 

Čtvrteční květnový podvečer patřilo pódium v sále JFO nejen domácímu orchestru, ale také 

mladým hudebníkům z řad základních uměleckých škol krajů moravskoslezského, zlínského 

a olomouckého a projektu „JFO dětem“. Příjemná tradice vznikla v rámci festivalu MUZIÁDA  

a své místo má vždy na sklonku umělecké sezóny. Šikovní mladí hráči po boku filharmoniků 

usedají nejen po čas koncertu, ale připravují se během konzultací, kdy za jednotlivými hráči 

dojíždějí se svými vyučujícími. Mají tak možnost zažít práci profesionálních muzikantů v celé 

komplexnosti. V orchestru tak letos poprvé zasedla např. patrně nejmladší violoncellistka 

Markétka Štenclová /ZUŠ Bílovec/ vedle zkušeného (a pódiovým vystupováním zkoušeného) 

Vojtěcha Maliny za tympány /ZUŠ E. Marhuly Ostrava-M. Hory/. 

Slavnostní večer zahájili: Mgr. Stanislav Folwarczny – náměstek hejtmana moravskoslezského 

kraje, Mgr. Jan Žemla – ředitel JFO a Mgr. Pavla Kovalová – ředitelka ZUŠ E. Marhuly v Ostravě 

– M. Horách za sdružení Múza. 
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Poté již orchestr přivítal dirigenta večera Stanislava Vavřínka a první sólistku večera, Terezii 

Kovalovou, která přednesla „Salut d´Amour, op. 12“ Edwarda Elgara. Na stejném místě se 

představila před lety ještě coby žákyně naší školy v cyklu pro mladé hudebníky Jeunesse 

Musicale, od té doby jsme ji mohli v různých oborech zaznamenat opakovaně. V průběhu 

večera vystoupila také s písní „Mít rád bližního svého“ autora Andrewa Lloyda Webbera 

z muzikálu Jesus Christ Superstar a v části „Aprilios“, autorské skladby Beaty Hlavenkové. 

Dalšího sólistu večera, klavíristu Ivo Kahánka, netřeba dlouze představovat. Patří mezí 

současné klavírní špičky a značnou část věnuje také činnosti pedagogické. V jeho podání 

zaznělo Finale z Čajkovského „Klavírního koncertu č. 1 b-moll, op. 23“ a jeho hra i vizuálně 

strhla nejednoho diváka, zejména ty nejmenší. 
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Beata Hlavenková, působí na české hudební scéně mnoho let. Skvělá klavíristka a skladatelka 

byla v tento večer také interpretkou svých skladeb. Součástí působivých symfonických 

aranžmá byly i sborové party, které zazněly v podání Ostravského dětského sboru (sbormistr 

Jan Mlčoch) a DPS Muzika (sbormistryně Pavla Dědičová). Part sólového violoncella opět 

přednesla Terezie Kovalová. Barevné a zvukomalebné skladby plné jinotajů a současné poezie, 

ale i nepravidelných rytmů, byly zajímavé také opticky. Kromě předsunutého sólového klavíru, 

stály pod pódiem se svými sbormistry i samotné sbory, čítající 65 členů. Posluchači / diváci 

tedy byli svědky tří paralelních dirigentů, každého s osobitým stylem a gestem, a zároveň 

kompaktního zvuku celé skladby. V podání čistě sborovém pak zaznělo „Panis 

angelicus“ Césara Francka – dětsky křehké, ale výrazově plastické. 

 

 

 

Závěrečná skladba Wojciecha Kilara „Krzesany“ byla impozantním zakončením celého večera. 

Skladatel zde cituje lidové motivy, rytmy a tance z polského Zakopaného a patrně nikdo v sále 

nezůstal prost emocí. Dynamická škála pohybující se od piana až po fortissimo a energetická 

smršť nenechala publikum takřka nadechnout. Jakkoli zní skladba současně jako by byla 

napsána takřka před pár dny, premiérována byla již v r. 1974. Ať už milovník soudobé hudby 

či nikoli, v každém rezonovala skladba ještě dlouho po skončení večera. 
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A poté se všichni interpreti shromáždili na i pod pódiem a více než stovka defilujících 

muzikantů a zpěváků sklidila potlesk a ovace. Rozloučení z úst moderující Lady Bělaškové 

uzavřelo letošní MUZIÁDU, završilo velké úsilí dětí a pedagogů a zároveň bylo také jednou 

z pomyslných teček za kapitolou samotného místa, které je spjato s Janáčkovou filharmonií  

i ostravskou uměleckou scénou. Stará budova Domu kultury města Ostravy ustupuje novému 

projektu a my se – věříme – sejdeme v novém koncertním prostoru. 
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Taneční obor společně s literárně – dramatickým roztančili konzervatoř 

 
 

Taneční skupina CarpeDiem společně s žáky literárně – dramatického oboru pro Vás na pátek 

27. května 2022 připravila své závěrečné ročníkové vystoupení nazvané Taneční akademie. 

Program byl zahájen před hledištěm koncertního sálu Leoše Janáčka, a to ve foyeru, kde 

proběhla vernisáž žáků výtvarného oboru za doprovodu našich kytaristů. Další část programu 

se přenesla na jeviště. Zahájili jej letošní nováčci, naši dramaťáčci s paní učitelkou Ladou 

Bělaškovou. 

Program byl rozdělen do několika bloků odrážející koncept naší Marhulky, která se může pyšnit 

hned několika pobočkami, kam pedagogové mohou docházet za svými žáky. Jsou to MŠ a ZŠ 

Ostrčilova, ZŠ Matiční, ZŠ Zelená a MŠ G. Janka. 
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Mezi prvními vystoupily děti z Ostrčilky ze třídy paní učitelky MgA. Evy Oravcové. Vlaštovičky, 

jak si naši nejmenší tanečníci nazvali svou choreografii, doprovodily děti pěveckého sboru 

Skřivánci pod vedením paní učitelky Kateřiny Majerské a Aleny Šmídové. Dále to byla 

choreografie Ruce, ručky, ručičky o něco starších tanečníků, kteří si v průběhu roku mimo jiné 

za toto vystoupení odnesli krásná ocenění ze soutěží, kterých se zúčastnili. 

