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Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2017/2018

Část I.

Základní charakteristika školy

a) Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou, Na Pohoří 575, Zruč nad Sázavou

         Místa poskytovaného vzdělávání:    1. Zruč nad Sázavou, Na Pohoří 575
                                            2. Zruč nad Sázavou, Malostranská 123
                                             3. Kácov, Nádražní 216

          4. Čechtice Na Lázni 335
          5. Dolní Kralovice, Školní 1

             6. Trhový Štěpánov, Sokolská 256 
                           7. Zbraslavice, Komenského 190

                   
   Právní forma: příspěvková organizace     IČO: 75 032 945 

b) Zřizovatel školy:  Město Zruč nad Sázavou
                                  Právní forma: obec, IČO: 00 236 667
                                  Adresa:  Zámek 1
                                  285 22 Zruč nad Sázavou

c) Ředitel školy:         Jiří Freml
    (statutární orgán)

     Zástupce ředitele:  Radek Bělohradský
    (zástupce statutárního orgánu)

     Vedoucí učitel: Lukáš Patera

d) Škola má 4 obory, počet tříd 9 (dle výkazu S 24-01)    
      

    Školní rok Počet tříd
Celkový

počet žáků
Počet žáků

na jednu třídu
Počet žáků
na učitele

2016/2017 9 391 43 36

2017/2018 9 389 43

e) Datum zařazení do sítě škol: 1. 1. 2003

f) Kapacita školy:     600 žáků IZO 102 238 294

g) Škola má tyto studijní obory: 1) hudební
                                                    2) výtvarný
                                                    3) taneční
                                                    4) literárně dramatický 
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V hudebním oboru jsou tyto třídy (oddělení):
přípravné studium,  hra  na  klavír,  hra  na elektronické  klávesové nástroje,  hra  na zobcovou flétnu, 
oddělení  dechových nástrojů (hra  na  klarinet,  trubku),  hra  na  bicí  nástroje,  hra  na kytaru,  hra  na 
akordeon, hra na housle a violoncello, pěvecká hlasová výchova. 

h) Mimoškolní aktivity školy
Důležitou součástí činnosti školy je pořádání kulturních akcí, koncertů, soutěží a výstav pro veřejnost. 
Škola  pořádá  veřejné  koncerty,  třídní  koncerty,  výchovné koncerty pro mateřské  školy a  základní 
školy, vystupování na různých společenských akcích ve městě a okolí. Vyvrcholením činnosti školy 
pro veřejnost jsou absolventské koncerty žáků I. a II. stupně.
Každoroční důležitou aktivitou je účast v soutěžích. V letošním školním roce se žáci školy zúčastnili 
celostátní soutěže ZUŠ, vyhlášené MŠMT ve hře na dechové nástroje a v soutěžní přehlídce tanečního 
oboru. Žáci kytarové třídy předvedli své umění v národních a mezinárodních soutěžích „PRAGuitarra“ 
(Česká  republika),  „Ružomberská  klasická  gitara  2018“  (Slovenská  republika),  „Hradecké 
guitarreando  2018“  (Česká  rapublika)  a  Mezinárodní  kytarová  soutěž  Zruč  nad  Sázavou  2018“. 
Výtvarníci  se  zúčastnili  soutěží  (výstav):  soutěžní  přehlídka žáků VO ZUŠ vyhlášené MŠMT, 45. 
ročníku mezinárodní dětské výtvarné výstavy  „Lidice“. Podrobně jsou mimoškolní aktivity žáků a 
jejich učitelů vypsány a rozděleny podle oborů v části V. Učitelé rozšiřují zájmy žáků hudebního oboru 
podporou návštěv na koncertech význačných hudebníků, žáků výtvarného oboru návštěvami výstav 
v Praze. Na tyto aktivity školy finančně přispívá Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou, které 
bylo zapsáno u Rejstříkového soudu 2. 12. 2015.

i) Informace o místech poskytovaného vzdělávání ZUŠ Zruč n./S.
ZUŠ  Zruč  n./S.  má  sedm  míst  poskytovaného  vzdělávání  v obcích:  Kácov,  Zbraslavice,  Trhový 
Štěpánov, Zruč n./S., Čechtice, Dolní Kralovice.
Ve Zruči nad Sázavou ve školním roce 2017/18 probíhá výuka HO, VO, LDO, TO. V Kácově HO, VO 
v Trhovém  Štěpánově  HO,  VO  v Dolních  Kralovicích  HO,  VO,  LDO  v  Čechticích  VO  a  ve 
Zbraslavicích VO.

j) Poslání a poskytované služby 
     ZUŠ poskytuje  základy vzdělávání v  uměleckých oborech -  hudebním, výtvarném, tanečním 
a literárně-dramatickém, připravuje žáky ke studiu na konzervatořích, středních a vysokých školách 
umělecky zaměřených. Škola organizuje studium určené převážně pro žáky základních škol, ale též pro 
děti mateřských a středních škol.
     Dalším předmětem činnosti ZUŠ Zruč nad Sázavou je pořádání kulturních akcí, koncertů, výstav, 
soutěží pro veřejnost a lektorské činnosti v oblasti vzdělávání seniorů „Akademie kultury a umění“. 
Škola  tak  vyvíjí  velmi  prospěšnou  kulturní  činnost  v  místě  svého  působiště.  V rámci  doplňkové 
činnosti pronajímá hudební nástroje žákům školy a vede kurzy hudebně-pohybové průpravy pro tříleté 
a čtyřleté děti. 

Počet žáků v uměleckém vzdělávání v jednotlivých obcích

Školní rok 2017/2018
1. pololetí

k 30. 9. 2017
2. pololetí

k 1. 2. 2018
Zruč nad Sázavou 245 235
Dolní Kralovice 60 61
Čechtice 15 17
Kácov 21 20
Trhový Štěpánov 15 16
Zbraslavice 33 36
Celkem 389 385
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Počty žáků v místech poskytovaného vzdělávání školní rok 2017- 2018

I. pololetí (k 30. 9. 2017)
Zruč nad Sázavou HO TO VO LDO Celkem
Počet žáků 128 30 72 15 245

Dolní Kralovice HO TO VO LDO Celkem
Počet žáků 21 - 33 6 60

Čechtice HO TO VO LDO Celkem
Počet žáků - - 15 - 15

Kácov HO TO VO LDO Celkem
Počet žáků 5 - 16 - 21

Trhový Štěpánov HO TO VO LDO Celkem
Počet žáků 9 - 6 - 15

Zbraslavice HO TO VO LDO Celkem
Počet žáků - - 33 - 33

Celkem 389

II.  pololetí (k 1. 2. 2018)
Zruč nad Sázavou HO TO VO LDO Celkem
Počet žáků 122 30 68 15 235

Dolní Kralovice HO TO VO LDO Celkem
Počet žáků 21 - 33 7 61

Čechtice HO TO VO LDO Celkem
Počet žáků - - 17 - 17

Kácov HO TO VO LDO Celkem
Počet žáků 5 - 15 - 20

Trhový Štěpánov HO TO VO LDO Celkem
Počet žáků 9 - 7 - 16
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Zbraslavice HO TO VO LDO Celkem
Počet žáků - - 36 36

Celkem 385

Část II.

Výsledky výchovy a vzdělání

Výchovné působení
Je důležité, aby si žáci školy uvědomili (za podpory rodičů), že ve výuce se musí řídit podle daného 
studijního zaměření (učebního plánu) a plnit  ročníkové výstupy (osnovy).  Na této problematice se 
neustále  pracuje  (třídní  přehrávky,  komunikace  s rodiči,  naslouchací  schránka  atd.)  a  v letošním 
školním roce nastalo výrazné zlepšení. Přijímací řízení do přípravných ročníků se tradičně zajišťuje ve 
spolupráci s MŠ a ZŠ Zruč nad Sázavou a okolních obcí (Kácov, Trhový Štěpánov, Dolní Kralovice, 
Čechtice, Zbraslavice). Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke 
vzdělání. Do základního studia I. a II. stupně jsou přijímání uchazeči na základě úspěšného vykonání 
přijímací  talentové  zkoušky  a  doporučení  přijímací  komise.  Žáci,  kteří  dlouhodobě  prokazují 
vynikající  studijní  výsledky,  přizpůsobujeme  výuku  možnostem  žáka  za  účelem  dosažení  jeho 
studijního  maxima  (rychlejší  postup  podle  ročníkových  výstupů,  posílení  hodinových  dotací  v 
individuální  i  kolektivní  výuce,  rozšíření  obsahu  učiva,  častá  účast  na  žákovských  a  veřejných 
vystoupeních, účast na soutěžích atd..). O posílení hodinové dotace pro individuální a kolektivní výuku 
u žáků vykazujících mimořádné schopnosti ve studiu rozhoduje ředitel školy na základě doporučení 
učitele  příslušného  studijního  zaměření  nebo  oboru.  V hudebním  oboru  provádějí  žáci  postupové 
zkoušky na konci školního roku, na základě kterých mohou postoupit do dalšího ročníku.

Celkový počet neomluvených hodin:
       
  školní rok 2016/2017                                                       školní rok 2017/2018
          
 60 13

                                 Prospěch žáků na škole ve školním roce 2017/2018

           Obor   Celkem Vyznamenání    Prospěl  Nehodnoceni         Ostatní

hudební 155 108 23 1 23

Literárně-dramatický 22 22 0 0 0

taneční 30 26 0 0 4

výtvarný 177 139 8 0 30

Celkem 382 303 31 0 48

Dospělí (SPD) --- --- --- --- ---

hudební 0 0 0 0 0

taneční 0 0 0 0 0

výtvarný 0 0 0 0 0

Celkem 0 0 0 0 0

CELKEM ŽÁKŮ 384 295 31 0 57
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Výuka probíhá dle učebních plánů č.j. 18418/95 a podle Školního vzdělávacího 
programu ZUŠ Zruč nad Sázavou   „Barevná škola“   (od 1. 9. 2015)  

Část III.

