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1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY      

  Základní umělecká škola Jihlava, příspěvková organizace 

  Zřizovatel statutární město Jihlava. 

  Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 

1. Masarykovo náměstí 65/16, 586 01 Jihlava 

2. Školní 177, 588 22 Luka nad Jihlavou 

3. Masarykovo náměstí 67/15, 586 01 Jihlava 

 ZUŠ byla zařazena do sítě škol ČR rozhodnutím MŠMT s účinností od 15. 5. 1997 

 IZO 108 047 687, identifikátor právnické osoby 691 000 417. 

 Ve školním roce 2014/15 navštěvovalo školu celkem 1165 studentů. 

 

 ZUŠ Jihlava poskytuje základy vzdělávání pro talentované zájemce ve věku zpravidla od pěti 

let až do dospělosti. ZUŠ v Jihlavě patří k největším školám v kraji.  Vyučuje se ve čtyřech 

oborech. V hudebním oboru se vyučuje na téměř všechny hudební nástroje (klávesové, 

dechové, kytaře, akordeonu) a zpěvu. Ve výtvarném oboru se vyučuje kresbě, malbě, 

keramice a dalším technikám, v tanečním oboru tanci od klasického až po moderní a 

v literárně-dramatickém oboru přednesu, dramatické výchově, divadlu a dalším činnostem. 

 

         

        ZUŠ se řídí vyhláškou MŠMT č. 71/2005 Sb. Studium se dělí na přípravné a 

základní (I. a II. stupeň) a studium dospělých.  

Vzhledem k finančním a kapacitním možnostem školy nebude opět organizováno rozšířené 

vyučování. Dále viz-zřizovací listina 

 

      Výuka v HO probíhala podle ŠVP a to: 1, 2, 3, 4 a 5. ročník I. stupně a  

                                                                         1, 2, 3, a 4. ročník II. stupně.   

 Ostatní ročníky jsou nadále vyučovány podle učebních plánů schválených MŠMT dne 26. 

6.1995 pod č. j. 18:418/95.   

     Výuka VO probíhala podle ŠVP a to: 1, 2, 3,4 a 5. ročník I. stupně. 

                                                                  a 1, 2, 3, a 4. ročník II stupně. 

 Ostatní ročníky podle úpravy učebních plánů MŠMT ČR dne 3. 5.2002 pod č. j. 

18 455/2002-22 s platností od 1. 9. 2002.                  

      Výuka TO probíhala podle ŠVP a to 1, 2. 3, 4 a 5 ročník I. stupně 

                                                                 a 1,2,3, a 4 ročník II. stupně.  

Ostatní ročníky podle vzdělávacího programu schváleného MŠMT dne 7. 5. 2003 pod č. j. 17 

620/2003-22 s platností od 1. 9. 2003. 

      Výuka v LDO probíhala podle ŠVP a to 1, 2, 3, 4 a 5ročník I. stupně  

                                                                      a 1, 2, 3, a 4. ročník II. stupně. 

 Ostatní ročníky vzdělávacího programu pro přípravné studium, I. stupeň základního studia a 

rozšířené studium I. Stupně, schváleného MŠMT pod čj. 22558/2004-22 a podle vzdělávacího 

programu pro II. stupeň základního studia, který byl schválen MŠMT s platností od 1. 9.2005 

pod čj. 22 035/2005-22. 

  Vzděláváme a vychováváme budoucí posluchače koncertů, návštěvníky divadel, výstav 

apod. Absolventi jsou schopni na velmi dobré úrovni provozovat amatérsky hudbu nebo jinou 

uměleckou činnost. Škola připravuje také budoucí studenty profesionálních hudebních škol 

nebo pedagogických fakult. 

        Učitelé všech oborů často působí v okresních a krajských uměleckých radách ZUŠ, škola 

je také členem Asociace ZUŠ ČR. 

 



 

 

    Záběr školy je obrovský, protože učitelé musí zvládnout žáky od předškolního věku až po 

středoškoláky nebo dospělé studenty. Nezastupitelnost školy ve výchově mládeže a přípravě 

na profesionální umělecké školy je tedy zřejmá. Škola ovšem nevyučuje studenty jen 

individuálně, ale dává jim cíleně možnost hrát (pracovat) ve skupinách, vede je k toleranci 

spolupráci, ale i k důvěře v sebe sama (možnost vystupování, soutěžení, vystavování). 

 

Výchovně vzdělávací proces bude zajišťovat 35,7 přepočtených pedagogických pracovníků a 

5 ostatních zaměstnanců. Vyučování probíhá v hlavní budově ZUŠ Jihlava, Masarykovo nám 

16/65  a na místě poskytovaného vzdělávání v Lukách nad Jihlavou. (vedením je pověřena p. 

uč. H. Vysloužilová) 

 

 

 

Složení umělecké rady:  

Předseda:            E. Fišerová 

Místo předseda:  M. Charvátová 

Členové:             D. Slavíková 

                            H. Zudová 

                            D. Nováková 

                            M. Kolář 

                            J. Nosek   

                            K. Podškubka 

 

Vedoucí předmětových komisí:  

Smyčcové oddělení.          M. Charvátová 

Klavírní oddělení:              E. Fišerová 

Dechové oddělení:             L. Hedejová 

Akordeonové oddělení:     M. Hofbauerová 

Kytarové oddělení:            K. Podškubka 

Taneční oddělení:              H. Zudová 

Výtvarné oddělení:            D. Nováková 

 

 

 

  Na škole pracují tyto soubory: 

                

 dětský pěvecký sbor Gaudium:  Mgr. P. Sobotka 

 přípravný DPS Radost:  Mgr. P. Sobotka                                   

 kytarový soubor: K. Podškubka, Dis 

 soubor zobcových fléten Foukando: Mgr. D. Slavíková 

 akordeonový soubor: M. Hofbauerová                  

 přípravný smyčcový orchestr: H. Vysloužilová 

 smyčcový orchestr: J. Mrázek, P.Sedlák 

 symfonický orchestr: Mgr. J. Nosek 

 big band – Mgr. J. Nosek a A. Veselý 

 velký dechový orchestr TUTTI: Mgr. J. Nosek 

 HUPP 1,2. D. Zahálková, Mgr. Hana Doležalová 

           

 

 



 

 

 2. ÚPLATA (školné) 
 

 

 

za vzdělávání v ZUŠ Jihlava, pro školní rok 2016/2017 

 

 

       Výše úplaty se stanoví v jednotlivých uměleckých oborech dle vyhlášky č. 71/2005 

 tak, aby průměrná výše stanovených úplat nepřekročila 110% skutečných průměrných 

neinvestičních výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů na 

platy a náhrady platů.    

 

 

 

 

      

 

                                                                                             měsíčně              pololetně 

 Hudební obor:       1,0 lekce-individuální vyuč.                 Kč  330,-  1.650,- 

                               skup. 2 žáků + 0,5 lekce                              220,-  1 100,- 

                               skup. 3-4 žáků                                              210,-   1 050,-    

 

Výtvarný obor:                                           220,-  1 100,- 

 

 

Taneční obor:                                        220,-   1 100,- 

 

 

Literárně dramatický obor          220,-    1 100,- 

 

 

Přípravky:    hudební          220,-    1 100,- 

     taneční        220,-    1000,- 

     LDO        220,-    1000,- 

 

Soubor HUPP            120,-               600,- 

 

Pěvecké soubory:                                                                          90,-               450,- 

 

                               

 

 

            

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  3. HUDEBNÍ OBOR 

 
   Školní rok 2016/2017  začal ve čtvrtek 1. září, vyučování pak dle platných rozvrhů 5. 

září 2016 

 

 TUTTI již tradičně zorganizoval letní prázdninové soustředění, na které přispívá 

finanční částku UR při ZUŠ a druhou polovinu si účastníci platí sami. 

 Během školního roku probíhala víkendová soustředění v TO, VO a LDO 

 Nově proběhlo také soustředění smyčcového oddělení na Chaloupkách  

 Spolupráce ZUŠ a Konzervatoře Brno – klavírní oddělení 

 Koncerty našich absolventů, studujících na profesních školách 

 Spolupráce ZUŠ a SUPŠ Helenín intenzivně pokračovala 

 Navázali jsme novou spolupráci s SVOŠS 

 Od prosince do června proběhly povinné třídní předehrávky.  