Dále program pokračoval vystoupením žáků trénujících na ZŠ Zelené pod vedením paní 

učitelky Pavly Mikeskové. Byly to choreografie Škola čar a kouzel, které se rovněž účastnily 

dvou soutěží a vystoupení Ledové království, které mělo v pátek premiéru. Velká část dětí  

s tancováním začala tento školní rok, ale bez pochyb všem ukázaly, co se již zvládli naučit. 

Následující choreografie nás přenesly do světa baletních špiček. Kouzelnou vílu nebo En pointe 

ztvárnily tanečnice, které se tanci na baletních špičkách učí teprve pár měsíců. 

Další blok patřil dětem ze třídy Pavly Mikeskové, ze ZŠ Matiční s choreografií Letní zahrada, 

která se také úspěšně prezentovala na tanečních soutěžích a jako Cukrová víla se nám 

představila talentovaná tanečnice, která se tanci věnuje od září tohoto roku. 

Největší taneční zastoupení měla pobočka G. Janka, kde byly k vidění choreografie letošních 

absolventek Lidušky Kožušníkové (která vystoupila dohromady v pěti číslech!), Lucky 

Dostálové, Alžbětky Karbanové a Kačky Zemanové. Svá sóla též ukázaly loňské absolventky,  

a to Sára Zátorská a Janička Mališová. Svůj choreografický talent nám pak předvedly malé 

choreografky, které samy nacvičily duet All my demons (sestry Hejdukovy). K potěše oka byla 

zatančena skupinová čísla jako La romance a Courage to change the world. 

Nesmíme opomenout naše milé tanečnice „Akademičky“, které byly bezesporu krásným 

zpestřením celého programu a pomyslně završily celoroční tancování, které se prolínalo 

širokým věkovým spektrem. Dámy zatančily skvělé choreografie s názvy „Mám boky jako 

skříň“, „Ostravo“ a „Vysoký jalovec“, za které sklidily obrovský potlesk a ovace. Tyto úchvatné 

tanečnice pod vedením skvělé paní Dagmar Komárkové jsou důkazem toho, že tančit může 

opravdu každý a v každém věku. 
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Velké díky patří také paní učitelce Haně Čašové, která nás společně s žáky ze třídy paní učitelky 

Lidušky Forétkové provedla celým programem. 

Všem účinkujícím a hostům srdečně děkujeme za spoustu radosti a nezapomenutelný 

umělecký zážitek. 

 

Výstava výtvarného oboru na Janáčkově konzervatoři 

U příležitosti slavnostního vystoupení žáků tanečního a literárně dramatického oboru v sále 

Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, byla téhož dne 27. 5. 2022 zahájena i veřejná výstava žáků 

výtvarného oboru všech pedagogů, BcA. Veroniky Čašové, Mgr. Kláry Luxové, Mgr. Evy 

Pilařové a MgA. Jiřího Siebera. 

Vernisáž uvedla kolegyně Hana Čašová a představila rovněž kytarový soubor, který všechny 

přítomné příjemně naladil k prohlídce krásné výstavy. 
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Děkujeme všem příznivcům našeho výtvarného oboru za milé a kladné hodnocení všech 

žákovských prací. Slova uznání vyjádřili i návštěvníci z Ukrajiny, a dokonce i z daleké Ameriky. 

Jsme potěšeni, že se výstava líbí a současně nám nabízí i pohled do nitra výtvarného myšlení 

našich dětí. 
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Ocenění našich nejúspěšnějších žáků a slavnostní předávání absolventských vysvědčení za 

školní rok 2021/2022 

Ocenění nejlepších žáků a učitelů ZUŠ ve školním roce 2021/2022 

V pondělí 20. června 2022 se uskutečnilo v reprezentativních prostorách vítkovického zámku 

slavnostní setkání nejúspěšnějších žáků a studentů naší školy. V průběhu celého školního roku 

svými výkony výborně reprezentovali naši „Marhulku“ na nejrůznějších soutěžních 

přehlídkách, festivalech a soutěžích nejen v rámci našeho města a kraje, ale úspěšní byli  

i v celostátní a mezinárodní konkurenci. Krásná tradice, při které z rukou ředitelky školy 

přebírají úspěšní žáci a studenti pochvalné listy a ocenění, trvá už mnoho let. 

Letos, po dlouhé pandemické pauze, bylo oceněných žáků ve všech čtyřech oborech  

– hudebním, tanečním, výtvarném i literárně dramatickém – snad rekordně nejvíce. Opravdu 

nás těší, že se nám podařilo se ctí překonat téměř 2 těžké koronavirové roky plné zvratů  

a rychle se měnících rozhodnutí a že naše mladé umělce neopustila chuť do tvůrčí práce, za 

kterou byli po zásluze odměněni krásnými cenami za finanční podpory poskytnuté dotace  

z rozpočtu Statutárního města Ostravy, městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Zaslouží 

si velký dík. V krásném odpoledním programu, který doprovázelo vystoupení žáků a studentů 

hudebního oboru, jsme nezapomněli ani na korepetitory a pedagogy, kteří se na úspěších 

našich žáků velkou měrou podíleli. 

Všichni si srdečný a dlouhý potlesk opravdu zasloužili. Přejeme všem krásné prázdniny. 

Seznam oceněných žáků a pedagogů viz příloha č. 4 
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Slavnostní předávání absolventských vysvědčení 

V pondělí 20. června 2022 proběhl v krásných prostorách Zámku Vítkovice slavnostní 

podvečer, na kterém obdrželi naši letošní absolventi z rukou ředitelky školy Pavly Kovalové svá 

závěrečná vysvědčení a spolu s ním i pamětní listy a záznam svých absolventských vystoupení. 