Údaje o výsledcích České školní inspekce

Ve školním roce 2017/2018 naši ZUŠ pracovníci ČŠI nenavštívili.

Část IV.

Údaje o pracovnících školy 

Odborná kvalifikace pedagogů ve školním roce 2017/2018 

kvalifikovaní pedagogové (absolventi odborných škol)              
  

95 %

výkonní umělci                                                                                     5 %

nekvalifikovaní pedagogové                                                                0 %

Konkrétní údaje o pracovnících školy (k 1. 9. 2017)

    Jméno Předmět, funkce
         
        Délka 
započtené praxe

Bělohradský Radek akordeon, EKN 18 let
Freml Jiří kytara 39 let
Freml Matěj MgA., Ph.D. kytara 11 let
Hüttlová Zdena taneční obor  2 roky
Jankulová Veronika kytara 14 let
Kluchová Miroslava klarinet, saxofon, hudební nauka 8 let
Kopřiva Jan Mgr. výtvarný obor 12 let
Krofta Jan bicí 1 rok
Kroftová Daniela sólový zpěv 14 let
Krutilová Tereza klavír, klavírní korepetice 8 let
Patera Lukáš akordeon, EKN 12 let
Paterová Kateřina housle, hudební nauka 10 let
Říhová Lenka Mgr. výtvarný obor 26 let
Schůrková Jitka violoncello, EKN, zobcová flétna 24 let
Veselý Václav literárně-dramatický obor 6 let
Vobořil Tomáš dechové nástroje žesťové, zobcová flétna 8 let
Bělohradská Eliška Ing. účetní 13 let
Rejhonová Ludmila uklízečka 33 let
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Přehled o pedagogických pracovnících ve školním roce 2017/2018 (k 1. 9. 2017)

Jméno Stupeň vzdělání Aprobace Počet hodin přímé
pedagogické činnosti

Bělohradský Radek vyšší odborné HO - akordeon 12/23
Freml Jiří vyšší odborné HO - kytara 9/23
Freml Matěj MgA., Ph.D. vysokoškolské doktorské HO - kytara 7,5/23
Hüttlová Zdena vyšší odborné TO 10/21
Jankulová Veronika vyšší odborné HO - kytara RD
Kluchová Miroslava vyšší odborné HO - klarinet 8/23
Kopřiva Jan Mgr. vysokoškolské magisterské VO 21/21
Krofta Jan vyšší odborné HO - bicí 8/23
Kroftová Daniela vyšší odborné HO - zpěv 11/23
Krutilová Tereza vyšší odborné HO - klavír 23/23
Patera Lukáš vyšší odborné HO - akordeon 23/23
Paterová Kateřina vyšší odborné HO - housle 17/21
Říhová Lenka Mgr. vysokoškolské magisterské VO 21/21
Schůrková Jitka vyšší odborné HO - violoncello 8/23
Veselý Václav střední s výučním listem výkonný umělec 9/21
Vobořil Tomáš vyšší odborné HO - trubka 20,5/23

Počet kvalifikovaných pedagogů (absolventů konzervatoře a AMU),
kteří nastoupili na školu

Školní rok 2017/2018                           Školní rok 2016/2017
                                              0               2

Počet pedagogických pracovníků (červen 2017, 2018)

Školní rok 2017/2018 Školní rok 2016/2017

Počet pedagogů celkem 16 17
z toho:
Počet pedagogů
s odbornou kvalifikací

                        15 16

Počet výkonných umělců 1 1
Počet nekvalifikovaných
pedagogů 0 0
Počet pedagogů 
v důchodovém věku

0
0

Věková struktura pedagogických pracovníků (červen 2018)

Počet 
pedagogů do 30 let 31-40 let 41-50 let 51-60 let nad 60 let v tom  

důchodci
průměrný věk

   Celkem 
        16 1 8 5 2 0 0 40

z toho 
žen
8

1 4 2 1 0 0 39
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků
školní rok 2017/2018

Datum konání Název Místo konání Jméno zaměstnance

září - listopad 2017
Základní umělecké vzdělávání  "management 

ZUŠ" Praha
Jiří Freml

Radek Bělohradský

18. - 20. 9. 2017 Celostátní setkání učitelů tanečních oborů ZUŠ
Bystré 

u Poličky Zdena Hüttlová

22. 9. 2017
Nové datové schránky orgánů veřejné moci ve 

školství Praha Ivana Pištěková

27. 9. 2017 Školení pro klávesové nástroje YAMAHA Zruč 
nad Sázavou

Radek Bělohradský
Lukáš Patera

Jitka Schůrková

6. - 8. 10. 2017 Seminář pro ústřední kolo 13. Soutěžní přehlídky 
výtvarného oboru ZUŠ

Šternberk Mgr. Lenka Říhová
 Mgr. Jan Kopřiva

18. 11. 2017 Drumcamp - bicí nástroje Praha Jan Krofta

3. 11., 10. 11., 
24. 11. 2017 Jak vybudovat zdravý a moderně znějící hlas Praha Daniela Kroftová

7. 12. 2017

Proměnná akustika - nastavování koncertní 
úpravy akustických podmínek v návaznosti na 
změnu v dispozici a obsazenosti sálu podle 
jednotlivých hudebních žánrů

Zruč nad 
Sázavou

Radek Bělohradský
Lukáš Patera

8. 12. 2017
Problematika edukace žáka s Aspergerovým 
syndromem na základní a střední škole Praha Mgr. Jan Kopřiva

12. - 13. 12. 2017
Celostátní vzdělávací setkání vedoucích 

pedagogických pracovníků ZUŠ Praha Jiří Freml

16. 1. 2018
 Společné vzdělávání a základy práce se žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami na ZUŠ a 
SUŠ

Zruč
nad Sázavou

všichni pedagogové 
ZUŠ

22. 1. 2018
Daň z příjmu ze závislé činnosti pro rok 2018 a 

roční zúčtování za rok 2017 Kutná Hora Ivana Pištěková
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27. 1. 2018 Využití nových metod a forem ve výuce 
tanečního oboru na ZUŠ

Jindřichův 
Hradec

Zdena Hüttlová

22. 2. 2018 GDPR ve školách od A do Z Praha Ivana Pištěková

16. 2. 2018
23. 2. 2018
2. 3. 2018

Kurz elektrické kytary: 
JAK NA RYCHLOST

Praha Tomáš Vobořil

16. - 18. 3. 2018
Pravdivý hlas - intenzivní workshop k probuzení 

hlasu tvého srdce Praha Daniela Kroftová

16. - 18. 3. 2018 Jak úspěšně zvládnout konkurz na ředitele školy Praha Jiří Freml

21. 3. 2018 Konzultace pro žadatele k výzvám 02_18_063 a 
02_18_064 Šablony II

Praha Jiří Freml
Radek Bělohradský

6. 4. 2018 Využití nových metod a forem ve výuce 
dechových nástrojů na ZUŠ

Praha Miroslava Kluchová

20. - 22. 4. 2018 Drumcamp - bicí nástroje Praha Jan Krofta

14. 5. - 15. 5. 2018 Celostátní vzdělávací setkání řídících pracovníků 
ZUŠ

Mikulov Jiří Freml

26. 5. 2018 Nová metodika hry na akordeon Praha Radek Bělohradský

30. 5. 2018
Využití nových metod a forem ve výuce hudebně 

teoretických předmětů na ZUŠ Hudební hry a 
nová učebnice hudební nauky Praha

Kateřina Paterová
Lukáš Patera

Část V.

Mimoškolní akce (koncerty, přehlídky, výstavy, soutěže) jednotlivých oborů a oddělení ZUŠ Zruč nad 
Sázavou  a  dalších  míst  poskytovaného  vzdělávání  (Čechtice,  Trhový  Štěpánov,  Kácov,  Dolní 
Kralovice, Zbraslavice)
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VÝTVARNÝ OBOR ZUŠ
školní rok 2017/2018

I. SOUTĚŽE a PŘEHLÍDKY

únor 2018 - Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice, téma Voda

květen - Mezinárodní dětská výtvarná soutěž Zlatý drak 2018 (Slovensko), 
téma „Premeny papiera“ (účast žáků J. Kopřivy)

                                   
březen             -    Výtvarná soutěž J. A. Baťa 120, Téma „Budování baťovských továren a 
                                   měst v Československu a ve světě“ (účast žáků J. Kopřivy)

Národní kolo: 
3. místo za grafiku „Ulice Tomáše Bati“ - Milan Dlouhý, 11 let

                                   Školní kolo za baťovské město Zruč nad Sázavou:
1. místo za grafiku „Ulice Tomáše Bati“ - Milan Dlouhý, 11 let (Zbraslavice)

2. místo za kresbu „Indiáni staví továrnu v džungli“, Petra Pišanová, 12 let 
                      (Čechtice)