 V týdnu od 13.-15.6.  se uskutečnily komisionální postupové zkoušky v HO 

 I v tomto školním roce probíhala spolupráce s kulturními institucemi a partnery 

města Jihlava.  

 I nadále pokračovala aktivní spolupráce s pěveckým sborem JSPS Melodie  

 Naše škola se opět podílela na festivalu GM Jihlava – Hudba tisíců 

 Projekty pro MŠ a ZŠ  

 1. ročník OPEN ZUŠ 

 Žáci naší školy se opět zúčastnily na  společném projektu s Českou filharmonií 

 

 

 
OPEN AIR 30. 5. 2017 



 

 

  
Přehled koncertů a vystoupení hudebního oboru: 

 

31. 8. 2016    Rozloučení s prázdninami TUTTI v ZOO 

  3. 9. 2016    Den Evropského dědictví budova ZUŠ 

  4. 9. 2016    TUTTI Dolní Cerekev – festival Karla Pádivého 

21. 9. 2016    Zahajovací koncert v DKO  

23. 9. 2016    TUTTI – Třešť 120 let firmy Podzimek 

24. 9. 2016    TUTTI -  Třešť 120 let firmy Podzimek 

 5. 11.2016    Koncert pro Petra Šanderu chrám sv. Ignáce 

17.11.2016    Orchestrální koncert ZUŠ v DKO 

22.11.2016    Klavírní koncert posluchačů konzervatoře Brno Hala ZUŠ 

26.11.2016    Adventní koncert s Melodií kostel sv. Ignáce 

 7. 12.2016    Melodie dětem + ZUŠ Gotická síň 

11.12.2016    Vystoupení ZUŠ Na Masarykově náměstí 

13.12.2016    Společné benefiční vystoupení ZUŠ a SVOŠS v Gotické síni 

14.12.2016    Česko zpívá koledy Masarykovo náměstí DPS Radost a Gaudium 

17.12.2016    Koncert v Dolní Cerekvi DPS Gaudium 

21.12.2016    Vánoční koncert v ZUŠ 

24.12.2016    Rybova vánoční mše Melodie a ZUŠ 24. 00 Kostel sv. Ignáce 

28.12.2016    Vánoční koncert Melodie a ZUŠ kostel sv. Kříže 

  6.  1.2017    Tříkrálový koncert kostel sv. Jakuba 

  7.  1.2017    Vánoční koncert Stonařov a Moravské Budějovice ZUŠ + Melodie 

21.  1.2017    Klavírní koncert R.a M. Bialasových Hala ZUŠ 

  8.  2.2017    Koncert učitelů a absolventů ZUŠ 

16.  2.2017    Koncert smyčcového oddělení ZUŠ 

27.  2.2017    Operní koncert ZUŠ 

  4.  3.2017    Koncert v HD spolupráce ZUŠ + Melodie 

22.  3.2017    DUO ENCANTE – dechový koncert ZUŠ 

29.  3.2017    Absolventský koncert ZUŠ 

30. 3. 2017    Jak se dělá hudba – vystoupení pro MŠ v ZUŠ 

26. 4. 2017    Slavnostní koncert ZUŠ v DKO 

17. 5. 2017    Koncert rodin v ZUŠ 

18. 5. 2017    Zahájení festivalu GM – koncert TUTTI 

30. 5. 2017    OPEN ZUŠ Masarykovo náměstí 

  4. 6. 2017    Koncert ČF a ZUŠ Rudolfínum Praha 

  9. 6. 2017    Noc kostelů 

10. 6. 2017    Celostátní přehlídka DPS „Světlo za Lidice“ DPS Gaudium 

11. 6. 2017    Koncert ZUŠ a Melodie – Valtice 

12. 6. 2017    Koncert sborů Radost a Gaudium v Gotické síni 

14. 6. 2017    Koncert A ŠMYTEC! V ĎD 

23. a 24. 6. 2017 Havířské průvody TUTTI 

23. 6. 2017     Houslový koncert L. Hintnause a hostů ZUŠ 

 

  

 

 

            

Návštěvnost koncertů a hudebních večerů byla opět velmi vysoká a tradičně měly všechny 

koncerty vynikající uměleckou a společenskou úroveň.  



 

 

 

 

 
Dětská operka Zd. Svěráka a Jar. Uhlíře: Šípková Růženka 

 
 

 

 

 

 

4. TANEČNÍ OBOR    
     Ve školním roce 20016/20017 probíhala výuka v tanečním oboru pod vedením Bc. 

Dity Zahálkové a Mgr. Hany Zudové v jednom ročníku přípravné taneční výchovy a 

v základním studiu I. a II. stupně. I v tomto roce zajišťoval korepetici hudební pedagog 

Mgr. Ivan Kremlička. 

      Žákyně TO se ve školním roce 2016/2017 představily na veřejných vystoupeních a 

tanečních přehlídkách v Jihlavě i mimo ni (Žďár nad Sázavou, Ústí nad Orlicí, Kutná 

Hora).  

      I v tomto školním roce účinkovaly děti z tanečního oboru na zahajovacím koncertě 

ZUŠ Jihlava v DKO v září 2016. 

    Vánoční představení se tentokrát uskutečnilo v Horáckém divadle. Bylo to poprvé 

téměř po padesáti letech. Naposledy se v Horáckém divadle představil taneční obor v roce 

1967. O představení „Příběh Gerdy a Káje“ byl obrovský zájem. Díky vstřícnosti vedení 

Horáckého divadla bylo možné uskutečnit ještě jedno představení. Obě vystoupení byla 

beznadějně vyprodána. 

   I nadále pokračovala spolupráce s divadlem DIOD. Kromě absolventského představení 

„Taneční soirée“, na němž se představily absolventky 7. ročníku I. stupně základního 

studia a 4. ročníku II. stupně základního studia, které se uskutečnilo právě v Diodu, se 

tanečnice z našeho oboru zúčastnily interaktivního představení „Momo“. Tato taneční 

inscenace byla v Jihlavě uvedena v rámci mezinárodního festivalu Tanec Praha.   



 

 

        Také v tomto školním roce se děti z tanečního oboru zúčastnily krajské soutěžní 

přehlídky scénického tance, tentokrát v Ústí nad Orlicí. Představily se s choreografiemi 

Přátelství a Perpetuum mobile (obě choreografie ze třídy D. Zahálkové) a získaly ocenění. 

Choreografie Přátelství postoupila do ústředního kola v Kutné Hoře. 

          Do dramaturgie slavnostního koncertu ZUŠ Jihlava v DKO přispěl taneční obor 

třemi choreografiemi. Taneční obor také spolupracoval na minioperce „Šípková 

Růženka“, která byla uvedena ve druhé části tohoto závěrečného koncertu. 

    V letošním školním roce absolvovaly ze třídy Dity Zahálkové I. stupeň základního 

studia 4 studentky a jedna studentka 4. ročník II. Stupně. Absolventské představení 

„Taneční soirée“ se uskutečnilo v divadle DIOD. 

      I nadále se úspěšně rozvíjí spolupráce mezi tanečním oborem a ostatními obory na 

škole –  

LDO, výtvarný obor – plakáty, fotografie, účinkování na vernisáži „Inspirace renesancí“ 

(společný projekt ZUŠ Jihlava a SUPŠ Helenín). Spolupráce pokračuje i s hudebním 

oborem (taneční účinkování v hudební pohádce Šípková Růženka, renesanční tance za 

doprovodu flétnového kvarteta atd.).  

   Novým projektem, kterého se naše ZUŠ zúčastnila, byl celostátní happening základních 

uměleckých škol Open ZUŠ pod záštitou Nadačního fondu Magdaleny Kožené. Na 

velkém podiu v dolní části Masarykova náměstí se po dobu více jak čtyř hodin představily 

všechny obory naší školy. 

   V červnu se také uskutečnily ukázkové hodiny pro rodiče. 

   Všechna taneční představení zaznamenal na DVD Ivan Kremlička. Na zpracování 

hudebních nahrávek a programů k jednotlivým představením se podíleli hudební 

pedagogové Jiří Lukšů a Karel Podškubka. 