Na pódium si pro svá vysvědčení spolu s pedagogy přišlo více než 80 letošních absolventů  

I. a II. stupně hudebního, tanečního a výtvarného oboru a rozšířili tak dlouhou řadu absolventů 

naší ZUŠ. 
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Červnový podvečer doprovázel krásný program žáků hudebního oboru, kteří svými výbornými 

výkony podtrhli slavnostní charakter našeho setkání. Všem našim absolventům přejeme moc 

hezké prázdniny a na všechny, kteří pokračují ve studiu na II. stupni, se těšíme zase v září. 

Absolventům II. stupně, kteří po mnoha letech ukončili studium na naší škole, přejeme do 

dalšího života jen to nejlepší. 

 

Zprávy o aktivitách našich žáků a pedagogů a všech akcích školy najdete na www stránkách 

školy https://www.zusmarhory.cz/, na Facebooku školy a YouTube. O akcích školy 

informujeme také prostřednictvím ZPRAVODAJE, který je měsíčním periodikem obvodu 

https://www.zusmarhory.cz/
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Ostrava – Mariánské Hory. Jednotlivé akce jsou vždy avizovány prostřednictvím plakátů 

umístěných ve vývěsní skříňce na budově školy.   

 
ZUŠ E. Marhuly byla spolupořadatelem těchto akcí: 

• IX. ročníku Festivalu základních uměleckých škol MSK – MUZIÁDA. 

 

ZUŠ je členem: 

• Asociace základních uměleckých škol ČR 

• Sdružení základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje Múza 

 

Spolupráce ZUŠ s jinými subjekty: 

• s uměleckými školami – konzultace pedagogů a žáků v rámci přijímacího řízení na 

konzervatoře a umělecké školy. Další vzdělávání pedagogů. Společné koncerty 

pedagogů.  

• se školami (MŠ, ZŠ, VOŠ, VŠ, ZUŠ) – zajišťování hudebních vystoupení, spolupráce na 

organizování soutěží, přehlídek a koncertů 

 
 
Další aktivity pedagogického sboru 

 a) Odborné 

Předsedové jednotlivých sekcí jsou členy okresních uměleckých rad. 

Okresní umělecká rada: 

Jakub Kupčík, dipl. spec předseda sekce bicích nástrojů   

 

Oblastní umělecká rada:  

Jakub Kupčík, dipl. spec předseda sekce bicích nástrojů   

 

Ústřední umělecká rada:  

Jakub Kupčík, dipl. spec člen sekce bicích nástrojů   
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b) Profesní 

Ředitelka Mgr. Pavla Kovalová je členkou Rady Asociace základních uměleckých škol ČR, 

místopředsedkyní krajské rady Czesha, tajemnicí sdružení ZUŠ MSK MÚZA a členkou Stálé 

konference ředitelů. 
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X. 
ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU 

ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 

 
 

Ve školním roce 2021/2022 ČŠI nenavštívila ZUŠ Eduarda Marhuly. 
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XI. 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY  

 
 

 závazné ukazatele stanoveno vyčerpáno rozdíl 

ÚZ 33353 Přímé náklady na vzdělávání 27 184 076,00 26 883 893,56 300 182,44 

v tom: 
  
  
  
  

prostředky na platy 19 050 829,00 19 050 829,00 0 

ostatní osobní náklady 900 000,00 900 000,00  0 

zákonné odvody 6 743 380,00 6 509 257,96 234 122,04 

FKSP 381 017,00 381 855,60   -838,60 

přímý ONIV (náhrady za 
dočasnou pracovní 
neschopnost) 108 850,00 41 951,00 66 899,00 

  
Příspěvky a dotace – MŠMT 
celkem 27 184 076,00 26 883 893,56 300 182,44 

 

Prostředky na platy ve výši 19 050 829,00 Kč a ostatní osobní náklady ve výši 900 000,00 Kč 

byly vyčerpány plně. 

Nedočerpaná částka za zákonné odvody a přímý ONIV ve výši 301 021,04 Kč byla použita na 

dofinancování FKSP v částce 838,60 Kč, na úhradu zákonného pojištění KOOPERATIVA ve výši 

81 615,01 Kč, na úhradu preventivních pracovních prohlídek v částce 15 692,00 Kč, na školení 

a vzdělávání DVPP v částce 58 215,70 Kč a na nákup učebních pomůcek v částce  

144 659,73 Kč (bezdrátové mikrofony, přenosné reproduktory, cajony, obaly na nástroje, 

housle, digitální pianino, kytara aj.). 

 

závazný ukazatel stanoveno skutečnost rozdíl 

limit počtu zaměstnanců 37,00 36,35 0,65 

 
K dosažení zlepšeného výsledku hospodaření a úhradě plánovaných provozních nákladů 
vytvořila školy tyto vlastní zdroje: 
 

výnosy z transferu – MŠMT    27 184 076,00 Kč (88,3 %z celk.výn.) 

 

Jedná se o příspěvky a dotace na platy, ostatní osobní náklady, zákonné odvody, FKSP a přímý 

ONIV. 
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výnosy z transferu – příspěvek zřizovatele 323 000,00 Kč 

v tom: 
provozní náklad „AKADEMIE III.VĚKU OSTRAVA“ 180 000,00 Kč 

odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku  143 000,00 Kč 

 

Provozní náklady ve výši 180 000,00 Kč byly organizaci poskytnuty na náklady spojené 

s realizací projektu „AKADEMIE III.VĚKU OSTRAVA“. Finanční prostředky byly použity převážně 

na financování ostatních osobních nákladů. Dále byly nakoupeny malířské stojany a materiál 

pro výuku výtvarného oboru a u příležitosti ukončení tříletého cyklu byly zakoupeny tubusy 

k předání absolventských vysvědčení.  

                              

výnosy z transferu   163 800,00 Kč 

  

Magistrát města Ostravy poskytl naší škole neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu 

statutárního města Ostravy ve výši 150 000,00 Kč na projekt „AKADEMIE III. VĚKU 

OSTRAVA“ ve výši 150 000,00 Kč. Z této částky jsme v roce 2021 čerpali 138 800 ,00 Kč, což se 

promítlo do výnosů. 