3. místo za grafiku „Zruč“ - Ema Gregorová, 15 let (Čechtice)

duben - Výtvarná soutěž „Cesta zpět o sto let“ galerie GASK (účast žáků J. Kopřivy)
kategorie 1. stupeň ZUŠ / prostorová práce
1. místo - Tereza Staňková, „1918–2018“, ZUŠ Zruč nad Sázavou

březen - Výtvarná soutěž ”Požární ochrana očima dětí a mládeže“, Sdružení      
                                    hasičů Čech, Moravy a Slezska, téma „Vodní zdroje pro hašení požárů“ 
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2. místo, krajské kolo, kategorie ZUŠ 1 - Adam Bělina
1. místo, okresní kolo, kategorie ZUŠ 1- Adam Bělina
1. místo, okresní kolo, kategorie ZUŠ 2 - Magdaléna Sovjáková
2. místo, okresní kolo, kategorie ZUŠ 1 - Anna Boumová
2. místo, okresní kolo, kategorie ZUŠ 2 - Ema Káninská
3. místo, okresní kolo, kategorie ZUŠ 2 - Klára Tulachová (Čechtice)

         (Účast žáků J. Kopřivy)

II.   VÝSTAVY – AKCE

listopad - 13. Soutěžní přehlídka výtvarných oborů ZUŠ ČR „Oči dokořán 2017“
až září 2017 Šternberk; vystavené projekty: „Alenka v říši divů“ (účast žáků J. Kopřivy),
                                  „Moře“ (účast žáků L. Říhové)

listopad  - Adventní jarmark, prodejní stánek VO ZUŠ, 
pohlednice všech žáků výtvarného oboru ZUŠ 

                                   Zruč nad Sázavou (práce žáků L. Říhové, J. Kopřivy)

listopad  - Trochu strašidelný karneval (výstava na dušičkové téma) 
Hotel Baťov, Zruč nad Sázavou, (účast žáků L. Říhové, J. Kopřivy)

prosinec  - „Fotosoutěž nul a jedniček“ – výstava soutěžních prací v galerii 
                                   „Na mostě“ v ZUŠ, (účast žáků L. Říhové, J. Kopřivy)

prosinec  - Vánoční výstavy v ZUŠ ve Zruči n. Sázavou a na odloučených pracovištích   
v Kácově, v Dolních Kralovicích, Zbraslavicích, v Trhovém Štěpánově
 a v Čechticích

duben 2018 - Výstup na rozhlednu Babku a otevřené dveře ZUŠ (program pro   
dětské návštěvníky) – tvorba buttonů 
(práce žáků L. Říhové, J. Kopřivy)

24. květen - „ZUŠ OPEN 2018“  - venkovní výstava, slavnostní předávání cen 
                                    soutěže „J. A. Bati 120“, (práce žáků L. Říhové, J. Kopřivy)

květen   - Výstava „Nejen o včelách“ – postupová zkouška
                                   galerie „Na mostě“ ZUŠ Zruč nad Sázavou

(účast žáků L. Říhové ze Zruče nad Sázavou, Dolních Kralovic)

erven - Výstava u příležitosti Mezinárodní kytarové soutěže
budova ZUŠ, Zruč nad Sázavou, (práce žáků L. Říhové, J. Kopřivy)

erven - Výstava ve Včelím světě Hulice (trvání do října 2018), plošné i prostorové 
práce, (práce žáků L. Říhové, J. Kopřivy)

30. červen - Výstava na festivalu „Barevné město“
Zručský dvůr, Zruč nad Sázavou, (práce žáků L. Říhové, J. Kopřivy)  

erven - Závěrečné výstavy na všech pracovištích ZUŠ (Kácov, Dolní Kralovice, 
Zbraslavice, v Trhový Štěpánov, Čechtice)
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erven - Výstava u příležitosti 700 let Kácova
Kácov, (výběr z prací kácovských žáků J. Kopřivy)

25. červen - Výstava absolventů – „dernisáž“, předávání závěrečných vysvědčení
(účast žáků L.Říhové, J. Kopřivy)

III. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (střední školy s uměleckým zaměřením)            

Jakub Třeský se umístil na 1. místě v talentových zkouškách se na SPŠ Hradec Králové,
obor uměleckořemeslné zpracování kovů (žák J. Kopřivy)

Nikola Kubálková byla na Střední odbornou školu uměleckoprůmyslovou Světlá nad Sázavou, 
Obor výtvarné zpracování keramiky a porcelánu (žákyně J. Kopřivy)

Pavla Jelínková byla přijata na Střední odbornou školu uměleckoprůmyslovou Světlá nad Sázavou, 
Obor Design interiéru zaměření bytový architekt (žákyně J. Kopřivy)

Jaroslav Novotný  byl přijat na Střední odbornou školu uměleckoprůmyslovou Světlá nad Sázavou, 
Obor Design interiéru – zaměření bytový architekt (žák L. Říhové)

Absolventi:     
Barbora Pokorná, Veronika Janečková, Soňa Kmochová, Marie Vilimovská, Pavla Jelínková 
Václav Novotný, Jakub Třeský, Filip Šafler (J. Kopřiva)

Aneta Čarková, Aneta Zemanová, Klára Měšťánková, Anna Dufková, Aneta Kamarýtová, Kateřina 
Langrová,Jarosalav Novotný, Jan Urbánek (L. Říhová)

IV. EXKURZE

18. říjen 2017 - Exkurze výtvarného oboru ZUŠ do pražských galeríí: Rudolfinum - Kryštof 
Kintera – „Nervous trees“ /  Veletržní palác – Impresionisté, stálá expozice

                                   Praha
30. říjen - Exkurze do pražských galerií - "Světlo v obraze: český impesionismus" na 

Pražském Hradě, František Kupka a Emil Filla, Muzeum Kampa
                                   Praha
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                                                               Fotografie z výuky výtvarného oboru
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               Exkurze: Rudolfinum – K. Kintera / Veletržní palác - impresionismus
                                                                     

                 

           
Exkurze: Jízdárna Pražského hradu – Český impresionismus / Muzeum Kampa
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                                       Adventní jarmark – stánek výtvarného obor

    
                              Trochu strašidelný karneval – malování na obličej

    
ZUŠ OPEN – venkovní výstava a dílna, tvorba originálních placek
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                  Výstava nejen o včelách v ZUŠ a instalace ve Včelím světě v Hulicích

        

     
                                                    Malujeme v plenéru

16



                        Článek v MF Dnes – soutěž „Cesta zpět o sto let“, galerie GASK
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                                             Plakáty na některé akce ZUŠ
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                      Dernisáž výstavy absolventů a předávání závěrečných vysvědčení

TANEČNÍ OBOR ZUŠ
školní rok 2017 / 2018

I. SOUTĚŽE a PŘEHLÍDKY

14. únor 2018 - Soutěžní přehlídka žáků ZUŠ (krajské kolo) vyhlášená MŠMT                 
                                    název choreografie: "Pouštní růže“
                                    Čáslav (účast žákyň Z. Hüttlové)

II.    VYSTOUPENÍ - AKCE 

5. listopad 2017 - Dětský karneval 
Hotel Baťov, Zruč nad Sázavou
(účast žákyň Z. Hüttlové)

3. prosinec      - Zručský předvánoční jarmark „Nedaleko vánočního stromečku“                    
Nádvoří zručského zámku, Zruč nad Sázavou

                                   (účast žákyň Z. Hüttlové)

17. prosinec - Vánoční představení „Když vločky padají“
Sál ZUŠ, Zruč nad Sázavou
(účast žáků Z. Hüttlové)
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Dětský karneval                                                          Zručský předvánoční jarmark
 

Vánoční představení „Když vločky padají“

Soutěžní přehlídka tanečního oboru (Čáslav)

5. květen 2018 - Taneční WORKSHOP
ZUŠ Zruč nad Sázavou
(účast žáků Z. Hüttlové)
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Taneční workshop

24. květen - „ZUŠ OPEN“ – choreografie „Tanec víl“
prostor Zručského dvora
(účast žáků Z. Hüttlové)

    
                                                                ZUŠ OPEN

11. červen - Závěrečné představení – choreografie „Letem světem s Petrem Panem“
Sál ZUŠ, Zruč nad Sázavou
(účast žáků Z. Hüttlové)

     
Závěrečné představení žáků tanečního oboru

LITERÁRNĚ – DRAMATICKÝ OBOR ZUŠ
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                                      školní rok 2017/2018

I. VYSTOUPENÍ a AKCE

5. listopad 2017   -  Účinkování  žáků v programu Trochu strašidelného karnevalu v hotelu Zruč. 
Kostýmované vystoupení s ukázkami studovaného autorského divadelního představení Buchty v pekle 
a spolupráce při soutěžích pro děti.
Vystoupili: František Maxa, Anežka Maxová, Václav Maxa, Tomáš Pivoňka, Julie Lhotská.

                        
Dětský karneval                                                                    Buchty v pekle

5. listopad 2017   -   Vystoupení  žáků v Adventním programu na zámku – přednes autorských 
vánočních příběhů o Svaté Barboře; Serváci, Pankráci a Bonifácovi, Svatém Martinovi a Svaté Lucii. 
Vystoupili: František Maxa, Tomáš Pivoňka, František Jelínek, Ondřej Melcr, David Marhan.¨

14. prosinec 2017  -  Pohádka Václava Veselého Buchty v pekle. Dopolední opakované představení 
pro žáky základní školy a večerní repríza pro rodiče a veřejnost. 
Vystoupili: František Maxa, Anežka Maxová, Václav Maxa, Tomáš Pivoňka, Julie Lhotská, František 
Jelínek, David Marhan a Ondřej Melcr.
21. prosinec 2017  -  Pohádka Václava Veselého Buchty v pekle. Dopolední opakované představení 
pro děti mateřské školy a žáky základní. 
Vystoupili: František Maxa, Anežka Maxová, Václav Maxa, Tomáš Pivoňka, Julie Lhotská, František 
Jelínek, David Marhan a Ondřej Melcr.