    I tentokrát se v průběhu celého školního roku opatřily nové kostýmy a rozšířila se 

fotogalerie z vystoupení tanečního oboru. 

   V listopadu a v květnu tohoto školního roku proběhla víkendová taneční soustředění.  

   Součástí výuky v tanečním oboru jsou i společné návštěvy tanečních a pohybových 

představení hostujících umělců. Letos to byla představení v Horáckém divadle (Pražský 

komorní balet, Radim Vizváry). 

 

Přehled tanečních vystoupení 

 

15. 9. 5016     Slavnosti jeřabin – Žďár nad Sázavou 

21. 9. 2016     Zahajovací koncert ZUŠ v DKO 

11. 9. – 12. 9. 2016    víkendové taneční soustředění v ZUŠ 

6. 12. 2016     Vánoční představení „Příběh Gerdy a Káje“ – Horácké divadlo 

14.12.2016     Vánoční představení „Příběh Gerdy a Káje“ – Horácké divadlo 

20. 1. 2017     Pražský komorní balet v Horáckém divadle  

                       společná návštěva představení        „Mysterium čas“ 

  4. 4. 2017     Krajská přehlídka dětských skupin scénického tance – Ústí nad Orlicí 

  6. 4. 2017     Taneční soustředění v ZUŠ 

  6. 4. 2017     Inspirace renesancí – vernisáž v ZUŠ Jihlava 

  26.4.2017     Slavnostní koncert ZUŠ v DKO  



 

 

 5. 5. - 6. 5. 2017  Víkendové taneční soustředění v ZUŠ 

12. 5. 2017     Radim Vizváry v Horáckém divadle – společná návštěva představení 

„Sólo“ 

19. 5. – 21. 5. 2017 Celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance – Kutná Hora 

26. 5. 2017   „Taneční soirée“ - absolventské představení – DIOD 

30. 5. 2017     Open Air ZUŠ Jihlava – Masarykovo náměstí 

11. 6. 2017   „Momo“ – interaktivní taneční představení pro děti v rámci mezinárodního  

                      tanečního festivalu „Tanec Praha“ – společná návštěva několika ročníků TO 

19. 6. 2017     Ukázková hodina pro rodiče – přípravná taneční výchova 

22. 6. 2017     Ukázková hodina pro rodiče – 1. ročník I. st. 

25. 6. 2017     Pouť u sv. Jána – Havíření 2017 Jihlava – taneční vystoupení  

V průběhu června – návštěva ZOO  
Zpracovala: H. Zudová a Dita Zahálková 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vánoční představení TO v HD 

 

      

 

 

 

 

 



 

 

 

     

5. VÝTVARNÝ OBOR 

V letošním školním roce navštěvovalo výtvarný obor 260 žáků. Z nich na I. stupni 

absolvovalo výtvarný obor 22 žáků a 3 žáci absolvovali na II. stupni. Jejich práce 

budou představeny v září 2017 na Absolventské výstavě.  V letošním školním roce 

jsme zaznamenali úspěchy v uplatnění žáků na profesní školy, 6 žáků bude od žáří 

studovat na středních uměleckých školách. Ve vyučování se žákům věnovali 

pedagogové – Dita Nováková, Mgr. Soňa Moravcová, BcA. Zuzana Kazdová. 

Výtvarný obor a práce jeho žáků se letos prezentovaly na 4 výstavách a z toho 2 

výstavy  proběhly mimo budovu Základní umělecké školy (Městská knihovna / 

Vánoční výstava – Bílá.. a  Inspirace Renesancí).  

Ve spolupráci se SUPŠ Helenín proběhlo několik výstav, první z cyklu byla výstava  

věnovaná Interiéru / 22. 9. – 24. 10. 2016/, následovala výstava v rámci mezinárodního 

projektu ,, Učíme se z historie, ve spolupráci se školami z ČR, Slovenska, Maďarska a 

Rumunska. 

V budově ZUŠ proběhla výstava ,, Skrývání a odkrývání,, 29. 11. 2016 – 3. 1. 2017 a 

téma se prolnulo také do prací prezentovaných na Krajské přehlídce ve Ždáře nad 

Sázavou. 

V Městské knihovně  proběhla Vánoční výstava ,, Bílá,,  a ,, Inspirace Renesancí“. 

Spolupráce a spokojenost vedení Městské knihovny a ocenění  výstav nás  velmi těší, 

neboť veřejné výstavní prostory nejvíce přispívají k prezentaci mezi širokou veřejnost a 

zvyšují tak zájem dětí o studium na naší škole, který je rok od roku větší. Pro 

omezenou kapacitu a velký přetlak na výtvarném oboru musíme mnohé zájemce o 

studium odkazovat na opětovné přijímací talentové zkoušky. 

Již tradičně žáci připravili „Strom splněných přání“ pro Dětské centrum v Jihlavě, kdy 

se v měsíci prosinci uskutečnila sbírka dárků (hraček a kojeneckých potřeb) v ZUŠ. 

Celou akci vedla Zuzana Kazdová a stala se nejenom výchovným příkladem pro žáky 

školy. Díky prezentaci této sbírky v denním tisku, přispěla k reklamě školy. Také 

spolupráce s Dětským centrem v Jihlavě je dlouhodobou spoluprácí a pomocí, v 

neposlední řadě i zkušeností pro naše žáky, kteří se zapojují výtvarnými díly, přípravou 

Stromu splněných přání, balením dárečků a předávání, do předávání se zapojilo také 

kytarové odd.  - Dis. Filip Rosický a  pěvecké odd. - Dis. Kateřina Petrovičová  se 

svými žáky, kteří v Dětském centru přišli zazpívat a zahrát a zpříjemnit jim tak 

předvánoční čas a těšení se na dárečky. 

Hlavní školní výstavou byla výstava u příležitosti Dne 6. 4. 2016 otevřených dveří s 

názvem „ Inspirace Renesancí “ /výstava trvala od 6. 4. 2017 – do 4. 6. 2017/. Na 

slavnostním zahájení významně přispěl hudební obor pod vedením MgA. Jana Noska, 

Evy Fišerové a Mgr. Dany Slavíkové a taneční obor pod vedením Hanky Zudové a 

Dity Zahálkové, mezioborová spolupráce tak je opět prolnuta celým školním rokem. 

Vyvrcholením školního roku byl již tradiční slavnostní koncert, v jehož rámci zazněla 

mini operka ,, O Šípkové Růžence ,, 27. 4. 2016  od Z.Svěráka a  J.Uhlíře. Na 

 



 

 

představení spolupracovaly všechny obory. Výtvarný obor měl opět na starosti výpravu 

a kostýmy.  

Stěžejní prezentací Výtvarného oboru byla 28. 4. 2017 Krajská přehlídka výtvarných  

oborů ve  Ždáře nad Sázavou, kde se velké množství prací našich žáků umístilo ve 

zlatém, stříbrném pásmu , či čestném uznání a žáci tak získali kromě diplomů a 

čestných uznání i věcné ceny, motivací jim pak byla fotografická dokumentace a 

projekce prezentace z přehlídky, promítaná ve VO. Pro nás, jako pedagogy, byla 

přehlídka VO  opět velmi cenná zkušenost a porovnání v rámci celé Vysočiny 

s pracemi žáků  a pedagogickým přístupem na ostatních školách, stejně tak i velmi 

přátelské setkání a inspirace s ostatními kolegy ze Základních uměleckých škol celé 

Vysočiny. 

Výtvarný obor se zapojil do celostátního hapenningu  s názvem ,, Open ZUŠ,, 30. 5. 

2017, kdy se během jednoho jediného dne všechny obory ZUŠ prezentovaly 

v celoodpoledním programem na Masarykově nám. V Jihlavě , včetně zpřístupnění 

Galerie U Zlatého lva. 

Bezpochyby nejvýznamnější výstavou byla na závěr šk. roku slavnostní vernisáž 

výstavy ,, Inspirace Renesancí,, ve spolupráci se SUPŠ Helenín a mezinárodní 

učastí , kdy naše škola při vernisáži doslova praskala ve švech. Výstava byla 

instalována po celé škole  a  v překrásné sklepní Galerii U Zlatého lva, která byla 

pro tuto přílěžitost zpřístupněna. 