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky poskytl škole na projekt 

„AKADEMIE III. VĚKU OSTRAVA“ mimořádnou dotaci ve výši 25 000,00 Kč. Finanční prostředky 

byly použity k financování ostatních osobních nákladů. 

 

výnosy z investičního transferu 5 992,80 Kč 

 

Škola obdržela v roce 2015 v rámci projektu „Modernizace výuky a podmínek pro výuku 

v základních uměleckých školách (registrační číslo projektu CZ.1.10/2.1.00/29.01722) křídlo 

střední zn. Essex. Rozpouštění investičního transferu do výnosů v roce 2021 činilo 5 992,80 Kč. 

 

výnosy z transferu   520 873,16 Kč (1,7%z celk.výn.) 

 

V rámci projektu Šablony II – Profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZUŠ E. 

Marhuly Ostrava čerpala škola jednotlivé šablony v částce 520 873,16 Kč, které se promítly do 

výnosů. 
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výnosy za úhradu neinvestičních nákladů   2 553 336 Kč (8,3% z celk.výn.) 

v tom: 
  
  

úplata za vzdělávání žáků 2 474 370,00 Kč 

úplata za vzdělávání AKADEMIE 31 600,00 Kč 

kurzovné pro dospělé 47 366,00 Kč 

  

Tyto výnosy jsou tvořeny úplatou za vzdělávání.  Výše úplaty za vzdělávání je stanovena 

v souladu s Vyhláškou 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a rozpočtem školy ke 

krytí provozních nákladů. Od 1.9.2018 je součástí výnosů za úhradu neinvestičních nákladů 

rovněž úplata za vzdělávání „AKADEMIE III.VĚKU OSTRAVA“ a od 4.9.2020 kurzovné za 

provádění rekvalifikačních, odborných a vzdělávacích kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí 

včetně zprostředkování. 

 

úroky na běžném účtu 15 170,63 Kč 

  

K vlastním příjmům organizace patří úroky na bankovním účtu u Komerční banky, které klesly 

proti roku 2020 (27 185,91 Kč) o 44 % vlivem snížení úrokových sazeb. 

hmotné dary 8 739,75 Kč 

  

Škola obdržela bezúplatně ochranné pomůcky (respirátory) v souvislosti s onemocněním 

COVID-19 pro pedagogické a nepedagogické pracovníky. 

Výsledek hospodaření za rok 2021 v celkové výši 84 706,01 Kč byl tvořen výsledkem 

hospodaření v hlavní činnosti ve výši 80 170,24 Kč a výsledkem hospodaření v doplňkové 

činnosti ve výši 4 535,77. 

Rada Moravskoslezského kraje schválila příděl výsledku hospodaření v plné výši do rezervního 

fondu. 

 

Celkové náklady                                                                          30 690 282,33 Kč                                                                          

Celkové výnosy                                                                            30 774 988,34 Kč                                                                            
 

Výše úplaty za vzdělávání v jednotlivých oborech (dle §8 Vyhlášky MŠMT č. 71/2005 Sb. v 

platném znění) ve školním roce 2021/2022 byla zveřejněna na www stránkách školy: 

https://www.zusmarhory.cz/pro-rodice/vyse-uplaty-za-vzdelavani/ 

  

https://www.zusmarhory.cz/pro-rodice/vyse-uplaty-za-vzdelavani/
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XII. 
ZHODNOCENÍ 

 

Na školní rok 2021/2022 se z pohledu historiků bude jednou nahlížet jako na školní rok  

v mnoha ohledech zvláštní a výjimečný. Stalo se tak díky pokračující celosvětové pandemii ve 

výskytu virového onemocnění COVID-19. Tato skutečnost opět, již potřetí za sebou, zásadním 

způsobem ovlivnila průběh celého školního roku, tak jak je popsáno v jednotlivých částech 

této výroční zprávy.  

Na rozdíl od minulých dvou školních roků však nedošlo k plošnému uzavírání škol. Hlavně  

v podzimním a zimním období docházelo k zákazu osobní přítomnosti žáků ve škole. V takovém 

případě pak byla prezenční forma vzdělávání v dané třídě nahrazena distanční. Učitelé i žáci 

ale měli možnost využít zkušeností z distanční výuky z minulého školního roku, a tak tato forma 

vzdělávání již nečinila žádné závažnější problémy. Pokračovala velmi dobrá spolupráce školy 

se zřizovatelem a rodiči žáků, což chápeme jako důležitý předpoklad pro další kvalitativní 

posun školy směrem k moderní vzdělávací instituci. 

Byly realizovány hlavní cíle školního vzdělávacího programu. V průběhu dalšího období pak 

bude v návaznosti na očekávané změny rámcového vzdělávacího programu provedena úprava 

školního vzdělávacího programu. 

Žákům jsme v průběhu školního roku předávali nové poznatky, snažili jsme se rozvíjet jejich 

schopnosti a dovednosti, a přitom jsme na ně i výchovně působili tak, aby z nich vyrostli slušní, 

zodpovědní a tolerantní lidé a byli po všech stránkách dobře připraveni pro další etapu svého 

života.  

 Usilujeme o to, aby naše škola byla místem pro mnoho podnětných setkání a příjemných 

zážitků. Pro žáky jsme také letos měli připraveno mnoho zajímavých soutěží. I přes nepříznivou 

epidemiologickou situaci na podzim a v zimě se mnohé z těchto plánů podařilo uskutečnit, 

převážně až ve 2. pololetí školního roku.  

 Z hlediska materiálního podmínek se škola dále výrazně zkvalitňuje, a to i díky pokračující 

podpoře zřizovatele. Pokračuje pořizování a využívání moderní ICT didaktické techniky, která 

významně rozšiřuje možnosti aplikace moderních vyučovacích metod. Tím by se zkvalitňování 

materiálních podmínek školy nemělo zastavit, naplánovány jsou další opravy a modernizace 
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školního vybavení a zařízení. Mnohé se již připravuje a věříme, že nás v dalším období čeká 

mnoho významných pozitivních změn a zlepšení prostředí a zázemí školy.  