                 

25. leden 2018  -  Zájezd do Tylova divadla v Kutné Hoře, divácká účast na představení „Ve starém 
skladu se svítí!“ v podání studentů Tylovy herecké školy v Kutné Hoře. Setkání s herci v šatně Malé 
scény po představení.
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14. duben 2018  -  Zájezd do Tylova divadla v Kutné Hoře, divácká účast na představení „Když se 
zhasne“ v podání Divadla za oponou. Setkání s herci v šatně Malé scény po představení.

        

      
26.  duben -  Trojí  uvedení  pořadu „Co s tím?“ pro žáky Základní  školy ve Zruči  nad Sázavou - 
interpretace žákovských textů (umělecký přednes poezie a prózy) a jevištní dramatizace textů  na téma 
budoucnost světa, doplněné hudebním podkresem, obrazovým materiálem a efekty. Pořad byl uváděn 
ke Dni Země. 
Připravili  a  účinkovali: František  Maxa,  Anežka  Maxová,  Václav  Maxa,  Tomáš  Pivoňka,  David 
Marhan, Ondřej Melcr, František Jelínek, Zdeněk Jelínek, Václav Novotný, Milan Maxa, Bartoloměj 
Pacal, Vojtěch Scholze, Matěj Scholze
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4. květen 2018  -  Zájezd do Tylova divadla v Kutné Hoře, divácká účast na představení „Písnička 
pro SuperHvězdu“  v podání herců kutnohorské Tylovy herecké školy. Setkání s herci v šatně Malé 
scény po představení.

           

11. květen 2018  -  Divácká účast na zájezdovém představení Divadla za oponou „Central Park 
West„v sále ZUŠ. Setkání s herci po představení.

4.  květen  2018  -   Zájezd  do  Tylova  divadla  v Kutné  Hoře,  divácká  účast na  představení 
„tragikomedie Zlomatka“, v podání herců kutnohorského Divadla za oponou. Setkání s herci v šatně 
Malé scény po představení.
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31. květen 2018 -  Produkce  a  herecká  účast  v premiéře  převzatého  divadelního  představení 
„Písnička pro SuperHvězdu“ v rámci festivalu dětského divadla „Dolnokralovické hraní 2018“. 
Připravili  a  účinkovali: Jan  Bohuňovský,  Adéla  Vozábová,  Adriana  Krátká,  Jaroslav  Novotný, 
Michaela Chmelová, Anna Dufková, Alexandra Nováková.

    

HUDEBNÍ OBOR ZUŠ
       školní rok 2017/2018

Kytarové oddělení

I. SOUTĚŽE a HUDEBNÍ FESTIVALY

2. březen 2018  -  celostátní soutěž ve hře na kytaru „PRAGuitarra Clássica 2018“   (ČR)  
Gabriela Sochůrková - Čestné uznání - kategorie I.
Ondřej Pekárek - účast - kategorie II.

        

19. březen 2018  -  „Ružomberská klasická gitarra 2018   (SK)  
Dominika Rývová - účast - kategorie I.
Gabriela Sochůrková - 2. místo - kategorie I.
Ondřej Pekárek - 1. místo - kategorie II.
Anežka Pažoutová - 3. místo - kategorie IV.
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                       Dominika, Gabča, Ondřej na Slovensku na kytarové soutěži v Ružomberoku

         
18. květen 2018  -  Hradecké Guitarreando 2018   (ČR  )  

kytarové trio   -   Čestné uznání - kategorie I.
(O. Pekárek, C. Dřevikovská, D. Bláha)
kytarové trio - 3. místo - kategorie II.  
(A. Pažoutová, M. Šimek, T. Chlubna)

   
     Slavnostní předávání cen a vyhlášení výsledků kytarové soutěže v komorní hře (Hradecké Guitarreando)

   16. červen 2018  - Mezinárodní kytarová soutěž Zruč nad Sázavou 2018   (ČR)  
Dominika Rývová        - účast -  kategorie I.
Gabriela Sochůrková     - Čestné uznání -  kategorie I.
Ondřej Pekárek       - Čestné uznání - kategorie II.
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Připrava Domči a Gabči na soutěžní výkon                       Dominika při svém výstupu se velmi soustředí

   
Čestné uznání je doma (G. Sochůrková - I. kategorie, O. Pekárek – II. kategorie)

II. KONCERTY 

17. leden 2018 - Třídní přehrávka
                                               sál ZUŠ, Zruč n/S

(účast žáků ze třídy J. Fremla, M. Fremla)

    
Kytarová třída Barbora Bělohradská

30. květen - Třídní přehrávka
                                               sál ZUŠ, Zruč n/S

(účast žáků ze třídy J. Fremla, M. Fremla)
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24. květen - „OPEN ZUŠ“ -  Večerní koncert

                                     sál ZUŠ, Zruč n/S
                                               (účast žáků J. Fremla)

 
28. květen           -             Absolventský koncert 
                                               (Anežka Pažoutová - kytara)

            sál ZUŠ, Zruč n/S
                                               (účast žákyně ze třídy M. Fremla)

III. EXKURZE

14. červen - Michal Svoboda (koncert), Karolína Kawuljaková (koncert)
účast žáků kytarové třídy

                                  kostel Povýšení sv. Kříže, Zruč n/S

15. červen - Petr Nouzovský + Miriam Rodrigues Brüllová (koncert)
účast žáků kytarové třídy

                                  kostel Povýšení sv. Kříže, Zruč n/S

16. červen - Epoque Quartet a Siempre Nuevo 4+2 (koncert)
účast žáků kytarové třídy

                                  Malý sál, hotel Baťov, Zruč n/S

III. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (střední školy s uměleckým zaměřením)            

Anežka Pažoutová byla přijata na Pražskou konzervatoř do třídy Patricka Vacíka

         
Absolventi: 
Anežka Pažoutová - 7 ročník /I. stupně (žákyně ze třídy M. Fremla)

Klavírní oddělení 

I. SOUTĚŽE a HUDEBNÍ FESTIVALY

V tomto školním roce se žáci klavírního oddělení nezúčastnili žádné soutěže a hudebního festivalu.

II. KONCERTY A PŘEHRÁVKY

12. prosinec 2017 - Třídní přehrávka klavíristů
 sál školy, Zruč nad Sázavou

(účast žáků ze třídy T. Krutilové a L.Patery)
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Společná fotografie žáků klavírní třídy                 Vilímovská Veronika a Krutilová Tereza (vyučující)

15. květen 2018 - Třídní přehrávka klavíristů
sál školy, Zruč nad Sázavou
(účast žáků ze třídy T. Krutilové a L.Patery)

 

              Šídlová Markéta         Společná fotografie žáků klavírní třídy

Absolventi klavírní třídy 2017/2018:
Ema Gregorová 7/I (ze třídy p. uč. L.Patery) 

Gregorová Emma a Patera Lukáš (vyučující) Emma Gregorová

III. EXKURZE

V tomto školním roce se žáci klavírního oddělení nezúčastnili žádné exkurze.
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Akordeonové a keyboardové oddělení

I. SOUTĚŽE 

V letošním školním roce se žáci oddělení akordeonu a keyboardů nezúčastnili soutěží a přehlídek.

II. KONCERTY A PŘEHRÁVKY

13. prosinec 2017 - Třídní přehrávka akordeonové třídy 
sál školy, Zruč nad Sázavou
(účast žáků ze tříd L. Patery a R. Bělohradského)

9. květen 2018 - Třídní přehrávka akordeonové třídy 
sál školy, Zruč nad Sázavou
(účast žáků ze tříd L. Patery a R. Bělohradského)

16. květen - Třídní přehrávka keyboardové třídy 
sál školy, Zruč nad Sázavou
(účast žáků ze tříd L. Patery, R. Bělohradského, J. Schůrkové)

Patera Lukáš (vyučující) a Machyán Jiří                     Společné foto žáků akordeonového oddělení

 

Bláhová Anetka/třídní přehrávka keyboardů         Keyboardová třída/třídní přehrávka

III. EXKURZE

27. září 2017 - Další vzdělávání / hra na elektronické klávesové nástroje. 
Prezentace elektronických klávesových nástrojů zn. YAMAHA
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Michal Jakub Tomek, sál ZUŠ

          Michal Jakub Tomek (lektor) při vzdělávací akci určené pedagogům a žákům

Dechové oddělení (žesťové a dřevěné nástroje)

I. SOUTĚŽE a HUDEBNÍ FESTIVALY

Ve školním roce 2017/2018 se žáci  dechového oddělení  ve  Zruči  nad  Sázavou zúčastnili  hudební 
soutěže základních uměleckých škol vyhlášených MŠMT 

15. únor 2018 -  Školní kolo národní soutěže ve hře na dechové nástroje, ZUŠ Zruč n. S.
Andrea Čermáková /trubka/ - 1. místo s postupem 
Josef Dušek /trubka/            - 1. místo s postupem
Anna Marie Drobková /z. flétna/ - 1. místo s postupem

20. únor  -  Okresní kolo národní soutěže ve hře na dechové nástroje, ZUŠ Čáslav
Andrea Čermáková /trubka/ - 1. místo s postupem 
Josef Dušek /trubka/            - 1. místo s postupem
Anna Marie Drobková /z. flétna/ - 3. místo 

 27. březen  -  Krajské/oblastní kolo národní soutěže ve hře na dechové nástroje, ZUŠ Kolín
Andrea Čermáková /trubka/ - 3. místo 
Josef Dušek /trubka/            - 3. místo 

        

       Drobková Anna Marie, Čermáková Andrea a Dušek Josef před ZUŠ Čáslav a Kolín
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II. KONCERTY

23. leden 2018 -         Třídní přehrávka
                                              sál školy, Zruč n/S  
                                             (účast žáků M. Kluchové a T. Vobořila)

        
 

                   Společná fotografie žáků dechového oddělení - Třídní přehrávky 

Průdková Magdalena Kubínová Denisa Svobodová Marie

     29. květen 2018 - Třídní přehrávka
                                               sál školy, Zruč n/S  
                                               (účast žáků M. Kluchové a T. Vobořila)

2. prosinec 2017        -         Adventní jarmark
                                              náměstí, Dolní Kralovice
                                             (žáci T. Vobořila – Dolní Kralovice)  

Absolventi dechové třídy 2017/2018:
Zdeněk Kratochvíl 4/I (ze třídy p.uč. Vobořila)
Kateřina Langrová 7/I (ze třídy p.uč. Vobořila)
Tereza Tůmová 7/I (ze třídy p.uč. Vobořila)
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III. EXKURZE

Ve školním roce 2017 / 2018 se žáci dechové třídy neúčastnili exkurzí.