V rámci vernisáže připravilo taneční a hudební oddělení jednotlivá vystoupení 

žáků ve vestibulu školy, pod vedením paní uč. Zahálkové, Zudové, Slavíkové žáci 

vytvořili krásnou atmosféru a zahájení výstavy. 

Výtvarný obor již tradičně spolupracuje také se ZOO Jihlava, kde žáci vytvářejí své 

studijní kresby.  I zde je spolupráce dlouhodobá a jistě přínosem nejen pro žáky školy. 

Výtvarný obor se nemalou měrou podílel na prezentaci celé ZUŠ a to tvorbou 

propagačních materiálů ( plakátů a pozvánek na koncerty, absolventská vystoupení  a 

vystoupení a diplomů na okresní a krajskou přehlídku ve hře na kytaru a klavír, tvorby 

loga a  podkladů webových stránek školy, facebookových stránek, podkladů pro 

prezentaci – loga, fotografie, aj.).  

Prezentována a oceňována byla  také výtvarná akce Dity Novákové – Akustická 

kresba, která se konala na půdě naši školy. Akustická kresba, inspirovaná akční 

tvorbou Milana Grygara, byl projekt, kterým Dita Nováková propojila výtvarnou akci 

jak mezi pedagogy naší školy z jednotlivých oborů, tak našimi žáky a z proběhlého 

výtvarného počinu vznikl multimediální výstup a fotografie, které porota Přehlídky 

také velmi ocenila. Videozáznam z výtvarné akce  také opět pořídil Mgr. Ivan 

Kremlička. 

Září 2016, Říjen 2016 

Výstava ,,Interiér,, 22. 9 .- 24. 10. 2016 

+ Grafická tvorba plakátů a diplomů pro hudební obor Dita Nováková. 

Listopad 2016 

Skrývání a odkrývání 28. 11. 2016 – 6. 1 . 2017 



 

 

 Vánoční výstava ,, V Bílé ,, v Městké knihovně  v Jihlavě , 29. 11. – 3. 1. 2017 

 

Prosinec 2016 

1. 12. 2017 – 10. 1. 2017 vánoční výstava v budově Základní umělecké školy ,, 

Skrývání a odkrývání,,  

2. 12. 2017 – 23. 12. 2017 „Strom splněných přání“ – sbírka dárků pro Dětské centrum 

v Jihlavě  

8.4. , 22. 4. a 13. 5. 2017  proběhly průzkumy do VO, při kterých jsme 

zaznamenaly rekordní počet uchazečů k přijetí na výtvarný obor, celkem 103 dětí.  

Velký zájem o náš obor nás velmi těší.  V září 2017 proběhly ještě dodatečné 

průzkumy, velký zájem zaznamenáváme také u předškolních uchazečů, které kapacitně 

nemůžeme bohužel všechny pojmout. 

 

Duben 2017 

6. 4. 2017 Den otevřených dveří ZUŠ se slavnostní vernisáží výstavy „ Inspirace 

Renesancí “  

Videozáznam z celé vernisáže pořídil Mgr. Ivan Kremlička.  

* Grafická tvorba plakátu na Slavnostní koncert  a operku ,, Šípková Růženka,, ( Dita 

Nováková ) 

Duben, Květen 2017  

 výprava kostýmů pro představení + kulisy /VO/ + ,,Skrývání a odkrývání,, Galerie  U 

Zlatého lva při Open ZUŠ + výprava ,,Šípková Růženka,, + Přehlídka Kraje Vysočina 

ZUŠ – Výtavrného oboru / Ústřední kolo proběhne 10/2017 Štenberk/. 

Červen 2017 

 Během celého měsíce návštěvy a kresby v ZOO Jihlava . 

10. 6. – 6. 9. 2017 výstava „ Inspirace Renesancí  “ v Městské knihovně v Jihlavě 

Spolupráce mezi obory a na akcích propojující Jihlavu bude, jak pevně věříme, 

pokračovat i  

ve školním roce 2017 / 2018. 

 Namísto plenéru letos proběhl Dětský den pro VO ZUŠ – body painting, face painting, 

hry a 

soutěže, 23. 6. 2017.  

VO se také podílel na fotografiích absolventů a tříd pro Taneční a Výtvarný obor a 

fotodokumentaci depozitu  a výstav. 

           Zpracovala:  Z. Kazdová 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

6. LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 
 

 

21. září 2016 v DKO v 10 a 18 hodin 

 Zahajovací koncert ZUŠ 

 Moderování - dopoledne: Emílie Vacková, Šimon Škrdla 

 Recitace: Bohdana Čarková, Šimon Škrdla 

 

27. února + 1. - 3. března 2017 Městská knihovna Jihlava 

 Knihobrana zasahuje! (soubor Čupakábra) 

Dvanáct repríz představení k pasování prvňáčků na čtenáře. 

Hráli: Barbora Altrichterová, Denisa Bláhová, Ondřej Koděra, Michaela Nováková, 

Jan Rejholec, Jolana Ritterová, Jantra Šímová 

 

16. - 18. března 2017 Divadlo DIOD 

Festival studentských divadelních souborů JID-20-17 

 

  Prohlášení (soubor Čupakábra) 

  Organizačně-informativní schůzky koordinačního týmu prezidentské kanceláře 

  už nikdy nebudou jako dřív.  

Hráli: Barbora Altrichterová, Denisa Bláhová, Ondřej Koděra, Michaela 

Nováková, Jan Rejholec, Jolana Ritterová, Jantra Šímová 

- doporučení na národní přehlídku Šrámkův Písek 

 

23. března 2017 od 9 do 17 hodin – Divadlo DIOD 

Docela malý festival (Dětská scéna – okresní kolo) 

Moderování: Nikola Caklová, Michaela Houzarová, Jana Jírová, Adéla Klejzarová, 

Adam Kolář, Jakub Kos, Bára Křikavová, Tobiáš Mertl, Markéta Pauzarová, Vojtěch 

Procházka, Vojtěch Šoula, Adéla Vašíčková 

 - ocenění poroty moderátorům za kreativní uchopení moderátorské úlohy 

 

  Ztraceni v Třebíči (soubor Tousty z housek) 

Neskutečný příběh ze skutečného města. 

Hráli: Anežka Blahožová, Luis Caha, Šárka Fialová, Maja Ivanová, Julie 

Polreichová, Sára Procházková, Ema Pruknerová, Karolína Salmajová,  Vendula 

Šulcová, Jáchym Taláček, Barbora Vaščíková, Martina Zemanová 

  - nominace na postup do krajského kola přehlídky v širším výběru 

  - ocenění poroty za nalezení adekvátní formy ke zpracování aktuálního 

  tématu skupiny 

 

  Začátek (soubor Chlup chlupatý) 



 

 

Přijdete včas, pohodlně se usadíte a počkáte, až to začne. Jenže, co když to 

nezačne? V kině na vás nečeká vždycky kultura. 

Hráli: Nikola Caklová, Michaela Houzarová, Jana Jírová, Adéla Klejzarová, 

Adam Kolář, Jakub Kos, Bára Křikavová, Tobiáš Mertl, Markéta Pauzarová, 

Vojtěch Procházka, Vojtěch Šoula, Adéla Vašíčková 

  - přímý postup do krajského kola 

  - ocenění poroty za pevnou výstavbu autorské inscenace, osobitý přístup a 

  herecké nasazení 

 

  Deset tisíc mil pod mořem (soubor Dramatická ondatra) 

  Soudy jsou neuvěřitelně nudná věc, ale když soudíte kapitána velrybářské lodi, 

  může to být dokonce dobrodružství. 

Hráli: Viktorie Coufalová, Bohdana Čarková, Matyáš Jurečka, Jakub Klejzar, 

Anna Kolářová, Martina Kolářová, Markéta Křížová, Elisa Nakano, Ema 

Nováková, Sebastian Pavlas, Klára Piňosová, Šimon Škrdla,  Štěpán Taláček, 

Emílie Vacková  

  - přímý postup do krajského kola 

  - ocenění poroty za vrstevnatost, vystavění a nápaditost inscenace 

 

  Vetřelec (soubor Hrozný Š) 

Každá správná parta má bunkr nebo klubovnu a o každý bunkr nebo klubovnu 

se musí bojovat s jinou partou. Leda by se objevilo něco důležitějšího. 