O činnosti školy pravidelně informujeme prostřednictvím ZPRÁVIČEK Z MARHULKY, výsledky 

své práce škola prezentuje rovněž na svých webových stránkách.   

Uplynulých dvanáct měsíců se tedy jeví jako další významný školní rok. Po celou dobu jsme 

usilovali o to, abychom všichni, jak žáci, tak zaměstnanci, měli vytvořenou příjemnou pozitivní 

pracovní atmosféru pro náročnou práci. A podle mého názoru se nám mnohé z tohoto právě 

ve školním roce 2021/2022 podařilo zvládnout a zůstává za námi poctivá práce. Děkuji všem 

pedagogickým pracovníkům školy za vstřícnost, pochopení a velkou ochotu při zvládnutí 

náročných úkolů. Poradili jsme si nejen s výukou přímo ve škole, ale i s organizací distančního 

vzdělávání v jednotlivých třídách. 

Velké uznání si zaslouží rovněž provozní zaměstnanci školy, kteří si velmi dobře poradili  

s výkonem svých pracovních povinností při dodržování zpřísněných hygienických podmínek. 

Všem patří velké díky.  

 

S Výroční zprávou byli zaměstnanci seznámeni na pracovní poradě dne 17.10.2022 a byla 

uložena na úložišti školy dne 25.10.2022. 

 

                                                                                                                         Mgr. Pavla Kovalová 
                                       ředitelka ZUŠ E. Marhuly 
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XIII. 
PŘÍLOHY 
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Příloha č.1 
 

Další vzdělávání v rámci celoživotního učení (v přehledu označte oblasti vzdělávání, které 
Vaše škola pořádá)  

Ano/Ne* 
Rekvalifikace (získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní 
kvalifikace) 

Ano/Ne* Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací 

Ano/Ne* Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele 

Ano/Ne* Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění (Zákon o ověřování a uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání) 

Ano/Ne* Zájmové vzdělávání pro veřejnost (např. jazykové kurzy, keramika apod.) 

Ano/Ne* Vzdělávání v oblasti ICT dovedností (na objednávku firem i zájmové pro občany) 

Ano/Ne* Vzdělávání seniorů 

Ano/Ne* Občanské vzdělávání 

Ano/Ne* Čeština pro cizince 

Ano/Ne* Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

Ano/Ne* Jiné – vypište: ……………………………. 

*Nehodící se škrtněte 
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Příloha č.2 

Nově zahájené projekty: 
Název projektu 

 

Operační 

program/Zdroj 

financování 

 

Registrační 

číslo 

projektu 

 

Role školy/ŠZ 

v projektu – 

příjemce/partner 

(v případě, že škola je 

partner, uvést příjemce) 

Rozpočet projektu 
(v případě partnerství také 

částka, která připadá na 

školu) 

 

Obsah/Cíle 

projektu 

 

Období realizace  

 

/ / / / / / / 
       

       

       

       

       

 

Projekty již v realizaci: 
Název 

projektu 

 

Operační 

program/Zdroj 

financování 

 

Registrační číslo 

projektu 

 

Role školy/ŠZ 

v projektu - 

příjemce/partner 

(v případě, že škola je 

partner, uvést příjemce) 

 

Rozpočet projektu 
(v případě partnerství také 

částka, která připadá na školu) 

 

Obsah/Cíle 

projektu 

 

Období realizace  

 

/ / / / / / / 

       



  

61 

 

Příloha č. 3 

 

 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků a odborný rozvoj 
nepedagogických pracovníků 

 

 
Poznámka  Název akce Termín konání Místo konání 

PEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI 

2 učitelé LDHV 2021 14.8.-21.8.2021 PedFakulta – 
UJEP Ústí n.L. 

1 učitel Výuka klavírní improvizace na ZUŠ 30.08.2021 Vendryně 

1 učitel Klavírní ateliéry pojedenácté 17.-19.9.2021 ZUŠ Karviná 

5 učitelů Výuka klavírní improvizace na ZUŠ 29.09.2021 ZUŠ Ostrava – 
Mar. Hory 

1 učitel Moderní techniky pro zobcové flétny 2 6.10.-27.10.2021 on-line 

9 učitelů Školení ICT – začátečníci 27.10.2021 ZUŠ Ostrava – 
Mar. Hory 

1 učitel Vztah ředitele a zřizovatele školy 10.12.2021 on-line 

26 učitelů Učitel vs. problematický žák 13.12.2021 ZUŠ Ostrava – 
Mar. Hory 

1 učitel Nenásilná komunikace ve výchově a 
vzdělávání I. 

18.01.2022 penzion Jurášek 

2 učitelé Gradus ad Parnassum 4.-5.02.2022 OSU FU 

15 učitelů Nenásilná komunikace ve výchově a 
vzdělávání I. 

04.05.2022 Kunčice pod 
Ondřejníkem 

 

 

 

 

NEPEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI 

 
Poznámka Název akce Termín konání Místo konání 

2 zaměstnanci Školení v programu KLASIFIKACE  on-line 

1 zaměstnanec Vzdělávání v oblasti systému 
hospodaření s energií při 
činnostech MSK 

24.3.2022 

 
MSK 

 

  



 

62 

 

Příloha č. 4 

Ocenění nejlepších žáků a pedagogů  

za školní rok 2021/2022 

CENA ŘEDITELKY ŠKOLY 

Jakub Gillig  Ondřej Gillig  

Za vzornou reprezentaci školy   
• 1.cena a zvláštní cena za 
mimořádnou interpretaci skladby T. 
Stachak v kytarové soutěži 
PRAGuiitarra  
• 2.cena v mezinárodní kytarové 
soutěži Fernanda Sora  

Dominik Krayzel   
David Krayzel   

Milada Hnitková  

Za vzornou reprezentaci školy  
• 1.místo a nominace na koncert 
vítězů na Mezinárodním festivalu 
komorního a ansámblového zpěvu 
Stonavská Barborka  