Pěvecké oddělení

I. SOUTĚŽE 
12. únor 2018   -              Okresní kolo národní soutěže v     sólovém a komorním zpěvu, ZUŠ Zruč n. S.  
Lucie Machánová /zpěv/ - 2. místo 
Anežka Pažoutová /zpěv/            - 2. místo 
Markéta Šídlová /zpěv/            - 2. místo 

Společné foto všech soutěžících a jejich pedagogů

II. KONCERTY A PŘEHRÁVKY 

15.ledna 2018 - Třídní přehrávka pěvecké třídy
sál školy, Zruč n/S 

14. květen - Třídní přehrávka pěvecké třídy
sál školy, Zruč n/S  
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Heryč Adéla na třídních přehrávkách                 Třídní přehrávky – sál ZUŠ (společné foto zpěváků a 
bubeníků)

III. EXKURZE

Ve školním roce 2017 / 2018 se žáci pěvecké třídy neúčastnili exkurzí.

 Machyánová Lucie na třídních přehrávkách Kelersová Klaudie na třídních přehrávkách

Marie Vilimovská (foto Boumis) Marie Vilimovská – Absolventský koncert

Absolventi: 
Marie Vilimovská - 7 ročník /I. stupně (žákyně ze třídy D. Kroftové)

Smyčcové oddělení

I. SOUTĚŽE 

V letošním školním roce se žáci smyčcového oddělení nezúčastnili soutěží a přehlídek.
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II. KONCERTY A PŘEHRÁVKY 

21. květen 2018  -           Třídní  přehrávka houslové a violoncellové třídy
                                                sál ZUŠ, Zruč n/S 

                                               
   Tomáš Včelák na třídní přehrávce            Smyčcový soubor

                                                                  Třídní přehrávka

III. EXKURZE

Ve školním roce 2017 / 2018 se žáci smyčcového oddělení neúčastnili exkurzí.

 Scholze Matěj (foto Boumis)    Brzoň Jan (foto Boumis)
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Společné foto absolventů 28. května 2018 Scholze Matěj při svém výkonu na koncertě

Absolventi 2017/2018:

Matěj Scholze 7/I  (ze třídy pí.uč. Paterové)
Jan Brzoň 7/I (ze třídy pí.uč. Schůrkové)

Oddělen  í bicích nástrojů  

I. SOUTĚŽE 

Ve školním roce 2017/2018 se žák bicího  oddělení  Ondřej  Bělohradský zúčastnil  národní  soutěže 
ve hře na bicí nástroje vyhlášené MŠMT 

8. leden 2018     - Školní kolo národní soutěže ve hře na bicí nástroje, ZUŠ Zruč n. S.  
Ondřej Bělohradský /bicí nástroje/ - 1. místo s postupem 

19. únor     -     Okresní kolo národní soutěže ve hře na bicí nástroje, ZUŠ Kutná Hora  
Ondřej Bělohradský /bicí nástroje/ - 1. místo s postupem 

 22. březen    -  Krajské/oblastní kolo národní soutěže ve hře na bicí nástroje, ZUŠ Kladno
Ondřej Bělohradský /bicí nástroje/ - 3. místo 

II. KONCERTY A PŘEHRÁVKY

Žáci  oddělení  bicích  nástrojů  vystoupili  v rámci  veřejných  koncertů  a  vystoupení  individuálně 
nebo v komorních seskupeních ZUŠ. 

22. leden 2018 -  Třídní přehrávka třídy bicích nástrojů
 sál školy, Zruč n/S  

14. květen -  Třídní přehrávka třídy bicích nástrojů
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 sál školy, Zruč n/S                                         

Vít Hromas, třídní přehrávka                                             Láďa Dufek, třídní přehrávka 

         Vláďa Klouda, třídní přehrávka                Společné foto pěveckého oddělení a oddělení bicích nástrojů

HUDEBNÍ SKUPINY:

Šššram, Junioři  -  Zruč nad Sázavou
Flétnový soubor -  Dolní Kralovice
Komorní soubor -  Zruč nad Sázavou
Pěvecký sbor -  Zruč nad Sázavou

     
5. listopad 2017  - Trochu strašidelný karneval

sál Hotelu Baťov, Zruč nad Sázavou

2. prosinec         -         Adventní jarmark
                                             náměstí, Dolní Kralovice

3. prosinec - Adventní jarmark
Zručský zámek – nádvoří

24. květen 2018 - ZUŠ OPEN
Zručský statek
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Vystoupení kapely v rámci akce „Trochu strašidelný karneval“ – 5. listopadu 2017

Vystoupení pěveckého sboru a školních kapel v rámci akce „Adventní jarmark“ – 3. prosince 2018
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Vystoupení kapel a pěveckého sboru v rámci akce „ZUŠ OPEN 2018“ u Zručského statku
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Večerní vystoupení žáků ZUŠ, bývalých absolventů a dalších hostů v rámci akce ZUŠ OPEN 2018 
v sále ZUŠ

Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou
Na Pohoří 575, 285 22 Zruč nad Sázavou

Koncerty a vystoupení pro veřejnost v I. pololetí školního roku 2017/2018

23. říjen 2017 - Žákovský koncert
sál ZUŠ

5. listopad  - Trochu strašidelný karneval
Hotel Baťov, Zruč nad Sázavou

2. prosinec                  -         Adventní jarmark
                                             náměstí, Dolní Kralovice

3. prosinec  - Zručský předvánoční jarmark
Zámek Zruč nad Sázavou – nádvoří

12. prosinec - Vystoupení pro pečovatelský dům
Pečovatelský dům Zruč nad Sázavou                                      

18. prosinec  - Vánoční koncert pro MŠ
sál ZUŠ, Zruč n/S 

18. prosinec  - Vánoční koncert a výstava žáků VO
ZUŠ Zruč nad Sázavou 

19. prosinec  - Vánoční koncert a výstava žáků VO
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Kácov

20. prosinec  - Vánoční koncert a výstava žáků VO
Trhový Štěpánov

21. prosinec  - Vánoční koncert a výstava žáků VO
kinosál Dolní Kralovice

Koncerty a vystoupení pro veřejnost v II. pololetí školního roku 2017/2018

12. únor 2018 - Žákovský koncert
sál ZUŠ 

17. duben - Žákovský koncert
sál ZUŠ 

21. duben - Otevírání turistické sezóny
Zručský zámek – nádvoří

24. květen - ZUŠ OPEN
Zručský statek a sál ZUŠ

28. květen - Absolventský koncert 
sál ZUŠ

14. - 17. červen 7. ročník Mezinárodní kytarové soutěže „Zruč nad Sázavou 2018“
    (sál ZUŠ, Zrcadlová síň, Hotel „Zruč“, kostel Povýšení sv. Kříže)

18. červen  - Závěrečný koncert a výstava žáků VO
ZUŠ Zruč nad Sázavou 

19. červen - Závěrečný koncert a výstava žáků VO 
ZŠ Kácov

20. červen - Závěrečný koncert a výstava žáků VO
Sokolovna Trhový Štěpánov

25. červen - Závěrečný koncert a výstava žáků VO
kinosál Dolní Kralovice 

Žákovský koncert Vystoupení pro pečovatelský dům ve Zruči
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Trochu strašidelný karneval               Zručský adventní jarmark

Vánoční vystoupení pro MŠ Vánoční koncert ve Zruči

Vánoční koncert v Dolních Kralovicích Vánoční koncert pro Mateřské školy
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Žákovský koncert v únoru 2018 Žákovský koncert v dubnu 2018

    
Otevírání turistické sezóny                                                    ZUŠ OPEN – Zručský statek

ZUŠ OPEN – večerní koncert                                    Společné foto absolventů – školní rok 2017/2018

Závěrečný koncert v Dolních Kralovicích

Část VII.

a) Další údaje, týkající se záměru školy, její orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje

Posláním školy je poskytovat základy vzdělání ve všech uměleckých oborech a zajistit výrazně 
nadaným žákům přípravu  ke  studiu  na  středních  školách  uměleckého zaměření,  ostatním kulturní 
vyžití se zaměřením k praktickému využití na amatérské úrovni pro svoji potřebu, město a okolí. Velmi 
důležité  je  pořádání  kulturních  akcí,  koncertů,  soutěží  a  výstav  pro  veřejnost.  S tím souvisí  také 
podchycování talentovaných dětí od předškolního věku a poskytování odborného vzdělání v aktivní 
umělecké činnosti, ale také je třeba dovést žáky k lásce a porozumění hudebního, 
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výtvarného, tanečního a literárně dramatického umění. Proto škola podporuje i finančně u svých žáků 
návštěvy koncertů, u žáků výtvarného oboru velmi hodnotné výstavy v Praze a to za podpory Spolku 
SRPŠ,  který  pracuje  při  naší  ZUŠ.  Všechny obory jsou  budovány vyváženě  a  žádný  z nich  není 
vedením školy protěžován. Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou se svými místy poskytovaného 
vzdělávání zajišťovala ve školním roce 2017/18 základní umělecké vzdělání pro 389 žáků. 