Hráli: Adam Antoňů, Mikuláš Dreisig, Šimon Gregor, Klára Hálová, Nela 

Kubátová, Karin Makumbirofa, Klára Nečadová, Ondřej Nejedlý, Kristina 

Sopko, Kryštof Štěpán, Soňa Táborská, Šárka Vilímková 

  - ocenění poroty za trefné zvolení a zpracování současného tématu 

 

  Tábor hrůzy (soubor Skřítci) 

  Nejsou děti jako děti, nejsou vedoucí jako vedoucí, není tábor jako tábor. 

Hráli: Lenka Dolejší, Radim Freibauer, Vojětch Haubert, Pavla Homolová, 

Michaela Jírová, Markéta Kochánková, Matyáš Kouba, Tomáš Kubiš, Barbora 

Svobodová, Žaneta Štolovská, Daniel Urban, Andrea Zemánková 

  - ocenění poroty za hledání cesty ke zpracování vlastních témat 

 

30. března 2017 v 8:30 a 10 hodin – ZUŠ Jihlava 

 Jak se dělá hudba 

 Průvodní slovo hudebně výchovného pořadu: Emílie Vacková, Šimon Škrdla 

 

30. března 2017 v 17 hodin – Gymnázium Jihlava 

 Souboj moderátorů  

Skeč v rámci dobročinné akademie Gymnázia Jihlava: Ondřej Koděra, Vojtěch 

Procházka, Barbora Altrichterová 

 

 



 

 

31. března 2017 od 19:30 hodin – Divadlo DIOD 

 Dvojpremiéra 

 Začátek (soubor Chlup chlupatý) 

 Prohlášení (soubor Čupakábra) 

  

11. dubna 2017 v 18 hodin – ZUŠ Jihlava 

 Představení pro rodiče a přátele 

Ztraceni v Třebíči (soubor Tousty z housek) 

 

19. dubna 2017 v 18 hodin – ZUŠ Jihlava 

 Představení pro rodiče a přátele 

 Deset tisíc mil pod mořem (soubor Dramatická ondatra) 

 

20. dubna 2017 od 8 do 16 hodin - Národní dům Třebíč 

 Dětská scéna – krajské kolo 

 Deset tisíc mil pod mořem (soubor Dramatická ondatra) 

 - nominace do národního kola dětské scény 

 Ztraceni v Třebíči (soubor Tousty z housek) 

 - doporučení do širšího výběru do národního kola dětské scény 

 Začátek (soubor Chlup chlupatý) 

 - čestné uznání poroty 

 

26. dubna 2017 v DKO 

 Slavnostní koncert ZUŠ 

 Moderování - dopoledne: Adéla Vašíčková, Vojtěch Šoula 

 Recitace: Šimon Škrdla 

 O Šípkové Růžence: Matyáš Jurečka, Jakub Klejzar, Martina Kolářová, Markéta 

 Křížová, Klára Piňosová, Šimon Škrdla  

 

27. dubna 2017 v 18 hodin – ZUŠ Jihlava 

 Představení pro rodiče a přátele 

 Tábor hrůzy (soubor Skřítci) 

 

17. května 2017 v 18 hodin – ZUŠ Jihlava 

 Představení pro rodiče a přátele 

 Vetřelec (soubor Hrozný Š) 

 

19. května 2017 v 19:30 hodin – DIOD 

 Představení pro veřejnost, rodiče a přátele 

 Začátek (soubor Chlup chlupatý) 

 Prohlášení (soubor Čupakábra) 

 

 

 



 

 

30. května 2017 v 17 hodin – ZUŠ Jihlava 

 Open Air ZUŠ Jihlava 

 Moderování - etudy: Viktorie Coufalová, Bohdana Čarková, Matyáš Jurečka, Anna 

 Kolářová, Martina Kolářová, Markéta Křížová, Elisa Nakano, Sebastian Pavlas, Klára 

 Piňosová, Šimon Škrdla, Emílie Vacková  

 O Šípkové Růžence: Matyáš Jurečka, Martina Kolářová, Markéta Křížová, Klára 

 Piňosová, Šimon Škrdla 

 

12. - 15. června 2017 – Fabrika Svitavy 

 Celostátní přehlídka dětského divadla a dětských recitátorů Dětská scéna 

 Šimon Škrdla - recitace 

 Deset tisíc mil pod mořem (soubor Dramatická ondatra) 

 - doporučení na Jiráskův Hronov 

 

 

 

PŘÍBĚH GERDY A KÁJE - role Káje v tanečním představení TO  

Štěpán Taláček  

 

ROK NA VSI - dětské role v představení Horáckého divadla Jihlava 

Denisa Bláhová, Jakub Klejzar, Tomáš Kubiš, Jáchym Merhaut, Kristina Sopko, Barbora 

Svobodová, Šimon Štěpán, Adéla Zachová -  

 

 

 

V LDO ve školním roce 2016/2017 pracovaly divadelní soubory: 

 

Ťuk ťuk (O chlapečkovi, který pořád pařil - nedokončeno) 

Skřítci (Tábor hrůzy) 

Tousty z housek (Ztraceni v Třebíči) 

Hrozný Š (Vetřelec) 

Dramatická ondatra (Deset tisíc mil pod mořem) 

Chlup chlupatý (Začátek) 

Čupakábra (Prohlášení)  

Šubrd (Herrmann - nedokončeno, Divo - nedokončeno) 
Zpracoval: M. Kolář 

 

      

 

7. PUBLIK RELATIONS – MIMOŠKOLNÍ ČINNOST 
Tato činnost úzce navazuje na výchovně vzdělávací proces a zákonitě ho obohacuje. Dobrá 

komunikace je v dnešním světě naprostou nezbytností. Prostřednictvím PR se zvyšuje image 

školy. Je to součást každé organizace a předpoklad jejího úspěchu. 

 



 

 

 Zajišťujeme kulturní programy pro vernisáže výstav – OGV, DGM, Muzeum 

atd. 

 12. 10. 2016 se uskutečnila návštěva kolegů uměleckých škol z Dolního 

Rakouska 

 Koncerty posluchačů a absolventů konzervatoře klavírního oddělení se rozšířily 

i na další nástroje a zpěv 

 Uskutečnily se  koncerty profesorů konzervatoří – klavír a dechové nástroje 

 Spolupracujeme s Magistrátem města Jihlavy, krajem Vysočina, Horáckým 

divadlem, DNK, městskou knihovnou, Domem GM, Jihl. Listy. Rádio Region, 

Vysočan, ZOO Jihlava. 

 Vernisáže a vystoupení mimo školu, spolupráce s Komorní filharmonií GM 

 cca 250 vystoupení za školní rok mimo budovu školy 

 Aktivity učitelů mimo vyučování. Řada učitelů i starších žáků hraje 

v Komorním orchestru města Jihlavy, Komorní filharmonii Vysočina, 

v tanečních orchestrech či country kapelách, zpívají v JSPS Melodie, 

Campanula, působí při obřadech, bohoslužbách apod. 

 Na závěr zprávy je třeba vyzvednout nezastupitelnou práci Unie rodičů při 

ZUŠ Jihlava. Spolupráce s vedením unie: 

 Spolupráce s festivalem Gustav Mahler Jihlava 2017 

 I v  tomto školním roce probíhala a ktivní spolupráce s SPŠT – Helenín.  

 Navázali jsme spolupráci se SVOŠS – benefiční koncert 

 

 

 

 

 

 
Koncert Valtice 11. 6. 2017 

 

 



 

 

9. UNIE RODIČŮ při ZUŠ Jihlava, o. s.  

 

         Předseda: Ivan Polák 

         Pokladník: Eva Karásková 

         Členové:  M. Málková, M. Horáková, V. Častová,  

 

Unie pomáhá škole finančně, organizačně i morálně. Prakticky zastupuje radu školy. 