František Chmelař  
Martin Foltýn  

Hana Čašová  

Za vzornou reprezentaci školy  
• 1. cena na Mezinárodní klavírní 
soutěži ve čtyřruční hře „Klavírna 
Orava Kláry Havlíkové  

Kateřina Jeřábková  Eva Pilařová  

Za vzornou reprezentaci školy  
• 1. místo v mezinárodní výtvarné 
soutěži Art Freud v Příboře  
• ocenění ve Výtvarné celostátní 
přehlídce "Boj s pandemií" - grafická 
práce byla vybrána pro tisk poštovní 
známky České pošty  

Za vzornou reprezentaci – Pochvalný list  
• Čestné uznání za postup do 
československého kola výtvarné 
přehlídky „Boj s pandemií“  

Kateřina Černeková  Eva Pilařová  
Za vzornou reprezentaci školy  

• 1. místo v mezinárodní výtvarné 
soutěži Art Freud v Příboře   

Olívie Harmečková  Eva Pilařová  

Za vzornou reprezentaci školy  
• 1. místo v mezinárodní výtvarné 
soutěži Art Freud v Příboře  
• 3. místo v celostátní soutěži 
Komenský a my  

Maxim Čajan  Eva Pilařová  
Za vzornou reprezentaci školy  

• 1. místo v mezinárodní výtvarné 
soutěži Art Freud v Příboře  
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Za vzornou reprezentaci školy – Pochvalný list  
• zlaté pásmo v krajské soutěžní 
přehlídce Múzy Ilji Hurníka  

Nikol Marková  Eva Pilařová  
Za vzornou reprezentaci školy  

• 1. místo v mezinárodní výtvarné 
soutěži Art Freud v Příboře  

Terezia Blahutová  Eva Pilařová  

Za vzornou reprezentaci školy  
• 1.místo v kategorii I – Malba a 
kresba v Mezinárodní výtvarné 
soutěži "Krása okamžiku" – světový 
den frankofonie  

Za vzornou reprezentaci školy – Pochvalný list  
• stříbrné pásmo v krajské soutěžní 
přehlídce Múzy Ilji Hurníka   

Bohdana Buchalová  Ondřej Gillig  

Za vzornou reprezentaci školy  
• 2. cena v kytarové soutěži 
PRAGuiitarra  
• 3. cena v mezinárodní kytarové 
soutěži Fernanda Sora  

Veronika Kuchařová  Oĺga Bezačinská  
Za vzornou reprezentaci školy  

• 1. místo v celoslovenské pěvecké 
soutěži Xoana PopStar, Prievidza SK  

Sára Grossmannová  Oĺga Bezačinská  
Za vzornou reprezentaci školy  

• 2. místo v celoslovenské pěvecké 
soutěži Xoana PopStar, Prievidza SK  

Tereza Hypšová  Petr Benda  
Za vzornou reprezentaci školy  

• 2. cena v Mezinárodní houslové 
soutěži O cenu Václava Krůčka  

Veronika Smoradová  Oľga Bezačinská  

Za vzornou reprezentaci školy  
• 2. místo v Mezinárodní 
interpretační soutěži Pro Bohemia  

Za vzornou reprezentaci školy – Pochvalný list  
• 1.místo v krajském kole soutěží 
ZUŠ  

Justýna Kubečková  Eva Pilařová  
Za vzornou reprezentaci školy  

• 3. místo v Mezinárodní výtvarné 
soutěži Evropa ve škole  

Kateřina Zemanová  Eva Oravcová  

Za vzornou reprezentaci školy  
• 3. místo v mezinárodní taneční 
soutěži – Grand prix dance Olomouc 
2022  

Za vzornou reprezentaci školy – pochvalný list  
• Zlaté pásmo, návrh na postup do 
celostátního kola v krajském kole 
soutěže ZUŠ tanečního oboru  
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Anna Veselá  Milada Hnitková  

Za vzornou reprezentaci školy  
• Čestné uznání v Mezinárodní 
interpretační soutěži pro Bohemia  
• Zlaté pásmo v celostátní přehlídce 
Mládí a Bohuslav Martinů  

Za vzornou reprezentaci školy – Pochvalný list  
• 1.místo v krajském kole soutěže 
ZUŠ  
• Zlaté pásmo na pěveckém 
festivalu O Cenu Leoše Janáčka  
• Zlaté pásmo v krajské soutěžní 
přehlídce Múzy Ilji Hurníka  

Adéla Hladíková  Milada Hnitková  

Za vzornou reprezentaci školy  
• Čestné uznání v Mezinárodní 
interpretační soutěži pro Bohemia  

Za vzornou reprezentaci školy – Pochvalný list  
• Stříbrné pásmo na pěveckém 
festivalu o Cenu Leoše Janáčka  
• Stříbrné pásmo v krajské soutěžní 
přehlídce Múzy Ilji Hurníka  

Matěj Lux  Oľga Bezačinská  

Za vzornou reprezentaci školy  
• Čestné uznání v Mezinárodní 
interpretační soutěži pro Bohemia  

Za vzornou reprezentaci školy – Pochvalný list  
• 1.místo v krajském kole soutěží 
ZUŠ   

Sofie Friedelová   
Klára Krejčí 
Curylová   

Za vzornou reprezentaci školy  
• Čestné uznání v Mezinárodní 
interpretační soutěži pro Bohemia  

Johana Štenclová  Petr Benda  

Za vzornou reprezentaci školy  
• Čestné uznání v Mezinárodní 
houslová soutěž O cenu Václava 
Krůčka  

Stoklasová Sára  
Ludmila 
Forétková   

Za vzornou reprezentaci školy  
• 1. místo v celostátní literárně-
dramatické soutěži Kandrásek   
• 2.CENA a navržený postup do 
celostátní přehlídky „Pohárek 2022“  

Návrat Metoděj  
Ludmila 
Forétková  

Za vzornou reprezentaci školy  
• 1. místo v celostátní literárně-
dramatické soutěži Kandrásek   