Škola sídlí v prostorách komplexu ZŠ Zruč nad Sázavou v pavilónu C, Na Pohoří 575. Nově 
zrekonstruovaná budova Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou je odpovídajícím zázemím pro 
výuku všech čtyř uměleckých oborů jak v technickém i v materiálovém vybavení. Škola je vybavena 
moderními technologiemi umožňující zlepšení a výrazné zkvalitnění výuky a odpovídá představám 
základního uměleckého školství 21. století. 

V dalších  místech  poskytovaného  vzdělávání  výuka  probíhá  v pronajatých  prostorách 
základních a mateřských škol. K veřejným vystoupením žáků jsou využívány komerční prostory obcí. 

Priority: 

být  centrem  základního  uměleckého  vzdělávání,  které  je  respektováno  pro  osobní  přístup,  
prokazatelně  smysluplné výsledky své  činnosti  a  dobrou komunikaci  se  zákonnými zástupci  
žáků, zřizovatelem školy a širokou veřejností

být místem, kde se realizují zajímavé projekty a kulturní akce, a kde se žáci setkávají s úspěchem i  
neúspěchem a učí se zodpovědně přijímat jejich důsledky

vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci, rozvíjet u žáků schopnost spolupráce a  
respekt k práci a úspěchům vlastním i druhých, připravovat žáky k tomu, aby se projevovali  
jako  svébytné,  svobodné  a  zodpovědné  osobnosti,  uplatňovali  svá  práva  a  naplňovali  své  
povinnosti

klást důraz na tvorbu komorních a souborových seskupení v hudebním oboru, nadále zajišťovat  
žákům z dalších míst poskytovaného vzdělávání stabilní podmínky k pravidelnému vzdělávání se  
v kolektivní instrumentaci (možnost dopravy služebním vozidlem)

b) Materiálně technické, prostorové a jiné podmínky školy

Hlavní  budova  školy  ve  Zruči  nad  Sázavou  je  vybavena  moderními  technologiemi 
umožňujícími zlepšení a výrazné zkvalitnění výuky a odpovídá představám základního uměleckého 
školství 21. století (31. 5. 2011 byla ukončena realizace projektu „Rekonstrukce Základní umělecké 
školy Zruč nad Sázavou“). Technické vybavení ve škole umožnilo velký rozvoj moderních forem 
profesně zaměřeného umění. Důležitým předpokladem je další systematické proškolování pedagogů 
v souvislosti s možnostmi využití moderních technologií v rámci jednotlivých oborů. 

Prostory pro výuku hudebního, výtvarného, tanečního a literárně-dramatického oboru ve Zruči 
nad Sázavou jsou kapacitně vyhovující a jsou této výuce téměř uzpůsobeny. Přesto bude vedení školy 
usilovat u svého zřizovatele, Města Zruč nad Sázavou, o rozšíření stávající budovy o dvě učebny (bicí 
nástroje, zkušebna souborových kolektivů), o sklad všech oborů a samostatnou spisovnu. V roce 2019 
(po  dohodě  se  zřizovatelem)  bude  usilovat  o  vypracování  studie  ke  stavebnímu  projektu  dalších 
prostor školy. 

V letošním roce chci dokončit úpravy sálu v hlavní budově školy -  instalace krycích lišt na 
obložení kabelových rozvodů a kamerového systému pro snímání audiovizuálního obrazu pódia, který 
bude promítán na monitory počítačů ve víceúčelové učebně. 

Dále se budu snažit přesvědčit svého zřizovatele o nutnosti instalace klimatizace do prostor 
využívaných v horním patře budovy ZUŠ a k tomuto účelu budu také zřizovatele žádat o finanční 
prostředky.  V období  od  dubna  do  října  při  venkovní  teplotě  nad  25  stupňů  Celsia  jsou  v těchto 
prostorách  budovy  zcela  nepřijatelné  klimatické  podmínky.  Teplota  v učebnách  a  kancelářích 
v odpoledních  hodinách  mnohdy  přesahuje  30  stupňů  Celsia,  a  to  shledávám  pro  výuku  jako 
nevyhovující. 
Prostory v dalších místech poskytovaného vzdělávání (základní školy) pro výuku uměleckých oborů 
jsou  celkem  dostačující.  Dosud  se  nepodařilo  získat  vhodnější  učebny  a  vyřešit  lépe  prostorové 
podmínky. Z těchto důvodů vedení dlouhodobě usiluje o získání vlastních učeben v ZŠ, které by lépe 
vyhovovaly potřebám a kvalitní výuce v ZUŠ.
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c) Prezentace na veřejnosti a partnerství

ZUŠ  Zruč  nad  Sázavou  se  podílí  na  organizování  kulturního  života  ve  městě  a  nadále  bude 
prezentovat své umělecké aktivity prostřednictvím svých žáků a pedagogů na veřejnosti.  Nabízí se 
možnost rozšířit aktivity mimo Českou republiku. Jednou z možných cest je navázání spolupráce – 
uzavření  partnerství  se  školou  podobného  typu  ze  Slovenské  republiky.  V současné  době  probíhá 
jednání s kolegy ze ZUŠ Levoča. 

Škola  často  spolupracuje  s jinými  institucemi.  Je  třeba  neustále  hledat  nové  cesty  a  možnosti 
uplatnění kvalitních „produktů“ činnosti školy při různých i netradičních příležitostech. Na kulturních 
projektech budu aktivně spolupracovat se zřizovatelem (Odbor kultury, školství a sportu Města Zruč 
nad Sázavou), ostatními školami i s obecními úřady v dalších místech poskytovaného vzdělávání. Mojí 
další  snahou bude navázání  spolupráce  se ZUŠ Vlašim a  Kutnou Horou (společné  projekty).  Pro 
kvalitní propagaci a prezentaci činnosti školy a rychlé informování veřejnosti je potřebné pravidelně 
aktualizovat webové stránky školy.

Část VIII.

Zhodnocení a závěr

Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou má nezastupitelné postavení v systému kulturního 
působení  na  děti  a  mládež  v našem  městě  a  v blízkém  okolí.  Napomáhá  všestrannému  rozvoji 
osobnosti,  kulturních aktivit,  zájmu o umění. Vede děti  k samostatnosti,  společenské angažovanosti 
formou návyku k účelnému aktivnímu využití volného času po dobu školní docházky i v dalším životě.
ZUŠ ve svých čtyřech oborech (hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický) obsahuje celou šíři 
kulturních  aktivit.  Celý  systém  výuky  vede  žáky  k přípravě  vnímavých  posluchačů  koncertů, 
návštěvníků  divadel  a  výstav.  Absolventi  ZUŠ  se  projevují  jako  aktivní  konzumenti  kulturně 
výchovných aktivit s náročnými požadavky na hodnotu a jsou ve svém okolí a hlavně pro svoji rodinu 
záštitou kulturnosti.

Je  třeba  neustále  pracovat  na  budování  dobrého  jména  školy.  Tento  úkol  spočívá  v rukou
vedení  a  všech  zaměstnanců  ZUŠ.  Dobré  jméno  školy  pomáhá  tvořit  vstřícné  a  ochotné  jednání 
s rodiči,  žáky,  úřady  a  souvisí  i  s kvalitní  přípravou  hodnotných  a  kvalitních  pořadů,  koncertů  a
výstav  pro  veřejnost.  Výsledky společného  úsilí  jsou  nejlepší  reklamou  a  vizitkou školy.  Je  však 
nesmírně důležité výsledky vhodně mediálně prezentovat - ve městě, v republice i v zahraničí. 

Cítím, že je nutné dále pokračovat v rozvíjení již fungujících aktivit a flexibilně reagovat na 
nové  podněty,  neustále  veřejně  poukazovat  na  kvality,  jaké  přináší  kultura  a  umění  do  celé  naší 
společnosti. Působení dalších škol (ZŠ, MŠ) ve městě skýtá navíc možnosti vzájemné spolupráce a 
výměny zkušeností a přispívá k oboustranné snaze zkvalitnit nabídku a práci našich škol. Měli bychom 
si uvědomit, že nejdůležitější pro děti je to, aby chodily do školy rády. Naším úkolem je jim připravit 
radostné  a  tvořivé  prostředí.  Umělecké  obory  naší  školy  umožní  žákům ovládat  různé  umělecké 
disciplíny zejména díky odborně získaným dovednostem. Ve svém životě pak mohou pokračovat v 
dalším  profesionálním  vzdělávání  či  v  aktivním  pěstování  uměleckého  oboru.  Cílem  školy  je 
v neposlední  řadě  to,  aby  si  žáci  pěstovali  kladný  vztah  k umění.  Při  tom  klademe  důraz  na 
profesionální přístup. Díky profesionální výuce budou absolventi školy vybaveni nejen praktickými 
dovednostmi, ale i uměleckou představivostí.

Naše škola je zřizována Městem Zruč nad Sázavou. Z toho plyne naše odpovědnost zajistit 
postavení ve městě jako základní složky uměleckého vzdělávání a současně jako kulturní centrum. Se 
svými kolektivy i jednotlivci se výrazně podílí na kultuře pro mládež i dospělé.