Motto:  „Unie rodičů je otevřená organizace a je zde vítán každý,  kdo má zájem se 

spolupodílet na její činnosti“.  

Unie rodičů při ZUŠ Jihlava je občanské sdružení, které finančně a organizačně  podporuje 

činnost ZUŠ Jihlava. Členy Unie rodičů jsou rodiče i prarodiče dětí, které ZUŠ Jihlava 

navštěvují. Mezi členy Unie rodičů patří také příznivci, kteří se zajímají o akce a dění v ZUŠ 

Jihlava. Do stanov Unie rodičů lze nahlédnou na webových stánkách ZUŠ Jihlava www.zus-

jihlava.cz.   

Činnost UR:  

* Výběr příspěvků 200,-Kč na rodinu   

(bez ohledu na počet dětí z rodiny, které ZUŠ navštěvují)   

Způsob výběru: v hotovosti u jednotlivých vyučujících  

* Zajištění a úhrada pronájmu koncertních sálů   

(DKO, Dělnický dům, Divadlo na Kopečku, Horácké divadlo, DIOD)  

* Spolufinancování:    

letní hudební školy – klavír, violoncello, dechové nástroje  

prázdninová soustředění – hudební obor (TUTTI, kytarový tábor), taneční obor  

přehlídky – taneční obor, literárně dramatický obor     

soutěžní vystoupení – hudební obor  

* Financování: dárky pro absolventy všech oborů, kostýmy – taneční obor, vybrané     

                      pomůcky pro výtvarný obor, vstupné na různé kulturní akce určené pro    

                      žáky ZUŠ.   

* Organizační zajištění různých beneficí  

* Spolupráce při organizaci koncertů ZUŠ včetně absolventských   

(předprodej vstupenek, zajištění šatny, předávání darů, propagace)    

Zdroj příjmů UR:   

* příspěvky rodičů  

* sponzorské dary  

* využití dotačních programů Magistrátu města Jihlava   

 
 

 

 

 

 



 

 

11. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ ŠKOLY 

 
          

  Fučíková Dana Mgr. ředitelka JAMU Brno zpěv, korepetice, sboborý zpěv 
  Veselý Antonín Mgr. stat.zást.ředitele PF pro ZUŠ klarinet, saxofon, dech.orchestr 
  Nosek Jan MgA. zástupce ředitele AMU Praha pozoun, dech.a smyč.orchestr 
            
  

Doležalová Hana 
 
Mgr.PhD. učitelka PF MU Brno klavír, bicí nástroje 

  Fišerová Eva   učitelka konzervatoř klavír, korepetice 
  Fuxová Monika   učitelka konzervatoř klavír, keyboard, varhany  
  Hedejová Lucie Mgr. učitelka PF, konzervatoř příčná a zobcová flétna 
  Hofbauer Walter   učitel konzervatoř trubka, tuba, baskytara 
  Hofbauerová Miroslava   učitelka konzervatoř akordeon, keyboard 
  Holoubková Bohumíra   učitelka konzervatoř klavír, korepetice 
  Charvátová Martina   učitelka konzervatoř violoncello, PHN, orchestr 
  Kameníková Romana DiS. učitelka konzervatoř klavír, korepetice 
  Kelíšková Marta Bc. učitelka konzervatoř viola, housle - DPP 
  Koudelková Jitka Bc. učitelka konzervatoř flétna, lesní roh 
  Kremlička Ivan Mgr. učitel PF UJEP Brno  korepetice TO 
  Kyral Josef   učitel konzervatoř příčná a zobcová flétna 
  Lukšů Jiří Mgr. učitel PF UJEP Brno  kytara, HN 
  Majerová Iva   učitelka konzervatoř klavír 
  Majerová Marie   učitelka PF, konzervatoř klavír 
  Michálková Marie MgA. učitelka JAMU Brno housle, klavír  
  Michková Helena   učitelka konzervatoř housle 
  Mrázek Josef   učitel konzervatoř housle, smyčcový orchestr 
  Němcová Hana DiS. učitelka konzervatoř zpěv  
  Netolický Karel   učitel konzervatoř hoboj, klarinet  
  Paštyková Hana MgA. učitelka JAMU Brno klavír 
  Petrovičová Kateřina DiS. učitelka konzervatoř zpěv 
  Podškubka Karel DiS. učitel konzervatoř kytara 
  Rosický Filip DiS. učitel konzervatoř kytara 
  Sedlák Petr   učitel konzervatoř flétna, soubory  
  Slavíková Dana Mgr. učitelka  PF pro ZUŠ příčná a zobcová flétna 
  Sobotka Petr Mgr. učitel UP, konzervatoř klavír, varhany, soubory, HN 
  Svobodová Milena MgA. učitelka HAMU flétna, klarinet 
  Šimonová Štěpánka MgA. učitelka AMU Praha flétna, hoboj 
  Šrubař Lubomír   učitel konzervatoř klavír, varhany, korepetice, HN 
  Šrubařová Marie   učitelka konzervatoř klavír 
  Tröstl Hans   učitel konzervatoř keyboard, lesní roh, soubor 
  Ullmann Michal   učitel  konzervatoř flétna 
  Vavrda Vítězslav   učitel konzervatoř bicí nástroje 
  Vohlídalová Naděžda   učitelka konzervatoř housle, soubor 
  Vondrák Jan   učitel konzervatoř konstrabas - DPP 
  



 

 

Vondrák Luboš Mgr. učitel PF UJEP Brno  kytara 
  Vybíralová Petra  Mgr.  učitelka PF-HV klavír, soubor 
  Vysloužil Bohuslav   učitel konzervatoř zobcová flétna, fagot 
  Vysloužilová Hana   učitelka konzervatoř housle, soubor 
  Zemanová Marie Mgr.,Bc. učitelka  PF pro ZUŠ housle  
            
            
            
            
            
  Výtvarný obor         
            
  Kazdová Zuzana BcA. učitelka AMU Praha   
  Klofáčová Pavézková Lenka Mgr. učitelka VŠ pro ZUŠ   
  Moravcová Soňa Mgr. učitelka VŠ pro ZUŠ   
  Nováková Dita   učitelka SUPŠ   
            
            
  Literárně dramatický obor         
            
  Kolář Martin MgA. učitel JAMU Brno   
            
            
  Taneční obor         
            
  Zahálková Dita Bc. učitelka JAMU Brno    
  Zudová Hana Mgr. učitelka UP Olomouc   
            
            
  Nepedagogičtí 

zaměstnanci         
            
  Flaška Milan   školník     
  Nováková Jitka   personalista     
  Pokorná Jitka   uklízečka     
  Slavíčková Jolana   účetní-ekonom     
  Štěpánová Irena   uklízečka     
  

       

        

 

 

 

 



 

 

12. SOUTĚŽE 

 
Hudební obor 

 Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír        Jihlava      17. 3. 2017 

 Šárka Misařová (Fišerová E.) 0. kat. - 1. cena s postupem do Ústředního kola 

 Hana Molvová (Fišerová E.) 0. kat. - 2. cena 

 Ester Fuxová (Doležalová H.) I. kat. - 2. cena 

 Jan Molva (Fišerová E.) II. kat. - 1. cena s návrhem na postup do Ústředního kola 

 Lenka Pfeiferová (Doležalová H.) II. kat. - 2. cena 

 Martin Zach (Fišerová E.) II. kat. - 2. cena 

 Kateřina Čermáková (Fišerová E.) III. kat. - 2. cena 

 Klára Ema Piňosová (Doležalová H.) IV. kat. - 2. cena 

 Kateřina Zachová (Fišerová E.) VI. kat. - 1. cena s postupem do Ústředního kola 

 Klára Zachová (Fišerová E.) VII. kat. - 2. cena 

 

 

Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje – Třebíč 28. 3. 2017 

 Klára Lukšů (Vysloužilová H.) 0. kat. - 1. cena 

 Zuzana Plassová (Finsterlová L.) III. kat. - 2. cena 

 Zuzana Dubová (Charvátová M.) IV. kat. - 1. cena s návrhem na postup do Ústředního 

kola 

 Vojtěch Munduch (Vysloužilová H.) V. kat. - 1. cena 

 Julie Grabowská (Vysloužilová H.) VI. kat. - 2. cena 

 Anna Čermáková (Charvátová M.) VI. kat. - 1. cena s postupem do Ústředního kola 

 Pavlína Pulicarová (Michková H.) VII. kat. - 2. cena 

 Ocenění za vynikající pedagogickou práci pro Martinu Charvátovou 

 