Tomáš Piatkovský  Eva Pilařová  

Za vzornou reprezentaci školy  
• zlaté pásmo v celostátní výtvarné 
soutěži Dražba pro Fenix Brno 
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Linh Nhat Nguyen  Klára Luxová  

Za vzornou reprezentaci školy  
• 1. místo ve výtvarné soutěži 
Kouzlo Indie, kterou pořádá MŠMT ve 
spolupráci s Indickou ambasádou  

Kryštof Janáček  Michal Žáček  
Za vzornou reprezentaci školy  

• 2. místo v ústředním kole soutěže 
ZUŠ  

Sebastian Gulka  Helena Židková  
Za vzornou reprezentaci školy  

• Stříbrné pásmo ve Skladatelské 
soutěžní přehlídce ZUŠ ČR 2021   

Miroslav Siman  Helena Židková  
Za vzornou reprezentaci školy  

• Stříbrné pásmo ve Skladatelské 
soutěžní přehlídce ZUŠ ČR 2021  

Gabriel Makhoul  Helena Židková  
Za vzornou reprezentaci školy  

• Stříbrné pásmo ve Skladatelské 
soutěžní přehlídce ZUŠ ČR 2021  

Markéta Hrabcová  Helena Židková  
Za vzornou reprezentaci školy  

• Stříbrné pásmo ve Skladatelské 
soutěžní přehlídce ZUŠ ČR 2021  

Eduard Gulka  Helena Židková  
Za vzornou reprezentaci školy  

• Bronzové pásmo ve Skladatelské 
soutěžní přehlídce ZUŠ ČR 2021  

Christopher Maršálek  Klára Luxová  

Za vzornou reprezentaci školy  
• 3. místo v Celostátní výtvarné 
soutěži "Architektonické zajímavosti 
Čech a Moravy"   

Sebastien Walder  Jakub Kupčík  
Za vzornou reprezentaci školy  

• 3. místo v ústředním kole soutěže 
ZUŠ  

Bum Bum Band junior  Jakub Kupčík  
Za vzornou reprezentaci školy  

• Čestné uznání v ústředním kole 
soutěže ZUŠ  

Chromčáková Kateřina  
Ludmila 
Forétková  

Za vzornou reprezentaci školy  
• mimořádné uznání poroty za zralý 
a osobitý herecký výkon v celostátní 
literárně-dramatické soutěži 
Kandrásek  
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POCHVALNÝ LIST 
 

TP-2.r./I.st - ZŠ 
Ostrčilova  

Eva Oravcová  

Za vzornou reprezentaci školy  
• Zlaté pásmo v krajském kole 
soutěže ZUŠ tanečního oboru a návrh 
na postup do celostátního kola   

Evelína Kramářová  Eva Pilařová  

Za vzornou reprezentaci školy  
• Čestné uznání za postup do 
československého kola výtvarné 
celostátní přehlídky "Boj s pandemií"  

Viktorie Gemelová  Eva Pilařová  

Za vzornou reprezentaci školy  
• Čestné uznání za postup do 
československého kola výtvarné 
celostátní přehlídky "Boj s pandemií"  

Anna Štiťáková  Eva Pilařová  

Za vzornou reprezentaci školy  
• Nominaci do virtuální galerie "150. 
výročí L´Impression, soleil levant" 
Claude Monet  
• úspěšné složení přijímací zkoušky na 
Střední uměleckou školu a gymnázium  

Markéta Bučková  
Oĺga 
Bezačinská  

Za vzornou reprezentaci školy  
• 1. místo v krajském kole soutěže 
ZUŠ   

Michaela Richterová  
  

Oĺga 
Bezačinská  

Za vzornou reprezentaci školy  
• 1. místo v krajském kole soutěže 
ZUŠ  

Kržinová Ivana   
Martina 
Fischerová  

Za vzornou reprezentaci školy  
• 2. místo v krajském kole soutěže 
ZUŠ  
• zlaté pásmo v krajské soutěžní 
přehlídce Múzy Ilji Hurníka ve hře na 
zobcovou flétnu  
• stříbrné pásmo v krajské soutěžní 
přehlídce Múzy Ilji Hurníka ve hře na 
flétnu  

Brezanská Kristina  
Martina 
Fischerová  

Za vzornou reprezentaci školy  
• 2. místo v krajském kole soutěže 
ZUŠ  
• zlaté pásmo v krajské soutěžní 
přehlídce Múzy Ilji Hurníka ve hře na 
flétnu  
• stříbrné pásmo v krajské soutěžní 
přehlídce Múzy Ilji Hurníka na 
zobcovou flétnu  
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Filip Lys  
Zuzana 
Hodurová  

Za vzornou reprezentaci školy  
• 2. místo v krajském kole soutěže 
ZUŠ  

Anežka Havranová  
Zuzana 
Hodurová  

Za vzornou reprezentaci školy  
• 2. místo v krajském kole soutěže 
ZUŠ  

Anna Škapová  
Zuzana 
Tomášková  

Za vzornou reprezentaci školy  
• 2. místo v krajském kole soutěže 
ZUŠ  

Martin Klos  Roman Buchal  
Za vzornou reprezentaci školy  

• 2. místo v krajském kole soutěže 
ZUŠ  

Matyáš Tabášek  
Milada 
Hnitková  

Za vzornou reprezentaci školy  
• 2. místo v krajském kole soutěže 
ZUŠ  
• zlaté pásmo v krajské soutěžní 
přehlídce Múzy Ilji Hurníka  

Alena Grňová  Eva Pilařová  

Za vzornou reprezentaci školy  
• 2. místo v krajském kole a postup 
do ústředního kola v soutěži „Požární 
ochrana očima dětí“  

Hana Janečková  Eva Pilařová  

Za vzornou reprezentaci školy  
• 2. místo v krajském kole a postup 
do ústředního kola v soutěži „Požární 
ochrana očima dětí“   

Štěpán Polášek  Jakub Kupčík  
Za vzornou reprezentaci školy  

• 3. místo v krajském kole soutěže 
ZUŠ  

Adéla Piatkovská  Eva Pilařová  

Za vzornou reprezentaci školy   
• zlaté pásmo ve Výtvarné soutěžní 
přehlídce ZUŠ MSK – Evropa, ve které 
chci žít: Evropa v roce 2050   