Kulturní život města je naplňován našimi aktivitami. V průběhu školního roku jsme zajistili  
60 vystoupení, výstav, koncertů, výchovných koncertů pro mládež, dospělé ve Zruči nad Sázavou a  
širokém okolí.

Jsem přesvědčen, že škola plní dobře své poslání umělecké školy, ať už ve výuce ve všech 
uměleckých oborech, ale i v přípravě žáků na střední školy uměleckého zaměření, nebo v seznamování 
žáků s výkony profesionálních umělců a tím rozšiřováním jejich uměleckých obzorů a obohacením 
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jejich života o umělecké prožitky.  Ve školním roce 2017/18 zajišťují výuku v  Základní umělecké  
škole Zruč nad Sázavou 95% kvalifikovaní pedagogové, 5% výkonní umělci.

Další místa poskytovaného vzdělávání

                 
Zruč nad Sázavou, Malostranská 123     Dolní Kralovice                                         Čechtice
                            

       
                       Zbraslavice Kácov                           Trhový Stěpánov

                                                                 
Část VIII.

Hospodaření školy

Hospodaření Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou v     roce 2017  

Hlavní činnost

Výnosy
Dotace na platy, odvody, FKSP, zákonné pojištění Kooperativa ze SR 5 886 616,00

Tržby z prodeje služeb (úplata za vzdělávání) 640 210,00

Příspěvek na provoz od zřizovatele 310 000,00
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Účelová dotace na vzdělávání od zřizovatele 60 000,00

Ostatní výnosy z činnosti 6 006,66 

Čerpání rezervního fondu 110 134,00

Výnosy celkem 7 012 966,66

Náklady
Spotřeba materiálu                                         celkem   Kč     202 199,27 
v tom:
Ostatní materiál 47 367,00
Materiál, pohonné hmoty do služebního vozidla 31 455,97
Čistící prostředky a ochranné pomůcky 7 039,00
Kancelářské potřeby, tiskopisy 26 348,30
Odborné publikace, knihy, noviny, časopisy 11 291,00
Školní pomůcky - hudební obor 17 826,00
Školní pomůcky - výtvarný obor 58 549,00
Školní pomůcky - taneční a literárně-dramatický obor 2 323,00

Spotřeba  energie                                            celkem    Kč     223 447,00
v tom:
Spotřeba elektrické energie 46 285,00
Spotřeba tepla 161 262,00
Spotřeba vody 15 900,00
Služby
Cestovné                                                           celkem      Kč     39 659,00 
Ostatní služby                                                  celkem       Kč   354 760,27
v tom:
Poštovné 4 088,00
Telefonní poplatky + internet 38 270,12
Bankovní poplatky 29 176,00
Nájemné 7 500,00
Webové stránky, software 18 165,00
Vzdělávání pedagogických pracovníků 65 816,58
Vzdělávání nepedagogických pracovníků 10 505,00
Soutěže - poplatky 10 652,00
Služby dopravců, revize, údržba softwaru, hardwaru atd. 168 969,57
Služby spojené se služebním vozidlem 1 618,00

Osobní náklady                                               celkem   Kč   5 964 733,00
v tom:
Mzdové náklady 4 303 314,00
Ostatní osobní náklady - dohody o provedení práce  62 289,00
Zákonné sociální pojištění a zdravotní pojištění 1 465 506,00
FKSP + závodní stravování 103 109,00
Náhrada mzdy z důvodu pracovní neschopnosti 12 441,00
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Zákonné pojištění (Kooperativa) 18 074,00
Dan silniční                                                       celkem     Kč       3 600,00
Odpisy                                                                 celkem     Kč    52 403,00

Jiné ostatní náklady                                           celkem     Kč    22 910,00
v tom: 
Pojištění služebního vozidla 20 910,00
Členské příspěvky  a poplatky Asociaci ZUŠ 2 000,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku     celkem    Kč  148 418,00 
Náklady celkem 7 012 129,54

Doplňková činnost
                                                                                                                                                 Kč

Výnosy Náklady Hospodářský výsledek

Pronájem hudebních nástrojů 15 150,00 0,00 15 150,00
Kurz hudebně-pohybové průpravy pro tříleté 
a čtyřleté děti 0,00 0,00 0,00

Celkem 15 150,00 0,00 15 150,00

Fond kulturních a sociálních potřeb 
                                                                                                                                                 Kč

Stav fondu k 1. 1. 2017 37 875,00

Tvorba fondu celkem 89 539,00
 
z toho:                           příděl FKSP
                                      
                                     doplatky zaměstnanců za rekreace          

86 066,00

3 743,00

Čerpání fondu celkem 73 663,00
 
z toho:                           rekreace                                             66 663,00

                                      peněžní dar při životním jubileu 7 000,00

Stav fondu k 31. 12. 2017 53 751,00

Investiční fond 
                                                                                                                                                 Kč

Stav fondu k 1. 1. 2017 215 092,00

Tvorba fondu celkem 120 863,00
                                     
 z toho:                          odpisy dlouhodobého hmotného majetku                                             52 403,00

                                       převod z rezervního fondu 68 460,00

Čerpání fondu celkem 68 460,00
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Stav fondu k 31. 12. 2017 267 495,00

Závěrečné shrnutí

Ve školním roce  2017/2018  připravila  základní  umělecká  škola  pro  kulturní  veřejnost  celkem 58 
koncertů, vystoupení a výstav k různým příležitostem. Svou aktivitou obohacuje naše škola kulturní 
dění nejen ve Zruči nad Sázavou, ale i v dalších obcích, kde působí.

Na přípravě žáků pro jednotlivá vystoupení a reprezentaci školy na veřejnosti se aktivně podílelo 80% 
pedagogického sboru.

Dále žáci naší školy účinkovali na veřejných akcích ve svých bydlištích a svých základních školách 
Zvláště na školních akademiích a akcích obecních a městských úřadů se vystoupení žáků naší školy 
setkává s příznivým ohlasem a přispívá k celkovému zkvalitňování jejich úrovně. 

Škole se dařilo realizovat Plán práce na školní rok 2017/2018. Podařilo se zajistit co nejlepší podmínky 
pro reprezentační soubory školy (kytarové tria, akordeonový soubor, kapely) a žáky připravující se na 
soutěže. O této skutečnosti svědčí i zrealizované koncerty a velmi dobré výsledky žáků kytarové třídy 
v soutěžích národních,  ale  i  v soutěžích  mezinárodních a  také žákům VO v národních  soutěžích a 
přehlídkách se dařilo na výbornou.

O dobré jméno, které má škola na veřejnosti,  se zasloužila většina našich učitelů a věřím, že díky 
kvalitě vzdělávání a cenové dostupnosti naší ZUŠ Zruč nad Sázavou přetrvá vysoký zájem o ni i v 
budoucích letech.
                                                                          

           

                Ve Zruči nad Sázavou dne 28. 8. 2018

                                                                                                                   Jiří Freml

7. ročník Mezinárodní kytarové soutěže Zruč nad Sázavou 2018

Ve dnech 14. – 17. 
ervna se uskutečnil o
ekávaný 7. ro
ník „Mezinárodní kytarové soutěže Zruč  nad Sázavou 2018“. Kytarové klání, které pořádala 

Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou, se konalo se pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje, 
Ing. Jaroslavy Pokorné Jermanové, starosty města Mgr. Martina Hujera a za finan

ního přispění Státního fondu kultury ČR, Ministerstva kultury České republiky, Středo
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eského kraje, města Zruč  nad Sázavou, Ochranného svazu autorského (OSA), Nadace život 
umělce a Nadace Český hudební fond. Poděkování patří nejen firmám ale i jednotlivcům za podporu 
soutěže v podobě finančních a věcných darů. Soutěž je určena žákům a pedagogům ZUŠ nejen z ČR, 
ale i ze zahraničních hudebních škol za účasti široké veřejnosti. 

Prostorami  budovy ZUŠ, kde soutěž probíhala,  se  nesly tóny klasické  kytary pod taktovkou 
skvělých mladých kytaristů. Této významné události se zúčastnilo 79 mladých kytaristů, kteří soutěžili 
v pěti  věkových kategoriích.  Jak již samotný název napovídá,  soutěže se zúčastnili  kytaristé  nejen 
z Čech, ale i ze Slovenska, Chorvatska, Polska, a Ruska. V době  konání soutěže probíhala prodejní 
výstava  notových materiálů,  kytar a kytarového příslušenství  firmy GUITAR CENTRE (ČR), IKA 
(ČR), TREKEL (SRN) nabízí noty po celém světě a jezdí na mezinárodní festivaly, jichž se účastní 
převážně studenti konzervatoří a vysokých škol, ne žáci ZUŠ jako v případě naší soutěže. Přesto se 
podařilo šéfa firmy Uwe Trekela přesvědčit  o tom, že přijet  z Německa (Hamburg) do Zruče nad 
Sázavou má smysl.  Uwe byl  velmi mile překvapen podmínkami,  jež mu byly poskytnuty a vůbec 
průběhem celé soutěže. 