 



 

 

 Krajské kolo soutěže ZUŠ v sólové a komorní hře na kytaru  -Havlíčkúv Brod 5. 4. 2017 

 Machovcová Jůlie (Podškubka K.) II. kat.  - 2. cena 

 Veselý Tomáš (Rosický F.) V. kat. - 2. cena 

Krajské kolo soutěže dechových orchestrů, jazzových souborů a ostatních orchestrů 

Pelhřimov 6. 4. 2017 

 TUTTI - Dechový orchestr ZUŠ Jihlava (Nosek J.) - 1. cena s postupem do ústředního kola 

 TUTTI . Dechový orchestr ZUŠ Jihlava - zvláštní ocenění pro bubenickou sekci za mimořádný 

interpretační výkon 

 Big band ZUŠ Jihlava (Nosek J., Veselý A., Vondrák L., Vavrda V.) -  1. cena s postupem do 

ústředního kola 

 Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír -  Praha 20. - 23. 4. 2017 

 Šárka Misařová (Fišerová E.) 0. kat. - Čestné uznání II. stupně 

 Kateřina Zachová (Fišerová E.) VI. kat. - Čestné uznání I. Stupně 

 Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje – Liberec 11. - 14. 5. 2017 

 Zuzna Dubová (Charvátová M.) IV. kat. - 1. cena 

 Anna Čermáková (Charvátová M.) VI. kat. - 1.cena 

 zvláštní ocenění poroty za klavírní doprovod pro Bohumíru Holoubkovou 

 zvláštní ocenění poroty za pedagogické vedení pro Martinu Charvátovou 

Ústřední kolo Soutěže ZUŠ ve hře dechových orchestrů – Letovice 26. 5. 2017  

 TUTTI dechový orchestr ZUŠ Jihlava – zlaté pásmo 

Mezinárodní soutěž Velkých dechových orchestrů -  Ostrava 3. 6. 2017 

 TUTTI - Dechový orchestr ZUŠ Jihlava (vyšší třída) - zlaté pásmo 

Ústřední kolo soutěže ZUŠ Big band ZUŠ Jihlava – Litvínov 10. 6. 2017 

 Big band ZUŠ Jihlava – zlaté pásmo 

 

http://www.zus-jihlava.cz/sites/default/files/tutti.jpeg
http://www.zus-jihlava.cz/sites/default/files/tutti_bici_nastroje.jpeg
http://www.zus-jihlava.cz/sites/default/files/big_band_kraj.jpeg
http://www.zus-jihlava.cz/sites/default/files/zuzana_dubova.jpeg
http://www.zus-jihlava.cz/sites/default/files/anna_cermakova.jpeg
http://www.zus-jihlava.cz/sites/default/files/bohunka_holoubkova.jpeg
http://www.zus-jihlava.cz/sites/default/files/martina_charvatova.jpeg


 

 

Taneční obor 

 Krajská scéna dětských skupin scénického tance Ústí nad Orlicí (Roškotovo divadlo) 4. 4. 2017 

 choreografie Přátelství (D. Zahálková) - ocenění za muzikalitu a souhru skupiny + nominace na 

celostátní přehlídku dětských skupin scénického tance v Kutné Hoře 

 choreografie Perpetuum mobile (D. Zahálková) - ocenění za nápaditou choreografii + doporučení na 

SIRAEX - taneční festival současného tance s mezinárodní účastí v Klášterci nad Ohří. 

LDO 

18.3. JID 20-17 

 soubor Čupakábra ZUŠ Jihlava (Kolář M.) za inscenaci Prohlášení - návrh na postup na Šrámkův Písek 

23.3. Docela malý festival 22. ročník - přehlídka a okresní soutěž divadelních souborů 

 soubor Dramatická ondatra za představení Deset tisíc mil pod mořem - ocenění za vrstevnatost, 

vystavění a nápaditost inscenace + postup do Krajského kola 

 soubor Chlup chlupatý za  představení Začátek - ocenění za pevnou výstavbu autorské inscenace, 

osobitý přístup a herní nasazení + postup do Krajského kola 

 soubor Tousty z housek za představení Ztraceni v Třebíči -  ocenění za nalezení adekvátní formy ke 

zpracování aktuálního tématu skupiny + nominace na postup do Krajského kola 

 soubor Skřítci za představení Tábor hrůzy - ocenění za hledání cesty ke zpracování vlastních témat 

 soubor Hrozný Š za představení Vetřelec - ocenění za trefné zvolení a zpracování současného tématu 

 soubor Chlup chlupatý za moderování - za kreativní uchopení moderátorské úlohy 

 všechny soubory jsou ze ZUŠ Jihlava pod vedením M. Koláře 

 

20.4. Krajská přehlídka dětského divadla Třebíč 2017 

 soubor Dramatická ondatra za představení Deset tisíc mil pod mořem - nominace do národního kola 

dětské scény 

 soubor Tousty z housek za představení Ztraceni v Třebíči - doporučení do širšího výběru národního 

kola dětské scény 

 soubor Chlup chlupatý za  představení Začátek - Čestné uznání 

http://www.zus-jihlava.cz/sites/default/files/oceneni_pratelstvi.jpeg
http://www.zus-jihlava.cz/sites/default/files/pratelstvi_nominace_0.jpeg
http://www.zus-jihlava.cz/sites/default/files/pratelstvi_nominace_0.jpeg
http://www.zus-jihlava.cz/sites/default/files/perpetuum_mobile_oceneni.jpeg
http://www.zus-jihlava.cz/sites/default/files/cupakabra_jid.jpeg
http://www.zus-jihlava.cz/sites/default/files/deset_tisic_mil_dmf.jpeg
http://www.zus-jihlava.cz/sites/default/files/deset_tisic_mil_dmf.jpeg
http://www.zus-jihlava.cz/sites/default/files/deset_tisic_mil_dmf_postup.jpeg
http://www.zus-jihlava.cz/sites/default/files/zacatek_dmf.jpeg
http://www.zus-jihlava.cz/sites/default/files/zacatek_dmf.jpeg
http://www.zus-jihlava.cz/sites/default/files/zacatek_dmf_postup.jpeg
http://www.zus-jihlava.cz/sites/default/files/ztraceni_v_trebici_dmf.jpeg
http://www.zus-jihlava.cz/sites/default/files/ztraceni_v_trebici_dmf.jpeg
http://www.zus-jihlava.cz/sites/default/files/ztraceni_v_trebici_dmf_nominace.jpeg
http://www.zus-jihlava.cz/sites/default/files/tabor_hruzy_dmf.jpeg
http://www.zus-jihlava.cz/sites/default/files/vetrelec_dmf.jpeg
http://www.zus-jihlava.cz/sites/default/files/moderatori_dmf.jpeg
http://www.zus-jihlava.cz/sites/default/files/dramaticka_ondrata.jpeg
http://www.zus-jihlava.cz/sites/default/files/dramaticka_ondrata.jpeg
http://www.zus-jihlava.cz/sites/default/files/tousty_z_housek.jpeg
http://www.zus-jihlava.cz/sites/default/files/tousty_z_housek.jpeg
http://www.zus-jihlava.cz/sites/default/files/chlup_chlupaty.jpeg


 

 

 

Výtvarný obor 

28.4. Soutěžní přehlídka výtvarného oboru (Krajské kolo, Žďár nad Sázavou) 

 Jednotlivé plošné a prostorové práce - I. kat. 

 Mariana Šašková (Moravcová S.) - Bronzové pásmo 

 Josefína Tomášková (Moravcová S.) - Bronzové pásmo 

Jednotlivé plošné a prostorové práce - II. kat. 