Jiří Štencel  
Milada 
Hnitková  

Za vzornou reprezentaci školy   
• zlaté pásmo na pěveckém festivalu 
O Cenu Leoše Janáčka   

Eliška Nágelová  
Klára Krejčí 
Curylová  

Za vzornou reprezentaci školy   
• stříbrné pásmo na pěveckém 
festivalu O Cenu Leoše Janáčka  
• zlaté pásmo v krajské soutěžní 
přehlídce Múzy Ilji Hurníka  

Tomáš Dvořák  
Milada 
Hnitková  

Za vzornou reprezentaci školy   
• stříbrné pásmo na pěveckém 
festivalu O Cenu Leoše Janáčka  
• bronzové pásmo na pěveckém 
festivalu O Cenu Leoše Janáčka  
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Aneta Adámková  
Klára Krejčí 
Curylová   

Za vzornou reprezentaci školy   
• bronzové pásmo na pěveckém 
festivalu O Cenu Leoše Janáčka  

PS Slavíci  Eva Polášková  
Za vzornou reprezentaci školy   

• 3. místo na Krajské sborové 
soutěžní přehlídce "Chrám i tvrz"  

Emma Gajdošíková  
Veronika 
Čašová  

Za vzornou reprezentaci školy  
• zlaté pásmo v krajské soutěžní 
přehlídce Múzy Ilji Hurníka  

Dorota Bártová  Klára Luxová  
Za vzornou reprezentaci školy  

• zlaté pásmo v krajské soutěžní 
přehlídce Múzy Ilji Hurníka  

Maralíková Kristýna  
Martina 
Fischerová  

Za vzornou reprezentaci školy  
• zlaté pásmo + ocenění poroty za 
muzikální projev v krajské soutěžní 
přehlídce Múzy Ilji Hurníka  

Ladislav Garbulinski  Krejčí Curylová   
Za vzornou reprezentaci školy  

• zlaté pásmo v krajské soutěžní 
přehlídce Múzy Ilji Hurníka  

Klaudie Maršálková  Klára Luxová  
Za vzornou reprezentaci školy  

• stříbrné pásmo v krajské soutěžní 
přehlídce Múzy Ilji Hurníka  

Marie – Cristina 
Schulhauserova  
  

Krejčí Curylová   
Za vzornou reprezentaci školy  

• stříbrné pásmo v krajské soutěžní 
přehlídce Múzy Ilji Hurníka  

Lucie Žídková  Krejčí Curylová   
Za vzornou reprezentaci školy  

• stříbrné pásmo v krajské soutěžní 
přehlídce Múzy Ilji Hurníka  

Ondřej Kožušník  Krejčí Curylová   
Za vzornou reprezentaci školy  

• stříbrné pásmo v krajské soutěžní 
přehlídce Múzy Ilji Hurníka  

Koběrská Lucie  
  

Martina 
Fischerová  

Za vzornou reprezentaci školy  
• stříbrné pásmo v krajské soutěžní 
přehlídce Múzy Ilji Hurníka  

Amálie Vivian van Nes  
Martina 
Fischerová  

Za vzornou reprezentaci školy  
• stříbrné pásmo v krajské soutěžní 
přehlídce Múzy Ilji Hurníka  

Ostravský dětský sbor  Jan Mlčoch  
Za vzornou reprezentaci školy   

• účast v projektu Janáčková 
filharmonie dětem  

Vojtěch Malina  Jakub Kupčík  
Za vzornou reprezentaci školy   

• účast v projektu Janáčková 
filharmonie dětem   

Vít Kržin  
Aneta 
Běhůnková  

Za vzornou reprezentaci školy   
• účast na Krajské klavírní přehlídce  
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Antonín Vomlela  
Liana 
Svobodová  

Za vzornou reprezentaci školy   
• účast na Krajské klavírní přehlídce  

Beáta Bezručová  Lukáš Novotný  
Za vzornou reprezentaci školy   

• účast na Krajské violoncellové 
přehlídce   

Karolína Miziková  Klára Luxová  
Za vzornou reprezentaci školy   

• úspěšné složení přijímací zkoušky na 
Střední uměleckou školu  

Malvína Minkovičová  Klára Luxová  
Za vzornou reprezentaci školy   

• úspěšné složení přijímací zkoušky na 
Střední školu uměleckých řemesel  

Marie Kozubková  Jaroslav Ožana  
Za vzornou reprezentaci školy   

•  úspěšné složení přijímací zkoušky 
na JKO  

Barbora Vašíčková  
Ludmila 
Forétková  

Za vzornou reprezentaci školy   
• úspěšné složení přijímací zkoušky na 
DAMU  

Metoděj Návrat  
Ludmila 
Forétková  

Za vzornou reprezentaci školy  
•  úspěšné složení přijímací zkoušky 
na JKO  

Jan Slavický  Alena Šmídová  
Za vzornou reprezentaci školy  

•  úspěšné složení přijímací zkoušky 
na JKO  

 

Ocenění učitelé    Korepetitoři  

Ondřej Gillig    Pavla Kovalová  

Milada Hnitková    Oleksii Gerych  

Klára Luxová    Pavel Motloch  

Eva Pilařová    Jana Davidová  

Olga Bezačinská    Radana Foltýnová  

Klára Krejčí Curylová    Aneta Běhůnková  

Ludmila Forétková    Oleksii Buymister  

Helena Židková      

Petr Benda    Učitel/učitelka roku  

Jakub Kupčík     Ondřej Gillig  

    Ludmila Forétková  
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XIV. 
ODKAZY 

 

 

• Odkaz, kde je uložená a dostupná ekonomická zpráva školy: 

https://www.zusmarhory.cz/dokumenty-skoly/ 

• Odkaz na výroční zprávy školy v elektronické verzi: 

              https://www.zusmarhory.cz/dokumenty-skoly/ 

https://www.zusmarhory.cz/dokumenty-skoly/