          
                                  Slavnostní zahájení soutěže v Zrcadlovém sále zručského zámku                      
          

Akce probíhala od 
tvrtka do neděle a byla přístupná veřejnosti. Nelehkého úkolu, vybrat ty nejlepší z nejlepších, se 

zhostila  šestičlenná  porota:  Claudio  Pio  Liviero  z Itálie,  Neno  Munitic  z Chorvatska,  Miriam 
Rodrigues Brüllová ze Slovenska; Michal Svoboda a Matěj  Freml zastupovali  Českou republiku a 
Patrick  Vacík  Německo.  Nedílnou  součástí  každého  ročníku  kytarové  soutěže  jsou  také  koncerty 
v místním kostele  Povýšení  sv.  Kříže  a  v sále  Hotelu  ZRUČ. Letos  jsme v  našem městě  přivítali 
kytaristku Karolínu Kawulakovou (Laureát 6. ročníku „Zruč nad Sázavou 2016“), kytaristu Michala 
Svobodu, který koncertuje a pedagogicky působí v Rakousku, Miriam Rodrigues Brüllovou (kytara) a 
Petra  Nouzovského  (violoncello),  tito  vynikající  hudebníci  sklízí  úspěchy  nejen  doma,  ale  i 
v zahraničí.   V sále Hotelu ZRUČ uzavřeli  řadu zručských koncertů kytarové duo Siempre Nuevo 
s vynikajícím smyčcovým Epoque Quartetem. Díky bohatému koncertnímu programu se soutěž stává 
zároveň zručským čtyřdením festivalem hudby. 
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 Koncert K. Kavulakowé (Laureát 6. ročníku)           Zahajovací koncert M. Svobody (kostel povýšení sv. Kříže)

     
 Koncert P. Nouzovského a M. Rodrigues-Brüllové                       Mezinárodní porota 

     
             Soutěžící (I. kategorie) Soutěžící (V. kategorie)

Díky podpoře partnerů, dárců soutěže a hlavně zásluhou kolektivu ZUŠ měla tato akce vysokou 
úroveň  a  vše  probíhalo  podle  stanoveného  harmonogramu.  Odměnou  za  vynaložené  úsilí  byla 
pochvalná slova hostů i výkony samotných umělců ve

erních koncertů. 
Porota udělila v každé kategorii 1. - 3. cenu (některé ceny byly zdvojeny) a mnoho „Čestných 

uznání“.  Titul  „Laureát  Mezinárodní  kytarové  soutěže  Zruč  nad  Sázavou  2018“  se  přiznává 
soutěžícímu  s  nejvyšším  počtem  dosažených  bodů. Chorvatská  kytaristka  Željana  Jerič  se  stala 
nakonec absolutním vítězem a tedy „Laureátem soutěže Zruč nad Sázavou 2018“ a převzala z rukou 
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mistra kytaráře Petra Matouška nástroj „KONCERT MASTER“ v hodnotě 3 000 EUR, který vítězi 
věnoval.

                        
          Prodejní výstava firmy „Trekel“ (Hamburg)                    Prodejní výstava firmy „Guitar Centre“

    
Sál Hotelu „Zruč“                                                    Koncert Siempre Nuevo a Epoque Quartet

Laureát 7. ročníku Mezinárodní kytarové soutěže
Zruč nad Sázavou 2018

Željana Jerič
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 Mistrovská kytara P. Matouška               Absolutní vítěz 7. ročníku MKS Zruč nad Sázavou – Željana Jerič

Zvláštní ocenění  
Cena pro nejmladšího účastníka soutěže: Josefína Ester Kodešová

Cena za mimořádný výkon: Olga Zdanovskaya, I. kategorie

Cena za nejlepší provedení české skladby: 

Rozárie Černá, I. kategorie
M. Tesař – Ballad 

Marie Balcarová, II. kategorie
Š.Rak – Decem č.3 (Allegro con brio)

Johana Kubátová,  III. kategorie
M. Tesař – Baladický příběh č.1(Moderato)

Cena za nejlepší provedení povinné skladby:

Kamil Aniol, IV. kategorie
M.Zelenka, J.Obrovská - Etuda č.9

Marek Chmiel, IV. kategorie
M.Zelenka, J.Obrovská - Etuda č.9

Marta Papierz, IV. kategorie
M.Zelenka, J.Obrovská - Etuda č.8

Terézia Hulková, V. kategorie
M.Zelenka, J.Obrovská - Etuda č.5

Željana Jerić, V. kategorie
M.Zelenka, J.Obrovská - Etuda č.8

Zvláštní  ceny udělili  dva  členové  poroty  za  vynikající  výkony českých  soutěžících:  Paní  Miriam 
Rodriguez-  Brüllová  (Slovensko)  věnovala  mimořádně  nadanému  českému  kytaristovi  Marku 
Chmielovi (ČR) za jeho výkony v 1. a 2. kole IV. kategorie účast zdarma na Vyšehradských hudebních 
mistrovských kurzech v Modré (Slovensko) od 1. - 7. července 2018. Podobně udělil Patrick Vacík 
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(ČR) zvláštní cenu další vysoce talentované české kytaristce, Markétě Hejdové (III. kategorie, ČR) a 
to v podobě mistrovských lekcí během Třeboňských letních setkávání v srpnu 2018.

       
  Josefína Ester Kodešová                         Olga Zdanovskaya                            Rozárie Černá

I. kategorie

Jméno soutěžícího Umělecká škola Umístění

Zdanovskaya Olga Hudební škola Kaliningrad 1. cena

Černá Rozárie Soukromá výuka 1. cena

Pešut Marta OGŠ „Lovro pl. Matačič“, Omiš 2. cena

Pleyerová Nikol ZUŠ Šumperk 3. cena

Khoury Petra Maria ZUŠ Ústí nad Labem 3. cena

Gunár Jakub ZUŠ F. Oswalda, Bratislava Čestné uznání

Gabriela Sochůrková ZUŠ Zruč nad Sázavou Čestné uznání

Meitner Greta ZUŠ Jižní Město, Křtinská, Praha 4 Čestné uznání

Slunéčko Adam ZUŠ Sokolovská, Plzeň Čestné uznání

Rousová Adéla ZUŠ Kladno, 5. května Čestné uznání

Kerouš Vilém ZUŠ Kladno, 5. května Čestné uznání
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Rozárie Černá Lucija Žulj

II. kategorie

Jméno soutěžícího Umělecká škola Umístění

Balcarová Marie ZUŠ J. Kociana, Ústí nad Orlicí 1. cena

Žulj Lucija OGŠ „Lovro pl. Matačič“, Omiš 1. cena

Fleissigová Anna ZUŠ Kladno, 5. května 2. cena

Kodešová Adéla Rút ZUŠ A. Voborského, Praha 4 2. cena

Spálený Alexander ZUŠ Olomouc 3. cena

Krpec Tobiáš ZUŠ I. Hurníka, Praha 2 3. cena

Tomanová Zuzana ZUŠ Jižní město, Křtinská, Praha 4 3. cena

Křemen David Gymnázium a hudební škola hl. města Prahy Čestné uznání

Maršálková Dana ZUŠ Slunná, Brno Čestné uznání

Pekárek Ondřej ZUŠ Zruč nad Sázavou Čestné uznání

Pirščová Tereza ZUŠ Levoča Čestné uznání

Salaj Jakub ZUŠ Harmonie, Zlín Čestné uznání
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Alexander Aniol                                                                          Markéta Hejdová

III. kategorie

Jméno soutěžícího Umělecká škola Umístění

Aniol Alexander ZPSM im ST. Moniuszki, Bielsko-Biala 1. cena

Hejdová Markéta ZUŠ Kladno, 5. května 2. cena

Kubátová Johana ZUŠ Zbraslav, Praha 3. cena

Jančová Ema ZUŠ T. Brzkové, Plzeň Čestné uznání

Vodičková Veronika ZUŠ Slunná, Brno Čestné uznání

Malíková Nela Gymnázium a hudební škola hl. města Prahy Čestné uznání

            
       Marta Papierz                                                                 Kamil Aniol 

IV. kategorie 
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Jméno soutěžícího Umělecká škola Umístění

Papierz Marta PSM im F. Chopina, Krakow 1. cena

Aniol Kamil ZPSM im ST. Moniuszki, Bielsko-Biala 2. cena

Parzyk Jan ZPSM im ST. Moniuszki, Bielsko-Biala Čestné uznání

  
Mateusz Soltysek Željana Jerič

V. kategorie 

Jméno soutěžícího Základní umělecká škola Umístění

Jerič Željana Hudební Konzervatoř-Makarská 1. cena

Soltysek Mateusz ZPSM im ST. Moniuszki, Bielsko-Biala 2. cena

Hulková Terézia Církevní konzervatoř, Bratislava 3. cena

Hřebec Václav Konzervatoř Plzeň Čestné uznání

Mezi  hlavní  cíle  projektu patří  zachovat  mezi  mladými kytaristy vztah ke klasické kytarové 
hudbě,  porovnat  úroveň kytarové  hry v České republice a  ostatních  zemích,  navázání  přátelských 
vztahů,  předávání  si  zkušeností  a  informací  o  konkrétních  hudebních  materiálech.  Přínosem  této 
soutěže pro mladé lidi je mj. zkvalitnění kytarové hry, hodnotné využití volného času. Kytarová soutěž 
dále  rozvíjí  lásku  k  hudbě,  vnímavost  k lidem a  poskytuje  možnost  hodnocení  své  práce  i  práce 
ostatních,  dále  se  také  podílí  na  utváření  osobnosti  mladého  člověka.  Projekt  propaguje  českou 
kytarovou hudbu 20. a 21. století (Štěpán Rak, Miloslav Matoušek, Milan Zelenka – Jana Obrovská, 
Milan Tesař atd.).
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          M. Matoušek, N. Munitic, M. Rodrigues Brüllová, C. P. Liviero, J. Freml,
        E. Lenhartová, M. Freml, P. Vacík, M. Svoboda.
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