 Matěj Mikeš (Kazdová Z.) - Stříbrné pásmo + postup do ústředního kola 

 Rozálie Mácová (Moravcová S.) - Stříbrné pásmo + postup do ústředního kola 

 Paznochtová Klára (Moravcová S.) - Stříbrné pásmo + postup do ústředního kola 

 Potůček Tomáš (Moravcová S.) - Stříbrné pásmo + postup do ústředního kola 

 Rychnovská Markéta (Moravcová S.) - Stříbrné pásmo + postup do ústředního kola 

 Pavel Huk (Moravcová S.) - Stříbrné pásmo + postup do ústředního kola 

 Tereza Hrbková (Moravcová S.) - Bronzové pásmo 

 Barbora Stránská (Moravcová S.) - Bronzové pásmo 

 Martin Kubů (Kazdová Z.) - Čestné uznání I. stupně 

 Hana Růžičková (Kazdová Z.) - Čestné uznání I. stupně 

Jednotlivé plošné a prostorové práce - III. kat. 

 Martin Cimler (Kazdová Z.) - Čestné uznání I. stupně 

 Anna Jakoubková (Moravcová S.) - Čestné uznání I. stupně 

Výsledky přípravy na vyšší umělecké školy - III. kat. 

 Výtvarné práce 2016/2017, Válalová (Kazdová Z.) - Bronzové pásmo 

Řady výtvarných prací a výtvarné projekty IV kat. 

 Pod povrch (Kazdová Z.) - Bronzové pásmo 

Fotografická tvorba II. kat. 

http://www.zus-jihlava.cz/sites/default/files/kraj_mariana_saskova.jpeg
http://www.zus-jihlava.cz/sites/default/files/kraj_josefina_tomasova.jpeg
http://www.zus-jihlava.cz/sites/default/files/kraj_matej_mikes.jpeg
http://www.zus-jihlava.cz/sites/default/files/kraj_rozalie_macova.jpeg
http://www.zus-jihlava.cz/sites/default/files/kraj_klara_paznochtova.jpeg
http://www.zus-jihlava.cz/sites/default/files/kraj_tomas_potucek.jpeg
http://www.zus-jihlava.cz/sites/default/files/kraj_marketa_rychnovska.jpeg
http://www.zus-jihlava.cz/sites/default/files/kraj_pavel_huk.jpeg
http://www.zus-jihlava.cz/sites/default/files/kraj_tereza_hrbkova.jpeg
http://www.zus-jihlava.cz/sites/default/files/kraj_barbora_stranska.jpeg
http://www.zus-jihlava.cz/sites/default/files/kraj_cu_martin_kubu.jpeg
http://www.zus-jihlava.cz/sites/default/files/kraj_cu_hana_ruzickova.jpeg
http://www.zus-jihlava.cz/sites/default/files/kraj_cimler.pdf
http://www.zus-jihlava.cz/sites/default/files/kraj_jakoubkova.pdf
http://www.zus-jihlava.cz/sites/default/files/kraj_vytvarne_prace_2016-2017.jpeg
http://www.zus-jihlava.cz/sites/default/files/kraj_pod_povrch.jpeg


 

 

 Nicol Šedo (Kazdová Z.) - Bronzové pásmo 

 Tereza Berková (Kazdová Z.) - Čestné uznání I. stupně 

Fotografická tvorba III. kat. 

 Valerie Pechová (Kazdová Z.) - Čestné uznání I. stupně 

 Helena Kolblová (Kazdová Z.) - Čestné uznání I. stupně 

Multimediální tvorba - III. kat. 

 Akustická kresba - Fiedler, Zemanová, Krausová, Němcová,Palánová, Huková (Nováková D.) - Stříbrné 

pásmo + postup do ústředního kola 

Výtvarné akce - II. kat. 

 Od věků do věků - Pra věk - Růžičková, Samek, Rokosová, Valenová (Kazdová Z., Zahálková D., 

Kremlička I.) - Bronzové pásmo 

Výtvarné akce - III. kat. 

 Betlém - Válalová, Mončeková, Švecová, Večerníková, Fialová, Jakoubková (Nováková D., Kazdová Z. , 

Moravcová S.) - Bronzové pásmo 

 Akustická kresba - Fiedler, Zemanová, Krausová, Němcová,Palánová, Huková - (Nováková D.) - Čestné 

uznání I. Stupně 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zus-jihlava.cz/sites/default/files/kraj_nicol_sedo.jpeg
http://www.zus-jihlava.cz/sites/default/files/kraj_cu_tereza_berkova.jpeg
http://www.zus-jihlava.cz/sites/default/files/kraj_cu_valerie_pechova.jpeg
http://www.zus-jihlava.cz/sites/default/files/kraj_cu_helena_kolblova.jpeg
http://www.zus-jihlava.cz/sites/default/files/kraj_akusticka_kresba.jpeg
http://www.zus-jihlava.cz/sites/default/files/kraj_akusticka_kresba.jpeg
http://www.zus-jihlava.cz/sites/default/files/kraj_od_veku_-_pra_vek.jpeg
http://www.zus-jihlava.cz/sites/default/files/kraj_betlem.jpeg


 

 

     13. ŽÁCI PŘIJATÍ NA PROFESNÍ ŠKOLY 
 
 

Julie Grabovská konzervatoř Brno - housle                                                    H. Vysloužilová 

Anna kovalíková SUPŠT Helenín - Design oděvů                                         Z. Kazdová 

Karolína Pechová SUPŠT Helenín – Reklamní tvorba                                   Z. Kazdová                     

Vít Naňák SUPŠ Multimédia                                                                          Z. Kazdová 

Vorlíček Josef SUŠG Jihlava                                                                          S. Moravcová 

Grznarová Zoe SOŠG Jihlava                                                                         S. Moravcová 

Hejdová Michaela SUPŠ Helenín                                                                   S. Moravcová 

Mičková Tereza SUPŠ Helenín                                                                      D. Nováková 

Nechvátalová Ema SUŠG Helenín                                                                 D. Nováková 

 

 

 

 

 

 

     14. INSPEKCE KONTROLY 
 
      1. Veřejnosprávní kontrola 29. – 30. 9. 2016 Mgr. Jan Machyán  
                                                                             Ing.  Stanislav Zápotočný 
 
         Použití veřejných finančních podpor z rozpočtu Kraje Vysočina na pořizování a opravy 
učebních pomůcek a realizaci soutěží žáků ZUŠ.  
 
      2.  Následná veřejnosprávní kontrola 27. 2. – 7. 3. 2017 Jaroslava Šuterová 
                                                                                                          Ing. Pavel Bíža 
          Kontrola účinnosti vnitřního kontrolního systému v PO a kontrola veřejných výdajů 
vázaných na stanovení kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti tzv. „ 3E“. 

 
 

 

15. ZÁVĚR 
Na posledním koncertě letošního školního roku, jsem řekla, že jsem hrdá na svoji školu. 

Jsem hrdá na svoje kolegy, kteří nejsou jen dirigenti, sbormistři, vynikající sólový hráči, 

ale především pedagogové. Jsou to lidé, kterým nestačí hrát virtuózně na housle nebo 

trubku. Musejí ovládat pedagogiku, psychologii, být asertivní, empatičtí, musí umět 

plánovat, organizovat, umět motivovat a ještě k tomu všemu děti opravdu něco naučit.  

A že to na naší ZUŠ Jihlava tak je, je důkazem uplynulý školní rok. 

 

 Nadále pokračuje aktivní spolupráci se SUPŠ Helenín 

 I v tomto školním roce probíhala spolupráce s kulturními institucemi a partnery města 

Jihlava.  



 

 

 Naše škola se opět podílela na festivalu GM Jihlava – Hudba tisíců 

 

 Soutěže – vynikající výsledky v umístění našich žáků v ústředních kolech soutěží 

ZUŠ, ale i na mezinárodní úrovni.  

 Celá řada učitelů se zúčastňuje nejrůznějších seminářů, kurzů a školení. 

Sebevzdělávání si vybírají sami, absolvují je dobrovolně a svůj profesní růst tak 

vnímají jako prospěšný. 

 Naši studenti se opět zúčastnili projektu ČF a AZUŠ s nejpočetnějším zastoupením 

z celé ČR 

 Vrcholem školního roku byla Celostátní akce OPEN ZUŠ 30. 5. 2017 

 

                                                                                                                               Máme za sebou školní rok 2016/2017. Dana Fučíková 

 
 

 

 

 


